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RESUMO 

 
O trabalho apresenta os resultados da pesquisa que teve como principal objetivo investigar os 
meios de vida de pequenos produtores rurais na região da rodovia Transamazônica – PA que 
participaram e não participaram do programa Proambiente e a percepção desses atores em 
relação a um projeto de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 
Florestal (REDD), que utiliza o mecanismo de pagamento por serviços ambientais. Para tanto, 
utilizou-se os seguintes referenciais teóricos e conceituais: formação sócio-espacial, 
combinações geográficas, meios de vida e ecologia humana. O recorte da pesquisa 
compreende a região localizada na área de influência do Polo Proambiente da 
Transamazônica-PA, que abrange os municípios de Senador José Porfírio, Anapu e Pacajá e o 
objeto de estudo são os meios de vida dos pequenos produtores rurais que residem nessa 
região. A pesquisa empregou métodos qualitativos e quantitativos. A coleta de dados foi 
realizada por meio de entrevistas estruturadas e semi-estruturadas aplicadas a famílias e a 
grupos de pequenos produtores rurais como parte do Estudo Comparativo Global sobre 
REDD, desenvolvido pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR). Entre os 
principais resultados destacou-se que o Proambiente contribuiu para a mudança de 
comportamento das famílias principalmente em relação à abertura de novas áreas e a uma 
maior diversificação da produção agrícola. Contudo não se observou diferenças quanto ao 
nível de capitalização entre famílias que participaram e não participaram desse programa. A 
caracterização das famílias do Proambiente por meio da análise exploratória de agrupamentos 
resultou em uma tipologia composta por três grupos que se diferenciaram, principalmente, de 
acordo com níveis de capitalização e estratégias produtivas. As percepções das famílias sobre 
o projeto de REDD mostraram que não há um consenso sobre a forma e o valor da 
compensação por serviços ambientais que gostariam de receber. Ademais, as esperanças e 
recomendações das famílias sobre o projeto indicaram que incentivos à produção são mais 
valorizados do que os pagamentos diretos. O estudo conclui que para contribuir efetivamente 
com os meios de vida das famílias e com a conservação florestal, projetos de REDD devem 
compreender a diversidade de atores da área de intervenção do projeto e desenhar benefícios 
de acordo com as necessidades locais. Para isso é necessário possibilitar um processo amplo 
de participação durante as fases de elaboração e desenvolvimento dos projetos.  

 
 
Palavras Chaves: Transamazônica; Meios de vida; Pagamento por Serviços Ambientais, 
REDD.  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa que teve como objetivo investigar os 

meios de vida de pequenos produtores rurais da região da Transamazônica - PA (municípios 

de Senador José Porfírio, Anapu e Pacajá) e a percepção desses atores em relação a um 

projeto de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) que 

utiliza o mecanismo de pagamento por serviços ambientais.  

 

A Rodovia Transamazônica (BR230) tem, ao todo, 4.965,10 km de extensão e liga a 

cidade de Cabedelo na Paraíba à cidade de Benjamim Constant no Amazonas1. Os municípios 

alvo deste estudo - Senador José Porfírio, Anapu e Pacajá - encontram-se na área de 

influência dessa Rodovia e pertencem à mesorregião do sudoeste paraense e à microrregião de 

Altamira. 

A motivação para o desenvolvimento desta pesquisa remete à minha trajetória 

acadêmica e aos meus anseios em compreender as complexas relações entre sociedade e 

natureza. Em 2004 ingressei no curso de Gestão Ambiental da ESALQ-USP onde tive 

oportunidade de estudar essas questões e me envolver com trabalhos práticos na área de 

manejo de unidades de conservação, educação ambiental e planejamento de florestas urbanas. 

Dentre essas experiências destaco os meses que trabalhei no Parque Estadual da Serra do Mar 

– núcleo Picinguaba e com os ribeirinhos da Floresta Nacional do Tapajós – PA. Esses dois 

trabalhos permitiram-me vivenciar os desafios da conservação2 e produzir uma série de 

questionamentos em relação às diferentes dimensões humanas que o tema envolve. 

Atualmente, integro a equipe que está realizando o Estudo Comparativo Global sobre 

Projetos de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) 

coordenado pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR)3. Esse estudo tem como 

principal objetivo analisar o desempenho de projetos de REDD em seis países, sintetizando 

aspectos positivos, pontos que precisam ser aprimorados e os principais desafios para o 

funcionamento dos mesmos.  

                                                        
1Departamento Nacional de Infraestrutura do Transporte (DNIT). Disponível em:< http://www.dnit.gov.br/>. 
Acesso em: abril de 2012.  
2 O termo “conservação” refere-se ao uso e manejo racional dos recursos naturais. Já o termo “preservação” diz 
respeito à proteção de determinados recursos ou áreas, sem o aproveitamento dos mesmos.  
3 O Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR) é um dos 15 centros de pesquisa do Grupo Consultivo 
em Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR). Disponível em:< www.cifor.cgiar.org>. Acesso em março de 
2012.   
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A pesquisa do CIFOR envolve a coleta de dados antes e após a implementação de 

intervenções de projetos de REDD para verificar as mudanças nos estoques de carbono em 

florestas, no bem-estar humano e outros resultados relevantes. Quando possível, o estudo 

inclui comparações entre os projetos locais de REDD e outras localidades similares que não 

fazem parte do projeto (áreas controle). A pesquisa pretende avaliar não apenas os resultados 

de projetos de REDD, mas também o processo de como um projeto de REDD é executado. 

No Brasil estão sendo analisados seis projetos pelo CIFOR, sendo um deles localizado 

na região da Transamazônica nos municípios de Pacajá, Anapu e Senador José Porfírio. Essa 

região contém um dos 11 polos do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da 

Produção Familiar Rural (Proambiente) e está sendo alvo de um projeto de REDD, cuja 

organização proponente é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM). Os 

trabalhos dos quais participei na região me proporcionaram a imersão em um “outro” Brasil, 

até então por mim desconhecido, com novos olhares e o carinho dos produtores (as) rurais, 

que abriram suas casas e acolheram nossa equipe como parte de suas famílias. Fica hoje a 

inquietação e o desejo de estudar e vivenciar maneiras de compatibilizar desenvolvimento 

rural e qualidade de vida com a conservação ambiental. 

A literatura relacionada com o tema está atrelada aos seguintes eixos temáticos: a 

fronteira como modelo de desenvolvimento e a criação da Transamazônica; produção familiar 

na Amazônia; instrumentos para a conservação; Programa de Desenvolvimento 

Socioambiental da Produção Familiar Rural (Proambiente) e Projeto Desmatamento Evitado 

em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica. 

 O primeiro eixo a ser abordado, “a fronteira como modelo de desenvolvimento e a 

criação da Transamazônica”, procura contextualizar a importância da existência de uma 

fronteira de expansão para o desenvolvimento da agricultura brasileira e como se inseriu a 

construção da Rodovia Transamazônica dentro dessa estrutura.   

Segundo Graziano da Silva (1981), o desenvolvimento da agropecuária brasileira 

fundamentou-se em um pressuposto básico: a existência de uma nova fronteira a ser 

explorada. Sobre o conceito de Fronteira, entende-se que “a Fronteira não é necessariamente 

uma região distante, vazia do ponto de vista demográfico. Ela é fronteira do ponto de vista do 

capital, entendido como uma relação social de produção” (p. 151).  

De maneira bem simplificada a abertura da fronteira Norte do país ao capital (nacional 

e externo) foi impulsionada pela construção das rodovias Belém- Brasília e Brasília –Acre, no 

governo Kubitscheck (Hébette, 2004). Contudo, é a partir de meados da década de 1960, com 
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o governo militar, que se consolida esse modelo de ocupação do território, contribuindo para a 

sobrevivência das oligarquias fundiárias do país que passaram a concentrar terras também nas 

novas áreas de fronteira (Martins, 1997).  

Graziano da Silva (1981, p.118-119) retrata a fronteira em três planos: 

No plano social, [...] a fronteira representa uma orientação dos fluxos 
migratórios especialmente das populações rurais. Ela é o lócus da recriação da 
produção camponesa expulsa das regiões de agricultura mais desenvolvida, ela 
é o destino dos pequenos produtores expropriados e dos excedentes 
populacionais [...]./ No plano econômico a fronteira era uma espécie de 
“armazém regulador” dos preços de gêneros alimentícios de primeira 
necessidade pela população urbana, especialmente a de mais baixa renda [...]./ 
No plano político a fronteira tem sido a “válvula de escape” das tensões sociais 
do campo. [...] Quando a fronteira se “fecha”, acaba se tornando, ela mesma, 
uma região de conflitos pela posse da terra [...]. 
 

Uma das principais justificativas para a abertura da Transamazônica foi justamente a 

de funcionar como uma “válvula de escape” para aliviar os impactos de uma seca severa no 

nordeste em 1971. Assim, a estrada vinha junto com o Projeto Integrado de Colonização 

(PIC) para assentar produtores rurais, principalmente da região nordeste. Elaborados nos 

gabinetes em Brasília sem um adequado estudo da área, tanto a estrada quanto o projeto de 

colonização resultaram em graves impactos socioambientais (Moran, 1981; Ab’Saber, 1989 e 

2004 ). 

O projeto de colonização foi efêmero e a partir de 1974 é praticamente abandonado, 

deixando as famílias em situações extremamente dificultosas para conseguirem garantir a 

sobrevivência. Embora tenha ocorrido a retirada de investimentos do projeto de colonização, a 

propaganda de que havia terra para todos na Amazônia continuou, impulsionando a migração 

para o norte, de forma espontânea, depois da segunda metade da década de 1970 (Kohlhepp, 

2002).  

Um breve balanço do PIC revela que os pequenos produtores foram deixados em 

condições precárias, sem acesso a serviços básicos de saúde, educação e assistência técnica. 

Somado a isso, Coy salienta que “a colonização não evitou o fenômeno da reconcentração da 

terra e minifundiarização dos lotes. A terra foi distribuída, mas a estrutura social do campo 

não se modificou” (Hebétte, 2004, p.285).  

 Junto com o projeto de colonização vieram mega projetos como a Grande Carajás 

para a exploração de minérios, a Hidrelétrica de Tucuruí e a expansão da agropecuária 

subsidiada pelo governo (Mahar,1989; Hebétte, 2004). Os contingentes de novos ocupantes 
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serviram como mão de obra barata para esses grandes empreendimentos e para o trabalho de 

peão4 nas fazendas. 

 Na época ninguém consultou a população local a respeito desses projetos com 

profundas consequências socioambientais. Após mais de quarenta anos, em um governo dito 

democrático, observa-se que pouco mudou ao longo desses anos, basta observar a conduta do 

mesmo perante a controversa construção da usina Hidrelétrica de Belo Monte5.  

Portanto, verifica-se que o modelo de fronteira ainda se perpetua com novos mega 

empreendimentos, abertura de áreas para agropecuária e exploração madeireira. Desde a 

abertura da estrada foram introduzidas atividades produtivas tradicionais de outras partes do 

país, sem que fosse verificada a adequabilidade das mesmas à região amazônica.  

 

Dentre os diversos atores que atuam na região Transamazônica essa pesquisa foca-se 

nos pequenos produtores rurais, que foram historicamente prejudicados pela ausência de 

assistência técnica e de infraestrutura e pela existência de conflitos fundiários. No caso da 

Amazônia, o desmatamento é resultado, principalmente, da extração de madeira, da pecuária 

extensiva e da agricultura de subsistência que, frequentemente, ocorrem de forma combinada 

(Romeiro, 2006). Muitas vezes, os agricultores familiares associam-se aos madeireiros 

trocando madeira por infraestrutura que não é provida pelo poder público, como estradas, e 

aos pecuaristas, ao vender suas terras valorizadas pela implantação de pastagens (Romeiro, 

2006). Assim, a maneira como esses atores utilizam a terra e manejam os recursos naturais 

reflete em diferentes impactos. Desta forma, a seguir pretende-se introduzir o tema produção 

familiar na Amazônia. 

Estudar a produção familiar rural é especialmente complexo na Amazônia, devido à 

riqueza e diversidade dos ecossistemas regionais e de contrastantes modos de produção 

(Little, 2005). Os pequenos produtores rurais — colonos, extrativistas e ribeirinhos — 

ocupam uma parte significativa da paisagem da Amazônia brasileira. Sendo assim, a maneira 

como eles manejam os recursos naturais em suas propriedades tem impactos na economia, no 

ciclo hidrológico, na biodiversidade e na conservação do solo (Gomes et al., 2008). Portanto, 

verifica-se a importância de se compreender os meios de vida dos pequenos produtores rurais, 

de forma a contribuir para a discussão de políticas públicas e projetos para a região que 
                                                        
4 Martins (1997) explica que esse tipo de trabalho, muitas vezes, poderia ser considerado como trabalho escravo. 
5Belo Monte e outras obras de infraestrutura do governo têm sido viabilizadas por programas de 
“desenvolvimento” sendo o mais atual o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), complementado pela 
Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), no âmbito da Bacia Amazônica 
(Verdum, 2008; Moutinho et al., 2011). 
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estejam de acordo com as necessidades desses grupos e com as características da formação 

sócio-espacial do local. 

Para Chayanov, a unidade de produção familiar é, simultaneamente, unidade de 

produção e consumo (Mattos, 2010). Diferentemente da produção patronal, que está centrada 

na busca do lucro, na produção familiar6, as necessidades de consumo e segurança alimentar 

dos seus membros são referenciais prioritários das decisões tomadas em relação à forma de 

uso dos recursos (Mattos, 2010). 

O Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA, 2000), ao analisar os dados do 

Censo Agropecuário 1995/1996 verificou que: 85,2% do total de estabelecimentos rurais 

caracterizam-se por serem familiares, ocupam 30,5% da área total de estabelecimentos rurais 

e são responsáveis por 37,9% do Valor Bruto da Produção Agropecuária Nacional, recebendo 

somente 25,3% do financiamento destinado à agricultura. Na região Norte os agricultores 

familiares representam 85,4% estabelecimentos rurais, estes são responsáveis por 58,3% do 

Valor Bruto de Produção Agropecuária (VBPA) da região, contando com apenas 37,5% da 

área de cultivo e 38,6% dos financiamentos disponibilizados. 

Apesar da significativa contribuição para a economia rural da região, as unidades de 

produção familiar amazônicas historicamente sofreram com uma série de deficiências, tais 

como: falta de apoio social, assistência técnica, extensão rural, infraestrutura, incentivos 

econômicos, políticas ambientais e de programas e mecanismos efetivos para comercialização 

de seus produtos (Gomes et al., 2008).  

Segundo Diegues et al. (1999), a priorização da agricultura empresarial e do uso 

pecuário extensivo mostra que a heterogeneidade do ecossistema amazônico foi subordinada à 

meta política de resultados homogeneizadores, negando a diversidade de saberes acumulados 

pelas diferentes populações agroextrativistas.  Ao longo do processo de expansão da fronteira 

amazônica, a política agrícola não apresentou estratégias efetivas de inclusão da agricultura 

familiar na vida produtiva da região. Todavia, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas, 

a agricultura familiar amazônica demonstra a sua relevância, conforme evidenciado pelos 

dados do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA, 2000), citados. 

                                                        
6 A Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, considera o agricultor familiar e o empreendedor 
familiar rural aqueles que praticam atividades no meio rural atendendo aos seguintes requisitos: não deter área 
maior do que quatro módulos fiscais; utilizar predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; ter percentual mínimo da renda familiar originada de 
atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; 
dirigir seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.  Disponível em:  
<www.planalto.gov.br/ccivil_03/>. Acesso em: abril de 2012. 
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Alguns autores, como Mattos (2010), acreditam que o fortalecimento da produção 

familiar na Amazônia, a partir de políticas públicas bem elaboradas, apresenta grande 

potencialidade de mudar os rumos do desenvolvimento predatório da região para formas de 

desenvolvimento territorial que compatibilizem desenvolvimento econômico e conservação.  

No próximo eixo apresenta-se a literatura relacionada aos instrumentos para 

conservação florestal. O debate em torno de como garantir a conservação das florestas e, 

simultaneamente, o desenvolvimento de populações humanas não é recente e está longe de ser 

encerrado (Bauch, 2010). Dentre os instrumentos de políticas públicas que buscam proteger 

os recursos naturais, os mais largamente utilizados até então são os chamados instrumentos de 

comando-e-controle. Esses instrumentos incluem a criação de normas, fiscalização e medidas 

de desincentivo, como multas, para aqueles que não cumprirem as normas. Eles têm por 

objetivo proibir, limitar ou induzir certos comportamentos dos agentes econômicos, de forma 

a gerar comportamentos desejáveis pelo poder público (ISA, 2007; Costa, 2008). Alguns 

exemplos de instrumentos de comando-e-controle usados nas políticas ambientais são: 

legislação ambiental, normas para controle de poluição e a criação de áreas protegidas de uso 

restrito.  

No Brasil, assim como na maioria dos países do Cone Sul, um instrumento de 

comando-e-controle para a conservação da natureza que se disseminou muito foi a criação de 

áreas protegidas de uso restrito. Inicialmente, as áreas protegidas brasileiras seguiam o 

modelo estadunidense, que defendia a criação de “ilhas” de conservação onde não fosse 

permitida a presença de moradores. Entretanto, essa abordagem conflitou com a realidade do 

país, cujas florestas eram habitadas por grupos indígenas e grupos tradicionais que 

apresentavam meios de vida estritamente relacionados à essas áreas e formas próprias de 

apropriação dos recursos naturais (Diegues, 2004). 

A partir do final de 1980 e início de 1990 começa a se perceber mudanças nas 

orientações políticas impulsionadas por movimentos sociais brasileiros na direção de inclusão 

e não exclusão dos grupos que tradicionalmente habitavam as áreas de interesse para a 

conservação (Allegretti, 1990). Dentre esses movimentos sociais o de maior destaque é o 

Movimento Nacional dos Seringueiros no Acre. Esse movimento surge na década de 1970, 

quando os seringueiros começaram a se organizar para barrar as máquinas que derrubavam a 

floresta e ameaçavam o seu meio de vida. Apesar de reprimido com muita violência o 

movimento se fortalece e, em 1985, estabelece-se o Conselho Nacional de Seringueiros, que 

tinha como principal objetivo a criação de reservas extrativistas (Diegues, 2004). 
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Como fruto desse movimento é criado o primeiro Projeto de Assentamento 

Extrativista, em 1988 no Acre, inserido no Plano Nacional de Reforma Agrária do INCRA 

(Portaria n.627/INCRA). O assassinato do líder Chico Mendes em 1988 fez com que o debate 

sobre as Reservas Extrativistas ganhasse força e a partir de janeiro de 1990, com a 

reformulação da política nacional do meio ambiente, passou-se a permitir a criação de 

Reservas Extrativistas7. Após a aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) as Reservas Extrativistas passaram a ser enquadradas como uma unidade de 

conservação de uso sustentável8. 

Na década de 1990 se popularizam os chamados projetos de Conservação e 

Desenvolvimento Integrados9 (Integrated Conservation and Development Projects – ICDPs), 

definidos como projetos de conservação que incluem componentes de desenvolvimento rural. 

Esses projetos fundamentavam-se na ideia de que a pobreza estava relacionada à redução da 

biodiversidade e à cobertura das florestas tropicais.  

Apesar dos projetos de ICDP e do movimento dos seringueiros buscarem a 

conservação da natureza é preciso ressaltar que tratam-se de perspectivas diferentes. O 

movimento dos seringueiros almejava uma reforma agrária diferenciada fundada numa noção 

de direito que exigia mudanças estruturais. Já a proposta dos ambientalistas vinculados aos 

projetos de ICDP visava à redução da pobreza, porém sem questionar a estrutura que a gera10.  

Os proponentes de projetos de ICDP acreditavam que diminuindo a pobreza por meio 

do incentivo a meios de vida alternativos conseguiriam promover a conservação. Contudo, a 

relação entre desenvolvimento e conservação mostrou-se especulativa e os projetos de ICDP 

                                                        
7 Lei 7804 de 18 de Julho de 1989, art.9, Inc. VI. Disponível em:< www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7804>>. 
Acesso em Junho de 2012.  
8 Em 2000, o Brasil adotou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação que divide as áreas protegidas ou 
unidades de conservação em duas categorias: proteção integral (que permite apenas o uso indireto dos recursos) 
e uso sustentável (que permite o manejo sustentável de parcela dos recursos naturais). 
9
 Os projetos de ICDP emergiram após a Eco-92, no Rio de Janeiro, que selou o casamento entre conservação e 

desenvolvimento. Esses projetos possuem três abordagens principais:1) compensação pela perda de benefícios 
relacionados à criação de uma unidade de conservação, geralmente da forma de desenvolvimento de 
infraestrutura (hospital, estrada, escolas); 2)  redução da pressão ambiental por meio de alternativas de 
intensificação da produção ou atividades alternativa; 3) aumento do valor da área natural por meio do 
desenvolvimento de mercados previamente inexplorados ou ecoturismo. Disponível em:       
<http://www.cifor.org/conservation/publications/pdf_files/vietnam/ICDP%20overview%20presentation.pdf>. 
Acesso em abril de 2011.  
10 Sobre essas divergências Martínez-Alier (1998) indica que é interessante distinguir o “ecologismo” da 
abundância do “ecologismo” da sobrevivência ou dos pobres. O primeiro está relacionado a movimentos que 
buscam qualidade de vida dentro da sociedade ocidental próspera, enquanto o segundo compreende verdadeiras 
lutas pela sobrevivência. Para esse autor os objetivos dos movimentos sociais dos pobres “[...] são as 
necessidades ecológicas para a vida: energia (as calorias da comida para cozinhar e aquecer), água e ar limpos, 
espaço para abrigar-se” (p.37).  
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passaram a ser criticados depois da divulgação de alguns resultados preliminares (McShane e 

Wells, 2004).  

Da mesma forma, alguns autores avaliam criticamente que a adoção de instrumentos 

de comando-e-controle não tem sido eficaz para assegurar os resultados esperados de políticas 

ambientais, principalmente por falta de capacidade de monitoramento, fiscalização e 

aplicação de sanções (Stavins, 2001; May, 2005). 

Em contrapartida, os instrumentos econômicos funcionam por meio de incentivos 

como subsídios, isenções tributárias, créditos, ao invés de serem restritivos e coercitivos. Os 

proponentes desses instrumentos acreditam que é possível modificar o comportamento de 

agentes econômicos por meio de incentivos (ISA, 2007).  

Na área ambiental um dos instrumentos que tem se proposto é o de Pagamento por 

Serviços Ambientais (PSA). Pagamentos por serviços ambientais podem ser entendidos como 

um instrumento para incentivar ou desestimular determinados tipos de comportamento. De 

acordo com o Projeto de Lei nº 792 de 200711, o pagamento ou compensação por serviços 

ambientais tem como principal objetivo transferir recursos, monetários ou não, para aqueles 

que ajudam a conservar ou gerar tais serviços, mediante a adoção de práticas, técnicas e 

sistemas que beneficiem a sociedade como um todo. 

 Para Wunder (2005, 2007) o conceito de PSA traz uma abordagem mais direta para a 

conservação de ecossistemas naturais, diferentemente dos projetos de ICDP. O conceito tem 

também sido visto com entusiasmo como uma alternativa e/ou complemento a medidas 

convencionais de comando e controle (Stavins, 2001). Segundo Fearnside (1997), no contexto 

da Amazônia Brasileira, em especial, esses projetos oferecem potencialmente um mecanismo 

para valorizar os pequenos produtores rurais pelas práticas sustentáveis de uso da terra. 

 

Dentre esses projetos destaca-se o Programa de Desenvolvimento Socioambiental da 

Produção Familiar Rural (Proambiente) que tem um dos seus polos na região da rodovia 

Transamazônica. 

O Proambiente nasce como um projeto da sociedade civil organizada da Amazônia 

(2000-2002), que reivindicava novas formas de produção familiar com bases sustentáveis e 

buscou apoio, no governo federal, para a realização de projetos que pudessem ajudá-la a 

redirecionar suas práticas agrícolas (Gomes et al., 2008). O embrião do Proambiente nasceu, 

justamente, na Transamazônica em encontros para discutir novas formas de produção familiar 

                                                        
11 Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Projeto de Lei nº 792 de 2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/>. Acesso em novembro de 2010. 
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e maneiras de viabilizá-las. A gênese desse programa está relacionada com o desenvolvimento 

de melhores condições produtivas da unidade familiar e aumento da conservação florestal.  

O projeto passou por um processo de transição entre 2002 e 2003, com apoio dos 

Projetos Demonstrativos - PDA/MMA e do Fundo Nacional do Meio Ambiente - 

FNMA/MMA (FVPP, 2006) e se tornou um programa federal inserido no Plano Plurianual 

(PPA) 2004/2007, sob a gestão da Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável 

(SDS) (Mattos, 2010).  

Após tornar-se um programa federal foram constituídos dez Polos Pioneiros de 

Agricultura Familiar e Agroextrativismo (um em cada estado da Amazônia Legal, com 

exceção do estado do Pará, que constituiu dois Polos, pelo fato deste estado abrigar em torno 

de 40% do setor de produção familiar da região amazônica), um Polo de Pesca Artesanal e um 

Polo Indígena (Medeiros et al. 2007). Desses 12 Polos planejados, o indígena previsto para 

São Gabriel da Cachoeira no Amazonas não foi implantado (Araújo, 2007). 

O programa tinha como pilares a adoção de novas tecnologias de produção e 

mudanças nas políticas de crédito e de assistência técnica. Além disso, o projeto previa a 

remuneração por serviços ambientais mantidos por produtores que adotassem sistemas 

sustentáveis de produção. Neste sentido, Medeiros et al. (2007, p.22) afirmam que o 

Proambiente “surge como política pública que permite  às populações locais a continuidade 

dos modos de vida diretamente relacionados à manutenção dos ecossistemas nativos, 

buscando conciliar produção rural e conservação ambiental”. 

A concepção do Programa Proambiente vai além do pagamento por serviços 

ambientais, uma vez que inclui os seguintes conceitos: controle social e gestão participativa; 

ordenamento territorial por meio da formação de polos; fortalecimento de organizações 

sociais existentes no polo; assessoria técnica e extensão rural qualificada; crédito rural 

diferenciado e regionalizado; elaboração participativa do Plano de Desenvolvimento 

Sustentável do Polo; Elaboração dos Planos de Utilização das Unidades de Produção; 

Certificação Participativa e Remuneração de Serviços Ambientais prestados à sociedade como 

um todo (Medeiros et al., 2007). 

Apesar de adotado como um programa piloto pelo governo federal em 2004, o 

Programa Proambiente não se consolidou efetivamente. Segundo Hall (2008), essa situação 

decorreu da combinação de alguns fatores, dentre os quais citam-se: a ausência de 

regulamentações nacionais, financiamento insuficiente, baixa capacidade de implementação, 

pouca colaboração entre diferentes setores e a incompatibilidade do programa com políticas 



 
 

 
 

10

de desenvolvimento regional vigentes. Entretanto, mesmo sem ter sido concluído, o programa 

foi iniciado e atingiu diferentes fases entre os polos estabelecidos.  

Devido ao histórico do trabalho junto às 350 famílias do polo Transamazônica, o 

Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia (IPAM) propôs ao Fundo Amazônia um 

projeto de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD) como forma de 

dar continuidade a alguns aspectos do Proambiente.  

O projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da 

Rodovia Transamazônica” proposto pelo IPAM enquadra-se como um projeto piloto de 

Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD). A maioria dos 

projetos pilotos de REDD objetivam receber créditos de carbono (por meio de mercados 

voluntários) ou serem recompensados pelo governo por contribuírem com as metas nacionais 

de redução de emissão (Brandon e Wells, 2009). Proponentes de projetos de REDD 

subnacionais estão sugerindo o uso de diferentes estratégias que variam de pagamento por 

serviços ambientais a abordagens mais tradicionais de manejo florestal e conservação. Alguns 

combinam diferentes instrumentos como PSA, instrumentos de comando-e-controle, 

fornecimento de alternativas para a produção agrícola sustentável e investimentos em 

infraestrutura. 

O projeto de REDD na Transamazônica, em particular, tem por objetivo reduzir as 

emissões de carbono por meio do fornecimento de incentivos para que os produtores rurais 

conservem a floresta e aumentem a produtividade agrícola em áreas já desmatadas. As 

principais estratégias incluem o pagamento pelo custo de oportunidade do desmatamento 

evitado e investimentos para mudanças nas práticas agropecuárias.  Segundo o proponente do 

projeto, as famílias que participaram do Proambiente na Transamazônica têm adotado 

algumas alternativas produtivas que vêm promovendo a redução do desmatamento e da 

necessidade de uso do fogo como ferramenta de manejo (IPAM, 2012). Contudo, ainda não 

foi realizado nenhum estudo para mensurar e analisar os possíveis resultados das etapas 

iniciais de implementação do Proambiente na região da Transamazônica.  

Em relação à aplicação e impactos dos mecanismos de REDD em projetos voltados a 

pequenos produtores rurais existem algumas controvérsias presentes na literatura. Por um 

lado, McGrath et al. (2009) assinalam que os proponentes e os defensores de projetos de 

REDD acreditam no potencial desse mecanismo em compensar os povos da floresta pelo seu 

papel na conservação florestal e em melhorar os meios de vida dos mesmos. Por outro lado, 

esses autores retratam que existem críticas, principalmente, referentes às situações em que a 
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posse da terra não é segura. Esses casos poderiam ampliar conflitos de terra já existentes e 

beneficiar grupos mais organizados que estariam interessados nos créditos de carbono. Outros 

críticos, como Karsenty (2007), argumentam que pagar pelo desmatamento evitado levaria à 

estagnação econômica e manteria a situação socioeconômica marginal dos moradores da 

floresta.  

Todavia, McGrath et al. (2009) salientam que muito mais do que um programa para 

compensar pequenos produtores por não desmatarem, o mecanismo de REDD deve ser 

entendido como uma estratégia de desenvolvimento sustentável a longo prazo para as regiões 

de florestas tropicais. Neste sentido, esses autores propõem uma estratégia para projetos de 

REDD destinados a pequenos produtores rurais dividida em três etapas: 1) consolidação das 

instituições de governança florestal local para reduzir o desmatamento e a degradação; 2) 

estabelecimento de fundos para promover atividades econômicas que melhorem a renda dos 

produtores e auxiliem na conservação florestal; 3) implementação de esquemas de pagamento 

que possibilitem aos pequenos produtores a transição para estratégias sustentáveis de 

economia familiar.  

Conforme pode-se observar, as discussões sobre REDD são recentes. Trata-se de um 

mecanismo experimental e desconhecem-se os resultados de sua aplicação na prática, tanto 

nos meios de vida das pessoas como na conservação. Por isto, destaca-se a importância da 

realização de estudos para melhor compreender suas implicações. Além disso, os resultados 

dos projetos de REDD dependem, em grande parte, da aceitação e participação dos indivíduos 

das comunidades envolvidas nesses projetos. Portanto, salienta-se também a necessidade de se 

estudar esses projetos a partir da percepção dos atores envolvidos.  

 

Desta forma, com base na contextualização do tema, se pretendeu com a pesquisa 

investigar as seguintes questões: 1) Quais as principais características da formação sócio-

espacial da região compreendida entre os municípios de Senador José Porfírio, Anapu e 

Pacajá? 2) Quais as diferenças entre os meios de vida das famílias que participaram e famílias 

que não participaram do Proambiente e quais os possíveis impactos desse programa no Polo 

Transamazônica? 3) Quais as principais características das famílias participantes do 

Proambiente? 4) Quais as percepções locais acerca do projeto “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica” e como está ocorrendo 

o processo de participação no desenho do projeto? 
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Como problema de pesquisa buscou-se refletir a respeito das características do 

processo de ocupação e dos meios de vidas das famílias na área de intervenção do Polo 

Proambiente Transamazônica (municípios de Senador José Porfírio, Anapu e Pacajá) e suas 

relações com a implementação de projetos de pagamento por serviços ambientais e de 

Redução de Emissão de Carbono por Desmatamento e Degradação. 

A pesquisa objetivou: 1) Revisar a formação sócio-espacial da região da 

Transamazônica compreendida entre os municípios de Senador José Porfírio, Anapu e Pacajá; 

2) Verificar as diferenças de meios de vida entre famílias que participaram e famílias que não 

participaram do Proambiente e identificar os possíveis impactos desse programa no Polo 

Transamazônica; 3) Caracterizar as famílias do Proambiente; 4) Analisar a percepção dos 

produtores rurais em relação ao projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades 

Rurais na Transamazônica” e o processo de participação dos mesmos no desenho do projeto.  

Dentro de um contexto mais amplo, esta pesquisa se justifica pela necessidade de 

melhor conhecer os meios de vida e as percepções das pessoas que vivem nas áreas de 

projetos de PSA e REDD, para verificar se as intervenções propostas estão em consonância 

com as necessidades e anseios das mesmas. Vale destacar, que as iniciativas governamentais 

para promover desenvolvimento rural na Amazônia, historicamente, enfatizaram as atividades 

produtivas de larga escala, sem considerar o grande número de diferentes atores e 

negligenciando a pequena produção. Portanto, existe uma grande demanda para estudar a 

heterogeneidade de atores que são considerados como produtores rurais, suas estratégias 

produtivas e suas decisões quanto ao uso da terra, como base para o desenho de políticas 

públicas mais efetivas para a melhoria dos meios de vida e conservação simultaneamente. 

Esta pesquisa, por um lado, pretendeu contribuir com informações práticas para o projeto 

“Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia 

Transamazônica” e, por outro lado, com a literatura incipiente, mas crescente sobre REDD. 

A literatura sobre REDD tem-se focado mais em aspectos técnicos para o 

funcionamento do mecanismo e existem poucas pesquisas sobre as preferências das pessoas 

em relação ao desenho e aos benefícios do projeto. Sendo assim, este trabalho justifica-se 

também por contribuir com essas discussões uma vez que a maioria desses projetos envolvem 

mudanças de comportamento dos usuários da terra com implicações diretas nos meios de 

vida.  
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Esta pesquisa possui caráter interdisciplinar e foi norteada por perspectivas teóricas 

apresentadas adiante: Formação sócio-espacial, Combinações Geográficas, Meios de 

Vida/Gênero de Vida e Ecologia Humana. 

A Formação sócio-espacial (Santos, 1982) como referencial teórico é relevante neste 

trabalho para compreender a formação do quadro espacial da região de Altamira, como 

processo atrelado ao desenvolvimento socioeconômico ao longo do tempo. A categoria de 

formação sócio-espacial propõe o estudo da gênese e evolução da sociedade de acordo com os 

modos de produção para a compreensão da realidade espacial. 

 De acordo com Santos (1982, p.14): 

Modo de produção, formação social, espaço – essas três categorias são 
interdependentes. Todos os processos que, juntos, formam o modo de produção 
(produção propriamente dita, circulação, distribuição, consumo) são histórica e 
espacialmente determinados num movimento de conjunto, e isto através de 
uma formação social. 

 
Desta forma, Milton Santos não criou uma nova categoria, mas lembrou à academia 

que as categorias Espaço e Formação Social são indissociáveis e, portanto, não podem ser 

abordadas separadamente. No final do texto “Formação Social como Teoria e Como Método”, 

Santos (1982, p.18) indaga: 

Como pudemos esquecer por tanto tempo esta inseparabilidade das realidades e 
das noções de sociedade e de espaço inerentes à categoria de formação social? 
Só o atraso teórico conhecido por essas duas noções pode explicar que não se 
tenha procurado reuni-las num conceito único. Não se pode falar de uma lei 
separada da evolução das formações espaciais. De fato, é de formações sócio-
espaciais que se trata. 

Complementarmente ao paradigma geográfico de Formação sócio-espacial foi 

utilizada a categoria de combinações geográficas, que aborda a importância das relações e 

influências mutuamente exercidas entre sociedade e natureza. Segundo André Cholley, 

geógrafo francês responsável por sistematizar esse termo, as combinações podem ser 

divididas em três grandes conjuntos: as que representam, unicamente, a convergência dos 

fatores físicos; as que combinam elementos físicos e biológicos e, por fim, as mais complexas 

que “[...] resultam da interferência conjunta dos elementos físicos, dos elementos biológicos e 

dos elementos humanos” (Cholley, 1964 a, p.140). 
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Outra categoria norteadora é a de meios de vida. Essa categoria corresponde ao 

conceito de livelihoods na língua inglesa. Os estudos contemporâneos de livelihoods baseiam-

se no conceito proposto por Chambers & Conway na década de 1990, complementado por 

Ellis (2000, p.10), conforme apresentado a seguir:  

um meio de vida compreende os ativos (natural, físico, humano, financeiro e 
social), as atividades e o acesso a estas (mediados por instituições e relações 
sociais) que em conjunto determinam os ganhos de vida de um indivíduo ou de 
uma unidade de produção doméstica. 

Por serem relacionados a uma grande gama de atividades, os meios de vida são 

dinâmicos e complexos e influenciados por forças internas e externas (Soussan et al. apud 

Hanazaki, 2007). Dessa forma, uma análise dos meios de vida deve levar em conta as 

maneiras como as pessoas usam, organizam e acessam os recursos, assim como a forma como 

lidam e negociam com instituições e a forma como vivem e trabalham em um contexto 

socioeconômico específico12. A seguir descreve-se sinteticamente cada um dos ativos que 

compõe um meio de vida: 1) Ativo humano: habilidades, conhecimento, saúde e capacidade 

de trabalhar; 2) Ativo social: redes sociais, participação em grupos organizados, laços de 

confiança que facilitam a cooperação; 3) Ativo natural: recursos naturais como terra, solo, 

água, florestas; 4) Ativo físico: infraestrutura básica, como estradas, saneamento básico, 

escolas, bens de produção; 5) Ativo financeiro: recursos financeiros incluindo crédito, 

poupança, renda de um emprego, renda do sistema de seguridade social (DFID, 2009).   

Segundo Haan (Pereira et al., 2010) as origens do termo livelihoods provém do 

conceito de gênero de vida, introduzido por La Blache no século XIX. Para La Blache “o 

desenvolvimento de um gênero de vida é uma questão essencialmente geográfica e, para 

compreendê-lo, é necessário remontar às origens das diferenças importantes que ele introduz 

entre os espaços e os homens” (1911, p.1). De acordo com Cholley, da escola de La Blache, 

A expressão gênero de vida evoca a maneira pela qual um grupo humano ou 
uma série de grupos humanos resolve o problema de sua alimentação, 
habitação, vestuário, de sua instalação territorial [...] É a soma das atividades e 
das combinações realizadas com tal fim [...] O termo gênero de vida chega, 
assim, a exprimir não somente as relações com o meio físico e biológico, mas, 
também, entre os diversos grupos humanos. Fala-se de gênero de vida do 
noroeste da Europa, do gênero de vida da estepe, do gênero de vida do arroz. 
(Cholley, 1964 b, p. 275). 

 
                                                        
12Livelihood module. Universidade de Wageningen. Disponível em: <www.livelihood.wur.nl/índex>. Acesso em 
novembro de 2010.  
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Para colaborar com a compreensão dos meios de vida e dos fatores que influenciam na 

decisão em relação ao uso da terra, utilizou-se como referência a abordagem da Ecologia 

Humana. Os estudos nessa área são muito apropriados quando se trata de analisar as 

interações entre determinados povos e comunidades e os recursos naturais (Begossi, 2004). 

Segundo Moran (1990, p.34), “A ecologia humana visa integrar o conhecimento sobre a 

diversidade de comportamento das populações humanas com os sistemas dentro dos quais tais 

populações se encontram”. 

Apesar de se basear em conceitos oriundos da ecologia (uma das sub-áreas da 

biologia), a ecologia humana não é necessariamente vista como uma ramificação desta 

ciência. Uma vez que o estudo das relações entre seres humanos e ambiente envolve muitos 

fatores (como econômicos, sociais, psicológicos), a ecologia humana transcende a ecologia, 

pois dialoga com diferentes áreas do conhecimento, tais como: antropologia, sociologia e 

geografia (Begossi, 1993). De acordo com Viertler, objetiva-se em ecologia humana estudar o 

comportamento humano em toda a sua variabilidade (Moran, 1990).  

A metodologia pode ser entendida como um “caminho possível para a pesquisa 

científica” (Goldenberg, 1999, p.14), ou seja, um conjunto de procedimentos pelos quais se 

permite compreender determinada realidade. Dessa maneira, a metodologia permite identificar a 

forma pela qual se alcançam determinadas metas e objetivos. Conforme coloca Minayo (2001, 

p.16), “a metodologia inclui as concepções teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que 

possibilitam a construção da realidade e o sopro divino do potencial criativo do investigador”. 

A escolha por um caminho ou estratégia metodológica em uma pesquisa depende 

muito da problemática a ser investigada e dos objetivos da pesquisa. Neste trabalho optou-se 

ora pela abordagem quantitativa e ora pela qualitativa. Entre o universo de técnicas de coleta 

de dados referentes à pesquisa qualitativa nesta pesquisa utilizou-se entrevistas semi-

estruturadas13. Já em relação à pesquisa quantitativa fez-se uso de entrevistas estruturadas e 

posterior análise através de estatística descritiva e estudo exploratório de agrupamentos.  

 

O universo da pesquisa compreende a região localizada na área de influência do Polo 

Proambiente da Transamazônica, que abrange os municípios de Senador José Porfírio, Anapu 

e Pacajá, no Estado do Pará. O recorte do objeto compreendeu os meios de vida dos pequenos 
                                                        
13 A entrevista pode ser entendida como uma conversa com propósitos definidos (Cruz Neto, 2001). Haguette 
(2005, p.75) a define “como um processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o 
entrevistador, tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. Quanto à 
estruturação, a entrevista pode ser classificada em: estruturada (questionário), não estruturada (aberta) e semi-
estruturada (Cruz Neto, 2001).  
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produtores rurais que vivem nessa região, a maioria migrante de outras partes do Brasil, que 

vieram para a Transamazônica a partir da década de 1970. 

A coleta de dados para as análises desta dissertação fizeram parte do Estudo 

Comparativo Global sobre REDD+ do Centro Internacional de Pesquisas Florestais 

(CIFOR)14, que tem por objetivo central compreender se REDD pode ser uma forma eficiente, 

eficaz e equitativa de reduzir as emissões de carbono e capaz de gerar co-benefícios como, 

por exemplo a conservação da biodiversidade e a melhoria do bem estar das comunidades 

envolvidas. Para isto o CIFOR está conduzindo pesquisas empíricas em 20 projetos pilotos de 

REDD em seis países: Brasil, Indonésia, Vietnã, Camarões, Tanzânia e Peru. A abordagem 

que está sendo usada envolve a coleta de dados antes do início dos projetos e depois de pelo 

menos um ano do começo das intervenções em comunidades participantes do projeto e não 

participantes (em inglês essa abordagem recebeu denominação de BACI – Before-

after/control-intervention). 

 Um dos vinte projetos que o CIFOR está estudando é o “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica” proposto pelo Instituto 

de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), que é o alvo da análise desta dissertação. 

Primeiramente, foram realizadas entrevistas com membros do IPAM em junho de 2010 para 

entender o desenho e as estratégias de implementação do projeto. Nesse momento foram 

também identificadas as quinze comunidades de intervenção do projeto e, dentre essas, 

escolhidas quatro comunidades para o estudo15: Canoé (município de Senador José Porfírio); 

Pilão Poente (município de Anapu); Km 338 S/N (município de Pacajá) e Terra Rica 

(município de Pacajá).  

É importante salientar que as comunidades da área de intervenção do projeto 

correspondem à estrutura de núcleos estabelecida pelo programa Proambiente, que não adotou 

arranjos comunitários pré-existentes. Para a pesquisa de campo os limites das comunidades 

foram definidos tendo como ponto de partida a localização dos estabelecimentos das famílias 

que compunham os núcleos.  Ao chegar a cada um dos núcleos reunia-se com os atores 

chaves (agentes do Proambiente, agentes de saúde, moradores antigos) e por meio de 

                                                        
14 Mais informações sobre o Estudo Comparativo Global do CIFOR podem ser encontradas no site 
<http://www.forestsclimatechange.org/The-Global-Comparative-Study-of-REDD+.html>.  
15 Os critérios para a seleção das comunidades foram os seguintes, de acordo com as informações fornecidas 
pelo IPAM: 1) Canoé e Vicinal km 338 S/N apresentam os participantes mais engajados em relação ao projeto; 
2) Pilão Poente sofre a maior pressão para o desmatamento; 3) Terra Rica tem o maior número de participantes 
do Proambiente.  
 



 
 

 
 

17

exercícios de mapeamento foram estabelecidos limites para a comunidade, de forma a incluir 

tanto participantes do Proambiente como não participantes.  

A pesquisa de campo ocorreu nos meses de Julho e Agosto de 2010 com a 

participação de dez entrevistadores que receberam treinamento de cinco dias na cidade de 

Altamira-PA. Foram utilizados três instrumentos de pesquisa: reunião com a comunidade, 

reunião com as mulheres e entrevista com as famílias. As entrevistas com as famílias foram 

anotadas em questionários e as reuniões foram registradas em atas e nos questionários 

específicos. 

Antes da chegada da equipe ao campo avisava-se, primeiramente, alguma liderança da 

comunidade - em alguns casos o agente do Proambiente, em outros o presidente da associação 

ou agente de saúde – dos propósitos da pesquisa e verificava-se a disponibilidade e interesse 

das famílias em participar da mesma. Depois disso, acertava-se uma possível data para a 

chegada da equipe. Ao chegar a cada uma das comunidades, sempre havia a indicação de 

alguém da localidade para ser uma espécie de guia, com o intuito de acompanhar e apresentar 

os entrevistadores às famílias. Preferencialmente, procurou-se realizar a reunião com a 

comunidade logo no primeiro dia para explicar para um maior número de pessoas os objetivos 

da pesquisa. Em todas as localidades estudadas a equipe de campo ficou hospedada na casa de 

famílias da comunidade.   

Em cada uma das quatro comunidades a equipe de campo juntamente com o guia local 

convidou as famílias para participar de uma reunião com a comunidade e as mulheres para 

participar de uma reunião somente de mulheres, que ocorreram sempre em dias diferentes, 

com objetivo de atingir 15 participantes em cada encontro (Tabela 1). 

Tabela 1: Número de participantes nas reuniões com a comunidade e mulheres  

Comunidade Reunião Comunidade Nº 
Participantes 

Reunião Mulheres Nº 
Participantes 

 Homens Mulheres Total Mulheres 
Canoé 11 7 18 12 

Pilão Poente 8 4 12 9 
Km 338 S/N 9 1 10 9 
Terra Rica 24 11 35 20 

 

Na reunião da comunidade esse número excedeu em duas comunidades e nas outras 

duas foi inferior. Nas quatro reuniões houve uma participação maior dos homens do que das 

mulheres. Na reunião com as mulheres, em apenas uma comunidade participaram mais de 15 

mulheres. 
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Além das reuniões foram entrevistadas 137 famílias nas quatro comunidades (Canoé: 

33 famílias; Pilão Poente: 33 famílias; km 338 S/N: 36 famílias; Terra Rica: 35 famílias)16. 

Aproximadamente metade da amostra foi constituída por famílias que participaram do 

Proambiente. Essas famílias foram escolhidas aleatoriamente a partir de uma lista fornecida 

pelo IPAM. A outra metade da amostra representa as famílias que não vão participar do 

projeto de REDD e que também não participaram do Proambiente. Essas famílias foram 

sorteadas a partir de uma lista de membros da comunidade, construída com o auxílio de uma 

liderança desta, em alguns casos o presidente da associação e em outros o agente de saúde 

comunitário. 

As entrevistas foram realizadas idealmente com o arrimo de família (homem e/ou 

mulher) e no caso de um deles não estar presente, outro membro adulto da família e do sexo 

oposto da mesma casa. Por exemplo, houve entrevistas com o chefe17 da família e uma filha 

adulta ou com a chefe da família e um filho adulto. Entretanto, também ocorreram situações 

em que apenas um membro da família foi entrevistado.  

Os questionários de unidades familiares foram elaborados por equipe multidisciplinar 

do CIFOR e estão divididos nos seguintes assuntos: informações básicas sobre os membros da 

unidade familiar; bens da família; fontes de renda; mudanças na cobertura e na renda florestal 

nos últimos dois anos; percepções de bem estar e percepções sobre REDD (Anexo I).  

A tabulação dos questionários foi realizada em base de dados do Software Microsoft 

Office Access (versão 2007) e os dados foram extraídos para planilhas do Software Microsoft 

Excel (versão 2007) para que fossem analisados.  

Em agosto de 2011 retornei às quatro comunidades para apresentar os resultados 

preliminares do estudo do CIFOR e nessa ocasião aproveitei para aprofundar algumas 

questões sobre o Proambiente junto aos agentes comunitários da época nesse programa.   

 

A seguir apresentam-se as estratégias adotadas para atingir cada um dos objetivos 

específicos desta pesquisa. 

                                                        
16 O número total de famílias em cada comunidade de acordo com informações dos agentes de saúde, agente do 
Proambiente e presidentes de associações (dados da pesquisa, julho/agosto de 2010) é: Canoé (198 famílias); 
Pilão Poente (220 famílias); Km 338 S/N (158 famílias); Terra Rica (120 famílias).  
17 Neste trabalho utilizou-se a nomenclatura de chefe tanto para o homem quanto para mulher que compõem o 
casal principal da família. Diferentemente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na década de 
1980 considerava como chefe apenas o homem ou a mulher. O termo “chefe” segundo o IBGE estava associado 
“à autoridade e responsabilidade pelos negócios da família e, na maioria dos casos, à mais importante fonte de 
sustento”. Disponível em:< http://www.ibge.gov.br/censo/questionarios>. Acesso em maio de 2012. 
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Para atingir o primeiro objetivo, “Revisar a formação sócio-espacial da região da 

Transamazônica compreendida entre os municípios de Senador José Porfírio, Anapu e 

Pacajá”, foi realizada pesquisa bibliográfica e documental sobre o contexto político e 

econômico da construção da Rodovia Transamazônica, história da ocupação da região, 

formação natural e organização espacial da Transamazônica. 

No segundo objetivo, “Verificar as diferenças de meios de vida entre famílias que 

participaram e famílias que não participaram do Proambiente e identificar os possíveis 

impactos desse programa no Polo Transamazônica”, primeiramente investigou-se quais 

atividades foram realizadas no Polo Transamazônica, por meio da consulta de documentos e 

de entrevistas semi-estruturadas com os agentes do Proambiente de três das quatro 

comunidades estudadas (as perguntas guias da entrevista estão no Anexo II). Para a 

caracterização dos meios de vida estudou-se variáveis relacionadas aos seguintes quadros que 

compõem o meio de vida: natural, humano, físico e social. Os dados para a análise desses 

quadros são provenientes de 137 entrevistas realizadas às famílias do Proambiente (n=63) e 

famílias que não participaram do Proambiente (n=70) e das reuniões realizadas nas quatro 

comunidades de estudo (Canoé, Pilão Poente, Terra Rica e km 338 S/N). As comparações das 

médias de uma variável entre os dois grupos foram realizadas com o teste t para amostras 

emparelhadas com nível de confiança de 5% (p<0,05).  

 Para o estudo dos possíveis impactos do Proambiente, dividiu-se a análise em três 

aspectos que o projeto poderia ter influenciado, a saber: uso da terra; manejo agropecuário e 

renda. Em relação ao uso da terra comparou-se variáveis associadas às formas de uso da terra 

e ao desmatamento. Quanto ao manejo agrícola utilizou-se variáveis que indicassem a adoção 

de formas de manejo agroecológicas. Para a análise da renda, procedeu-se a comparação da 

renda total dos dois grupos e também a contribuição percentual de cada atividade produtiva 

para a renda total.  

 A renda foi obtida por meio do valor da produção (somatório do valor dos produtos 

vendidos e consumidos) menos os gastos da produção (ex: insumos agrícolas, medicamentos 

para animais, trabalho contratado, transporte) de julho de 2009 a julho de 2010. Além disso, 

dividiu-se a renda em sete categorias explicadas na tabela 2. 
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Tabela 2: Descrição dos Tipos de Renda considerados no estudo  

Tipo de 
Renda Descrição 

Agricultura Inclui cultivos permanentes e anuais de produtos agrícolas como frutas, grãos e vegetais 
cultivados em sistema de corte e queima e/ou sistemas agroflorestais. 

Pecuária Todos os tipos de animais (ex:galinhas, porcos, gado, cavalo, etc) consumidos ou vendidos.O 
estoque de animais não é contabilizado. 

Florestal Produtos florestais in natura ou processados coletados na floresta (primária e secundária). 
Ambiental Produtos florestais in natura ou processados coletados em ambientes não florestais como, por 

exemplo, uma área de roçado ou pastagem. 
Trabalho 

remunerado 
Recebimento de pagamento por salário, diária ou empreita. O trabalhador não é dono dos meios 
de produção. 

Negócios A renda é gerada por um meio de produção que pertence à unidade familiar. 
Outras Pagamentos do governo (aposentadoria, bolsa família), dinheiro recebido de um parente. 

Fonte: Elaborada pela autora com base nas informações de Sunderlin et al. (2010). 

Ao somar a renda das sete categorias explicadas acima se obteve a renda líquida total 

de cada família e dividiu-se pelo número de integrantes da família para o cálculo da renda 

líquida total per capita. 

Para alcançar o terceiro objetivo, “Caracterizar as famílias do Proambiente”, foi 

realizada uma análise exploratória de agrupamentos com a amostra das famílias que 

participaram do Proambiente (n=63). Para tal foram selecionadas 38 variáveis extraídas do 

questionário de unidades familiares, que estão relacionadas a diferentes aspectos das unidades 

familiares, tais como: quadro humano (ex: demografia, educação), quadro natural (ex: uso da 

terra), quadro físico (ex: bens domésticos e de produção, acesso à infraestrutura), produção e 

renda, manejo agropecuário, apresentadas a seguir: 1) Quadro humano: número de indivíduos 

na família (unidades), idade do chefe de família (anos), idade da chefe de família (anos), 

educação do chefe de família (anos), educação da chefe de família (anos), tempo de formação 

da família (anos), tempo que o chefe de família vive na comunidade (anos), tempo que a chefe 

de família vive na comunidade (anos), somatório de dias doentes dos membros da família 

(dias); 2) Quadro natural: área total do lote (ha) , área agricultura (ha), área agrofloresta (ha), 

área pastagem (ha), área floresta secundária inicial (ha), área floresta secundária tardia (ha), 

área floresta primária (ha), somatório da área utilizada para a produção agrícola e animal (ha), 

desmatamento recente nos anos de 2008 a 2010 (ha); 3) Quadro físico: valor total dos bens 

(R$); valor do estoque animal (R$); combustível utilizado para cozinhar (escala de 1 a 318), 

                                                        
18 Foi criada uma escala de 1 a 3 para os tipos de combustível utilizados para cozinhar: 1 = lenha; 2 = carvão 
vegetal; 3= gás de cozinha. 
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tipo de banheiro (escala de 1 a 619); 4) Produção e renda: renda total líquida (R$) , receita 

agrícola (R$), custos agrícolas (R$), renda agrícola (R$), receita produção animal (R$), 

receita dos produtos de origem animal (R$), custos da produção animal (R$), renda da 

produção animal (R$), renda do trabalho remunerado (salário, diária, empreita) (R$), renda 

outros (R$),  renda florestal (R$), renda ambiental (R$), renda negócios (R$); 5) Manejo 

agropecuário: número de produtos agrícolas cultivados (unidades), número de produtos de 

origem animal produzidos (unidades), distância da casa à parcela desmatada (km).  

  Para estabelecer o número de agrupamentos e identificar os outliers utilizou-se um 

método hierárquico de análise de aglomerados denominado método de Ward (Frei, 2006). 

Identificado o número de agrupamentos foi feito um re-agrupamento das unidades familiares, 

usando um método não hierárquico (k-means) para a definição das variáveis importantes para 

a discriminação e caracterização dos grupos (Frei, 2006). Posteriormente, utilizou-se o teste 

não paramétrico KomogorovSmirnof para verificar a significância das variáveis (p<0.05) entre 

os grupos identificados. Todos esses procedimentos foram realizados com o software 

STATISCA versão 7. 

Após o estabelecimento dos agrupamentos e caracterização dos mesmos, analisou-se 

aspectos diretamente correlacionados ao projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas 

Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica” tais como: uso da terra, 

produtividade e custo de oportunidade do desmatamento evitado para cada um dos grupos. 

Para o cálculo do custo de oportunidade de um hectare que não seria desmatado utilizou-se a 

mesma metodologia do IPAM, que considerou o valor bruto da produção agropecuária para 

venda e consumo em um hectare (IPAM e FVPP, 2009). Primeiramente, calculou-se a 

produtividade bruta média da agricultura de corte e queima e da criação de gado das famílias 

estudadas, no período de Julho de 2009 a Julho de 2010. Em seguida, dividiu-se a produção 

agrícola pela área agrícola utilizada nesse ano e a produção pecuária pela área de pastagem 

usada pela unidade de produção familiar.  

Por fim, para atingir o quarto objetivo, “Analisar a percepção dos agricultores em 

relação ao ‘Projeto Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da 

Rodovia Transamazônica’ e o processo de participação dos mesmos no desenho do projeto”, 

foram realizadas entrevistas com as famílias e discussões em reuniões com as comunidades e 

com as mulheres (ver seção cinco do questionário de unidades familiares, Anexo I). 

                                                        
19 Para os tipos de banheiros foi estabelecida uma escala de 1 a 6: 1 = córrego, rio, campo, floresta; 2 = latrina 
compartilhada; 3 = latrina própria (sem descarga); 4 = latrina própria (com água); 5 = banheiro próprio (com 
descarga, mas sem fossa); 6 = banheiro próprio (com descarga e fossa).  
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Primeiramente, perguntava-se às famílias se já haviam ouvido falar sobre REDD e do projeto 

“Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia 

Transamazônica” e se compreendiam sobre do que se tratavam. Se os respondentes 

expressassem conhecer sobre REDD ou o projeto local prosseguia-se com as perguntas sobre 

participação e percepções em relação ao projeto local de REDD.  

As questões de sete a dez da sessão cinco do questionário de unidades familiares 

tiveram por objetivo identificar se as famílias envolveram-se na decisão de implementação e 

no desenho do projeto e de que forma foi essa participação.  

Como forma de acessar as percepções dos participantes das reuniões e das famílias 

sobre o projeto de REDD, indagou-se sobre seus anseios, preocupações e sugestões em 

relação ao mesmo. As respostas foram agrupadas para possibilitar a análise das principais 

esperanças, preocupações e recomendações compartilhadas pelas famílias, assim como 

verificar se os anseios e sugestões das famílias estão alinhados aos benefícios propostos pelo 

projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia 

Transamazônica”.  

 

A dissertação foi dividida em cinco capítulos conforme brevemente explicado a 

seguir. O capítulo I, “Pagamentos por Serviços Ambientais e Mecanismo de Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal”, apresenta a revisão temática e teórica 

sobre o uso de instrumentos de mercado para a conservação e introduz os dois projetos que 

são analisados neste trabalho: o Proambiente e o projeto “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 

 No capítulo II, “Da Criação da Rodovia Transamazônica ao Proambiente” aborda-se 

o processo de formação sócio-espacial da região de Altamira enfatizando os impactos da 

construção da rodovia BR-230. Além disto, apresenta-se o contexto do surgimento do 

Proambiente e as principais características ambientais e socioeconômicas da área de estudo.   

O capítulo III, “Meios de Vida e Uso da Terra: famílias participantes e não 

participantes do Proambiente”, traz a caracterização de alguns aspectos que compõem os 

meios de vida das famílias cadastradas e não cadastradas no Proambiente. Neste capítulo 

também são apresentados e discutidos os resultados de variáveis que indicam os possíveis 

efeitos do Proambiente no uso da terra, manejo agropecuário e obtenção de renda pelas 

famílias participantes deste programa.  

O capítulo IV, “Tipologia das Famílias Participantes do Proambiente na 

Transamazônica”, expõem os resultados da análise exploratória de agrupamentos e discute as 
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implicações da existência de grupos heterogêneos no desenho de incentivos para o projeto de 

REDD na Transamazônica.  

Por fim, no capítulo V “Percepção Local Sobre o Projeto de REDD”, apresenta-se os 

resultados sobre acesso à informação e participação local no desenho do projeto, que são 

discutidos tendo como referência os princípios de salvaguardas socioambientais para REDD. 

Ademais, são expostos os dados sobre os anseios, preocupações e recomendações das famílias 

e traçadas comparações com as intervenções planejadas pelo projeto “Desmatamento Evitado 

em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 

 

A realização desta pesquisa foi possível por meio da colaboração de muitas pessoas, 

que aqui recebem meu agradecimento especial. Em primeiro lugar, os produtores rurais que 

dedicaram seu tempo para receber nossa equipe com todo carinho, gentileza e disposição para 

responder as nossas infindáveis perguntas. As famílias que hospedaram nosso grupo em suas 

casas e compartilharam da sua deliciosa culinária, música e prosas até anoitecer. A equipe do 

IPAM, pela ajuda essencial em diversos momentos da pesquisa, em especial a Lucimar, Bibil, 

Galdino, Jaciane, Ricardo e Erika. A equipe de entrevistadores – Andréia, Carol, Carolle, 

Cristiano, Denise, Ivaide, Joab, Marcelo, Mário, Oseas - pelo trabalho dedicado e pela 

convivência intensa em campo. Ao CIFOR por disponibilizar os dados para as análises desta 

dissertação. Prof. Isa de Oliveira Rocha, pela orientação atenciosa e exemplo de dedicação ao 

seu trabalho. Amy Duchelle pela orientação, estímulo e pelo seu exemplo de amor e energia 

incansável para com as pesquisas relacionadas à conservação florestal. Prof. Pedro Martins, 

sempre aberto a me receber e conversar sobre a pesquisa. Neres Bittencourt, pelo incentivo a 

prestar a prova do mestrado, pelas contribuições na qualificação e pela amizade. Meu pai 

Valter, o cientista mais versátil que conheço, por me apoiar em todo o trabalho, 

principalmente nas análises estatísticas de agrupamentos. Minha mãe, Maria Claudia, por 

estar sempre perto mesmo longe e por me lembrar das coisas realmente importantes. Thiago 

pela parceria na vida. A Rita e a Lili pela companhia e por me levarem para ver o por do sol 

todos os dias. Luciano Mattos, pelas sugestões de leituras e pela conversa em Brasília. A 

Simone Bauch, por me apresentar o CIFOR e por colaborar com materiais para a análise dos 

dados. A Maria Fernanda Gebara pela amizade e pelos artigos compartilhados. Minha avó 

Anna Maria, tia Cristina, Ani e Cecília pelo carinho e apoio. Sinara, João, Gabi e Alni pelo 

companheirismo em Floripa. Todos os amigos do mestrado pela solicitude, em especial Ana 

Carolina pela leitura da dissertação. As queridas amigas piracicabanas e gaioletes pela alegria 

do encontro sempre! 



 
 

 

CAPÍTULO I 
PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS E MECANISMO DE REDUÇÃO DE 

EMISSÕES POR DESMATAMENTO E DEGRADAÇÃO FLORESTAL 
 
 

Nós precisamos de incentivo para não derrubar mais, nós 
estamos abandonados pelo governo. 
 

 (agricultor, km 338 S/N, 21/07/2010) 
 

 
Neste capítulo a revisão teórico-temática procura abordar a discussão sobre projetos de 

Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e Projetos de Redução de Emissões por 

Desmatamento e Degradação Florestal (REDD), com o objetivo de melhor compreender o uso 

de mecanismos de mercado para a conservação. Primeiramente, buscou-se conceituar serviços 

ambientais e pagamentos por serviços ambientais, assim como abordar os principais aspectos 

do desenho de um esquema de PSA e os desafios para promover a conservação ambiental e a 

redução da pobreza simultaneamente. Depois, contextualizou-se o surgimento do mecanismo 

de REDD e os desafios para a promoção de participação e inclusão da percepção dos atores 

locais na determinação do desenho e dos benefícios do projeto. Na segunda parte do capítulo, 

explicam-se as principais estratégias do programa Proambiente, sendo o PSA uma delas, e 

apresentam-se os objetivos e as intervenções propostas pelo projeto “Desmatamento Evitado 

em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 

 
1.1 Serviços ecossistêmicos e serviços ambientais 

 

Os serviços ecossistêmicos foram definidos como as condições e processos, por meio 

dos quais os ecossistemas naturais e as espécies que os compõem, permitem a sustentação da 

vida humana, em termos econômicos, sociais, culturais e ecológicos (Daily, 1997). Com esta 

definição, Daily procurava chamar a atenção para a dependência social em relação aos 

sistemas naturais20.  

Apesar desta noção não ser recente na história ocidental21, o conceito moderno de 

“serviços ecossistêmicos” começa a ser gestado nas décadas de 1970 e 1980, quando um 

número crescente de autores começou a enquadrar preocupações ecológicas em referenciais 

econômicos (Gómes-Baggethun et al., 2010). Nesse primeiro momento o uso do conceito 
                                                        
20 Marx e Engels na obra “A Ideologia Alemã”, escrita na década de 1840, já apresentavam a relação entre o 
desenvolvimento dos modos de produção ao longo da história com as condições presentes na natureza (Marx & 
Engels, 2007).  
21 Ver Gómez-Baggethun et al. (2010) para uma visão histórica desde a construção do conceito de serviços 
ecossistêmicos até a inserção dos mesmos em mercados e esquemas de pagamento por serviços ambientais. 
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“serviço ecossistêmico” tinha um caráter pedagógico, à medida que buscava alertar para os 

impactos da degradação ambiental nas funções ecossistêmicas, que estão diretamente 

relacionadas ao bem-estar humano.  

A partir da década de 1990 os “serviços ecossistêmicos” passam a ser considerados 

um importante tópico de pesquisa e esforços são focados na valoração dos serviços. O artigo 

de Costanza et al. (1997) sobre o valor do capital natural e serviços ecossistêmicos impactou 

não somente a academia como também o setor público, por um lado de forma crítica, e por 

outro, com um crescente interesse na quantificação e valoração desses serviços (Gómes-

Baggethun et al., 2010). Outro marco importante para a inclusão desse conceito na arena 

política foi a divulgação do Millenium Ecosystem Assessment22 (MEA, 2003), um relatório 

encomendado em 2000 pela Organização das Nações Unidas (ONU). O relatório foi um 

esforço coletivo de uma rede de cientistas de diversas áreas do conhecimento e 

nacionalidades, com o seguinte objetivo: “estabelecer as bases científicas para as ações 

necessárias à ampliação da contribuição dos ecossistemas para o bem-estar humano, sem 

prejudicar a sua produtividade a longo prazo” (MEA, 2003, p.26). 

O MEA (2003, p.57) explica os serviços ecossistêmicos como “os benefícios que as 

pessoas obtêm dos ecossistemas”. Segundo esse relatório, os serviços derivados dos 

ecossistemas naturais podem ser classificados em quatro grupos principais: provisionamento, 

regulação, cultural e suporte, apresentados a seguir, conforme o MEA (2003): 

 1) serviços de provisionamento compreendem os produtos que as pessoas adquirem 

do ambiente (ex: alimentos, água, madeira, fibras, combustíveis);  

2) serviços de regulação consistem nos benefícios humanos obtidos dos processos de 

regulação dos ecossistemas (ex: regulação do clima, purificação do ar e da água, controle de 

erosão, reprodução vegetal por meio da polinização); 

3) serviços culturais são os benefícios não materiais que as pessoas obtêm dos 

ecossistemas (ex: serviços que proporcionam o desenvolvimento da diversidade cultural, de 

atividades recreativas e ecoturismo, da contemplação da natureza, de valores religiosos e 

espirituais);   

4) serviços de suporte são descritos como os serviços necessários para a existência de 

todos os outros serviços ecossistêmicos (ex: formação do solo, fotossíntese, ciclagem de 

nutrientes). Esses serviços diferenciam-se dos três primeiros, uma vez que seus impactos são, 

muitas vezes, indiretos ou somente sentidos em longo prazo. Alguns serviços, como a 

                                                        
22 Millenium Ecossystem Assessment:Disponível em: <http://www.maweb.org/en/index.aspx>. Acesso em: maio 
de 2011. 
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mitigação do processo erosivo do solo, por exemplo, podem ser considerados tanto como 

serviços de suporte quanto de regulação, dependendo da escala temporal e da rapidez com que 

impactam as pessoas. 

 A definição do MEA (2003) permite verificar que os serviços ecossistêmicos são 

definidos de forma antropocêntrica e utilitária em termos de como eles contribuem com a vida 

humana e o bem-estar. Somente quando as pessoas criam um valor para uma função 

ecossistêmica dentro do sistema social é que essa função passa a ser definida como um 

serviço (Nasi et al., 2002).  

Na literatura observa-se certa confusão em relação aos conceitos de “serviços 

ambientais” e “serviços ecossistêmicos”, sendo que muitas vezes são usados de forma 

intercambiável ou indiferenciadamente. Entretanto, Veiga & May (2010) salientam que 

existem diferenças entre esses conceitos. Os serviços ecossistêmicos compreendem uma 

subcategoria dos serviços ambientais, uma vez que se referem exclusivamente aos benefícios 

humanos derivados dos ecossistemas naturais. Já o conceito de serviços ambientais vai além 

dessa definição e inclui também os benefícios associados a diferentes tipos de manejo do 

ecossistema, como práticas de agricultura sustentável e restauração ambiental. Ao longo deste 

trabalho será adotado este conceito mais ampliado.  

 

1.2 A ideia de pagar por serviços ambientais: um instrumento para a conservação? 
 

Segundo o MEA (2005) dois terços dos ecossistemas naturais do planeta já foram 

degradados, o que ameaça a provisão contínua dos serviços ambientais. Desta forma, observa-

se que a humanidade está excedendo a capacidade de suporte23 dos ecossistemas terrestres. 

Essa escassez emergente faz com que serviços ambientais anteriormente providos 

gratuitamente sejam passíveis de serem comercializáveis (Wunder, 2007). Neste mesmo 

sentido, Heal argumenta que a era dos serviços gratuitos está no fim, pois é preciso que se 

reconheça que há custos crescentes envolvendo a manutenção desses serviços (apud Veiga & 

May, 2010). Frente a esse contexto, para os economistas ambientais herdeiros da corrente 

neoclássica, o mecanismo de pagamento por serviços ambientais (PSA) surge como 

                                                        
23 O conceito de capacidade de suporte pode ser definido como o nível de população e atividades de consumo, 
seja humano ou animal, que podem ser sustentados pela base de recursos naturais disponíveis, sem acarretar com 
o esgotamento da mesma (Harris, 2006).  
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ferramenta para tentar corrigir falhas do mercado ao valorar economicamente os benefícios 

derivados dos ecossistemas naturais24.  

A ideia central de PSA consiste no pagamento realizado pelos beneficiários de um 

serviço aos provedores. Como exemplo, cita-se o caso dos usuários de água nas cidades 

pagarem aos proprietários que adotem práticas de manejo que garantam a conservação ou 

restauração das matas ciliares das propriedades rurais. Essa abordagem leva em conta que no 

atual sistema econômico existe um trade-off entre os diferentes usos de solos e busca 

favorecer escolhas conservacionistas dentre interesses conflitantes, por meio de esquemas de 

compensação (Veiga & May, 2010). Desta forma, esses esquemas visam tornar a conservação 

uma opção atrativa para um proprietário de terras (Wunder et al., 2008). 

Segundo Fearnside (1997), o mecanismo de pagamento por serviços ambientais pode 

possibilitar uma racionalidade de longo prazo, mais apropriada ao âmbito das questões 

ambientais, em detrimento da racionalidade de curto prazo, usualmente adotada nas ações 

humanas. 

Muitos autores seguem a definição de Wunder (2005), a qual determina a existência de 

alguns condicionantes para o funcionamento de qualquer programa de pagamento por serviços 

ambientais, tais como: 1) um serviço ambiental bem definido; 2) um vendedor do serviço; 3) 

um comprador do serviço; 4) existência de condições ou um contrato entre o vendedor e o 

comprador, para que o serviço possa ser garantido. Entretanto, esses condicionantes 

continuam bastante indefinidos em nível mundial e são poucos os programas que conseguem 

satisfazê-los. Wunder (2005) salienta que doadores podem estar financiando esses esquemas, 

ao invés dos beneficiários dos serviços. Ademais, em muitas situações o pagamento é feito 

sem que exista um monitoramento e fiscalização da provisão dos serviços. 

De acordo com Rosa et al. (2004), algumas perspectivas têm sido usadas para 

justificar programas de PSA, a saber: um instrumento financeiro para a conservação, uma 

opção para a mitigação das mudanças climáticas, uma estratégia para assegurar serviços 

ambientais locais e regionais, bem como fortalecer meios de vida rurais. 

Contudo, alguns autores temem que esta abordagem utilitária das questões ecológicas 

e estratégias de mercado possa modificar as maneiras como as pessoas percebem e se 

relacionam com a natureza, de uma forma que no futuro possam ser contraproducentes as 

propostas conservacionistas (Kosoy & Cobera, 2010; Martínez-Alier, 2002; Gómes-

                                                        
24 Entretanto, Martínez-Alier (1998) argumenta sobre a impossibilidade dos métodos econômicos atuais de 
valorarem as externalidades e servirem de base para políticas ambientais que procuram internalizá-las.  
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Baggethun et al., 2010). É preciso atentar-se ao fato de que esses projetos de conservação, 

baseados em instrumentos de mercado, podem introduzir de forma não intencional ou 

intencional uma lógica de Homo economicus25, previamente inexistente ou desencorajada 

pelas instituições locais (Gómes-Baggethun et al., 2010). 

Kosoy & Cobera (2010) trazem uma importante crítica em relação ao processo de 

transformação das funções ecossistêmicas em commodities e apontam três consequências 

invisíveis decorrentes desse processo: 1) a redução da complexidade dos ecossistemas a 

apenas um serviço traz sérias dificuldades técnicas e implicações referentes às formas como 

os seres humanos se relacionam com a natureza e a percebem; 2) a generalização como 

commodities dos serviços ambientais nega a multiplicidade de valores, que pode ser atribuída 

a esses serviços ao requerer que um valor único de troca seja adotado para a comercialização; 

3) o processo de produção, comercialização e consumo de serviços ambientais é caracterizado 

por assimetrias de poder, que podem contribuir para reproduzir ao invés de corrigir 

desigualdades existentes em relação ao acesso aos serviços e recursos naturais.  

Ao transparecer esses três pontos críticos em relação ao uso da lógica mercadológica 

para resolver problemas ambientais, Kosoy & Cobera (2010) salientam a necessidade de 

buscar formas de garantir a inclusão de valores plurais na construção dos mercados e resolver 

desigualdades no acesso aos serviços ambientais e nas atividades de comercialização. Essas 

lacunas indicam novas áreas para aprofundamento de pesquisas com o objetivo de contribuir 

para a discussão sobre a transformação das funções ecossistêmicas em commodities e do uso 

de instrumentos de mercado para a conservação ambiental. 

 

1.3 Aspectos de um esquema de PSA 

 

Os esquemas de PSA apresentam alguns elementos que devem ser considerados no seu 

desenho, tais como: tipos de atividades compensadas; atores envolvidos; esquemas de 

benefícios, custos de transação e monitoramento (Bartels, 2009). Nesta seção procura 

apresentá-los resumidamente. 

 

Atividades que são compensadas 

 

                                                        
25 Esta categoria considera o homem como um produto do sistema capitalista.  Trata-se de um homem 
individualista, maximizador da produção e do lucro, racional e livre nas suas escolhas.  Para uma melhor 
compreensão deste conceito ver Hunt (1989). 
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A maioria dos esquemas de PSAs existentes compreendem serviços ambientais 

associados a uma das quatro categorias distintas representadas pela: retenção ou captação de 

carbono; conservação da biodiversidade; conservação de serviços hídricos e conservação de 

beleza cênica (Wunder, 2005). A seguir são apresentados exemplos de serviços em cada uma 

dessas categorias: 

1) Retenção ou captação de carbono – empresas privadas ou públicas que tentam compensar 

as emissões de carbono de suas atividades por meio do financiamento de atividades para 

conservação ou restauração florestal. Um exemplo no Brasil é o Projeto Poço de Carbono 

Florestal Peugeot-ONF26 que tem por objetivo reflorestar com essências nativas uma área 

desmatada de 2.000 hectares no Mato Grosso.  

2) Conservação da biodiversidade – recebimento de incentivos financeiros para atividades 

específicas de conservação da biodiversidade. No estado do Paraná ocorre o retorno aos 

proprietários de Reservas Particulares do Patrimônio Natural, de parte dos recursos do 

Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que suas propriedades arrecadam 

aos municípios que fazem parte (Veiga & May, 2010).  

3) Conservação de serviços hídricos – usuários de água de uma determinada bacia 

hidrográfica pagam aos proprietários rurais por manterem ou restaurarem suas matas ciliares. 

No Brasil tem-se o exemplo da microbacia do município de Extrema-MG, em que os 

produtores rurais de um projeto piloto (parceria entre Agência Nacional das Águas, The 

Nature Conservancy, Prefeitura e Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais) vêm 

recebendo pagamento por adotarem metas de controle de erosão, saneamento e 

estabelecimento de Reservas Legais e Áreas de Proteção Permanente, desde abril de 2007 

(Veiga & May, 2010). 

4) Conservação de beleza cênica – uma operadora de turismo paga a uma comunidade local 

para não caçar em uma área que está sendo utilizada pelos turistas para observação de animais 

(Wunder, 2005).  

 

Atores envolvidos e esquemas de benefício 

 

Um esquema de PSA pode incluir uma grande diversidade de atores, tais como: 

representantes do governo, de comunidades, de instituições privadas e organizações não 

governamentais. Os atores envolvidos, por sua vez, podem determinar o desenho desses 

                                                        
26 Disponível em: <http://www.reflorestamentoecarbono.com.br/ >. Acesso em abril de 2012.  
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esquemas e influenciar no seu sucesso, assim como definir os principais objetivos (Bartels, 

2009). Os projetos podem, por exemplo, somente focar-se na conservação florestal ou ir além 

ao abranger aspectos sociais (Rosa et al. 2004).  

As formas como serão realizadas as compensações pela provisão dos serviços 

ambientais dependerá do desenho do projeto e dos atores por traz dele. Em princípio, para que 

os pagamentos por serviços ambientais funcionem é preciso que os mesmos consigam 

influenciar as decisões sobre o uso da terra e dos recursos naturais por parte dos 

proprietários/usuários de uma determinada área (Pagiola et al., 2004), de forma a reduzir as 

externalidades negativas e ampliar as positivas.  

Geralmente, a decisão dos agricultores de como usar os recursos naturais de uma 

unidade de produção familiar, tem como objetivo garantir a segurança alimentar e maximizar 

o bem-estar familiar (FAO, 2007). Desta forma, muitas vezes, uma prática de manejo mais 

apropriada à manutenção dos serviços ambientais não é adotada porque a mesma pode reduzir 

os benefícios líquidos da atividade agrícola no curto prazo e, por consequência, o bem-estar 

da família. Portanto, verifica-se que para a transição de um sistema de manejo existem 

esforços e custos que as famílias assumem pelo abandono do sistema anterior. Esses custos 

são chamados de custos de oportunidade e, quando corretamente calculados, podem funcionar 

como um mecanismo de auxílio aos processos de tomada de decisões (FAO, 2007; ISA, 

2007). 

Segundo Wunder e Albán (2008) os pagamentos devem pelo menos compensar os 

custos de oportunidade da renúncia por um determinado tipo de uso da terra para que consiga 

atrair a adesão dos vendedores de serviços ambientais. Se os custos de oportunidade forem 

demasiadamente altos, os programas de PSA possivelmente não conseguirão compensar os 

provedores de serviços suficientemente, sendo necessário aplicar outros instrumentos, como 

os de comando-e-controle, para melhorar o fornecimento de serviços ambientais (Wunder, 

2005; 2007). Na situação contrária, em que o uso da terra incentivado pelo pagamento por 

serviços ambientais for mais rentável do que o uso desestimulado, faz pouco sentido 

implementar esse instrumento econômico, pois não haveria custos de oportunidade 

envolvidos (Wunder, 2005). 

Entretanto, os pagamentos em dinheiro não consistem na única maneira de compensar 

por esses serviços. O fornecimento de assistência técnica, cursos de capacitação e mudas para 

reflorestamento, representam outras formas de compensação (Wunder et al., 2008). O ideal 

seria que as pessoas responsáveis por prover os serviços pudessem escolher os tipos de 

compensação, podendo até coexistir diferentes tipos de benefício. O programa Proambiente, 
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por exemplo, utilizava uma combinação de pagamentos em dinheiro com outros benefícios, 

como assistência técnica, conforme explicado no item 1.6.1.   

 

Quem recebe os pagamentos?  

 

Os potenciais “vendedores” de um serviço são aqueles que podem assegurar a entrega 

de um determinado serviço ambiental a um “comprador” (Engel et al., 2008). Os proprietários 

rurais que, com suas práticas agrícolas, afetam a infiltração da água, a evapotranspiração, a 

suscetibilidade à erosão e ao assoreamento, entre outros processos, são potenciais vendedores.  

Este exemplo indica que, usualmente, os vendedores de serviços ambientais são proprietários 

de terra. Entretanto, o governo também é um proprietário de terras e, portanto, programas de 

PSA podem ser voltados a áreas públicas como, por exemplo, unidades de conservação. Além 

disto, nos casos em que as comunidades locais possuem direitos de uso da terra comunitários, 

elas podem atuar como provedores coletivos (Engel et al., 2008). 

A partir dos potenciais provedores de serviços apresentados, nota-se a importância da 

regularização fundiária para a participação nesses esquemas. Na maioria dos esquemas de 

PSA a existência do título da terra é um dos condicionantes para a participação (Wunder et al. 

2008).  

 

Custos de transação e monitoramento 

 

Geralmente altos custos de transação estão relacionados à implementação de um 

sistema de PSA. Dentre esses custos citam-se: despesas com o estabelecimento de um sistema 

de trocas, com um sistema de monitoramento e certificação da provisão dos serviços, gastos 

com a elaboração de regras e contratos entre os participantes (Landell-Mills & Porras, 2002). 

Esses gastos variam de acordo com a escala e grau de complexidade dos projetos. 

Para que os beneficiários de um serviço continuem pagando por ele é necessário que a 

provisão do mesmo seja garantida. Para isto alguns requisitos como confiança, medidas de 

monitoramento e regras institucionais bem definidas são essenciais para o sucesso de um 

projeto de PSA (Wunder, 2005). Devido às dificuldades de se mensurar a provisão de um 

serviço ambiental, o monitoramente tem sido feito por meio da verificação da adoção de uma 

determinada prática de uso da terra (ex: monitoramento da área (ha) que está sendo 

reflorestada). Para essa atividade podem ser utilizadas imagens de satélite ou visitas in loco. 
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1.4 A incorporação da meta de redução da pobreza dentro de esquemas de PSA: críticas e 
desafios  
 

Várias organizações e pesquisadores argumentam que esquemas de pagamento por 

serviços ambientais podem colaborar com a redução da degradação dos ecossistemas e com o 

alívio da pobreza, por meio da transferência de fundos dos beneficiários aos provedores dos 

serviços (ex: Pagiola et al., 2005; Rosa et al., 2004). Entretanto, alguns autores acreditam que 

a prevenção e redução da pobreza não devam ser consideradas como o objetivo principal da 

implantação de PSA (ex: Wunder, 2005) e outros advertem para fatores relacionados ao 

acesso das comunidades mais pobres a esses esquemas. Landell-Mill & Porras (2002), por 

exemplo, argumentam que comunidades pobres geralmente têm pouca voz política e correm o 

risco de marginalização devido à dificuldade de acesso ao mercado, falta de direitos de 

propriedade e informação insuficiente sobre esses esquemas.  

Corbera et al. (2007 a, p.608) sugerem que um foco excessivo em eficiência 

econômica pode fazer de PSA “um instrumento cego, em relação a assuntos relacionados à 

justiça e distribuição equitativa dos resultados de um projeto”. Levando em conta essas 

preocupações, pesquisadores têm defendido abordagens de programas de “PSA pró-pobres” 

(do inglês “pro-poor PES”) que segundo Pagiola (2005, p.237), têm por objetivo “maximizar 

os potenciais impactos positivos sobre a redução da pobreza e minimizar os impactos 

negativos”.  

Apesar de aparecer muito na literatura a defesa dos potenciais benefícios desses 

esquemas para pessoas com baixa renda, ainda é necessário a realização de mais pesquisas 

sobre os efeitos de projetos de PSA no bem-estar dessas pessoas (Patheram & Campbell, 

2010). Além disto, é relevante voltar-se atenção para questões sobre como os participantes 

dos projetos são selecionados, envolvidos no desenho e implementação dos mesmos e qual a 

percepção desses atores sobre a ideia de receber pagamentos para adotar determinados 

comportamentos. 

 

1.5 Mecanismo de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD)  
 

 O conceito de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal 

(REDD) emergiu da experiência de pagamentos com os serviços ambientais (Blom et al., 

2010). No caso de REDD o serviço é a redução de emissões de carbono provenientes das 
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florestas. Para o cenário pós Protocolo de Kyoto27 programas de “cap and trade” 28 e 

esquemas de Redução de Emissão por Desmatamento e Degradação Florestal têm sido 

discutidos como possíveis meios de articulação de esquemas de PSA internacionais. 

Os projetos de REDD surgem inseridos dentro de uma discussão sobre políticas 

públicas para prevenir e/ou mitigar os efeitos das mudanças climáticas. De acordo com 

Angelsen (2009) o termo REDD pode ser entendido como um conceito abrangente que inclui 

ações locais, nacionais e globais que reduzam emissões por desmatamento e degradação 

florestal e aumentem o estoque de carbono em países em desenvolvimento29.  

 A partir da década de 1990 os termos “aquecimento global” e “mudanças climáticas” 

e as possíveis consequências que esses processos poderiam acarretar passaram a ser 

difundidos pelos meios de comunicação de massa.  A explicação mais popular para essas 

questões relaciona as atividades antrópicas com a elevação da temperatura global, posição que 

é defendida pelos pesquisadores do Painel Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas 

(Intergovernmental Panel of Climate Change - IPCC).  Contudo, não existe um consenso na 

academia quanto às influências das atividades humanas nas alterações do clima em macro-

escala. Alguns cientistas argumentam que o planeta poderá resfriar-se dentro de duas décadas, 

pois o clima na Terra é muito mais influenciado pelas radiações cósmicas do que por ações 

humanas (Molion, 2008).  

Apesar de não haver uma posição unânime em relação às causas das mudanças 

climáticas, esta pesquisa não pretende focar-se nesta questão. Nos parágrafos a seguir 

apresenta-se o contexto e o substrato ideológico e científico nos quais foi embasado o 

desenvolvimento do mecanismo de REDD. O surgimento do mesmo fundamenta-se nas 

pesquisas realizadas pelo IPCC e no pressuposto de que a partir da queima de combustíveis 

fósseis e da mudança de uso e cobertura do solo emite-se gás carbônico, o que contribui para 

intensificar o processo natural de efeito estufa.  

 Uma das principais prerrogativas para o mecanismo de REDD é a estimativa de que 

as mudanças no uso e cobertura do solo promovem a liberação de 1,7 bilhões de toneladas de 

                                                        
27  O Protocolo de Kyoto é um tratado internacional estabelecido para o período 2008-2012 para desacelerar as 
mudanças climáticas. Os países industrializados que assinaram o protocolo comprometeram-se a reduzir as 
emissões coletivas de gases do efeito estufa em 5,2% em relação aos níveis de 1990. Disponível em: 
<http://www.cifor.org/publications/pdf_files/media/MediaGuide_REDD_Portuguese.pdf>. Acesso em março de 
211.  
28 Cap and trade, representa um mecanismo de mercado que estabelece limites para as emissões de gases do 
efeito estufa (ou outro poluente) para um determinado setor produtivo. A partir desse limite são emitidas as 
“permissões de emissão” e os empreendimentos decidem como se manterão dentro do limite imposto. Os 
empreendimentos que conseguem emitir um volume de gases abaixo do limite estipulado podem vender cotas 
para outro que não conseguiram (Moutinho et al., 2011). 
29 Foi mantido no texto o termo “países em desenvolvimento” conforme usado por Angelsen et al. (2009). 
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carbono anualmente, sendo que a maior parte é proveniente de desmatamento em florestas 

tropicais.  Isto representa cerca de 20% das atuais emissões globais de carbono30. No Brasil, 

61% das emissões de gases do efeito estufa são resultantes do desmatamento, sendo que, deste 

total, 67% ocorrem na Amazônia (MCT, 2010).  Tendo este quadro em vista, fóruns globais 

de discussão têm voltado a atenção para a manutenção das florestas como estratégia de 

mitigação do processo de mudanças climáticas. 

Foi na 13ª Conferência das Partes (COP13) sobre o clima, em dezembro de 2007, que 

se decidiu incluir a opção de REDD em futuras negociações envolvendo instrumentos de 

política internacional para a mitigação de mudanças climáticas (Wunder et al., 2008).  Nessa 

reunião foi elaborado o Plano de Ação de Bali, que reconheceu a importância da manutenção 

das florestas para reduzir as emissões de carbono. Como resultado, o mecanismo de REDD 

vem sendo discutido e estudado como um provável componente do regime de proteção 

climática global que substituirá o protocolo de Kyoto após 2012 (Kanninen et al., 2007). 

Após um ano da construção do Plano de Ação de Bali, negociadores reuniram-se em 

Poznan (Polônia) e decidiram por ampliar o conceito de REDD. Originalmente o conceito 

referia-se a duas estratégias: 1) redução de emissões resultantes de desmatamento; 2) redução 

de emissões resultantes da degradação florestal. Ao novo conceito que passou a ser 

denominado de REDD + adicionaram-se algumas estratégias para a redução das emissões por 

meio do: papel da conservação; manejo florestal sustentável e aumento do estoque do carbono 

florestal. 

Nessas conferências vale destacar o papel de organizações não governamentais 

brasileiras. Na COP13 foram instituições brasileiras que propuseram a criação de um 

mecanismo para compensar as reduções verificáveis de emissões de CO2 provenientes do 

desmatamento. Entretanto, é interessante analisar que a princípio, no contexto do protocolo de 

Kyoto discutido em 1997, o governo federal brasileiro manifestou-se contra a possibilidade de 

inclusão de instrumentos para promover a conservação de florestas tropicais e evitar o 

desmatamento (May et al., 2011). Contudo, na última década o país tem-se mostrado a favor 

do mecanismo de REDD, evidenciado pelo posicionamento do mesmo nas COPs e pela 

adoção de medidas direcionadas à criação de uma estratégia nacional de REDD. 

                                                        
30 IPCC 2007 Climate Change 2007: The Physical Sciences Basis. Summary for the Policymakers. Disponível 
em: <http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ >. Acesso em outubro, 2010. 



 
 

 
 

35

No contexto nacional tem-se a aprovação da Política Nacional sobre Mudança do 

Clima31 em 29 de Dezembro de 2009, o Plano Nacional de Mudanças Climáticas32 e a criação 

do Fundo Amazônia33. Alguns estados Amazônicos (Pará, Mato Grosso, Acre, Amazonas), 

por sua vez, estão lançando seus próprios planos para o controle do desmatamento, com a 

criação de metas de redução de desmatamento e planos estaduais para REDD (Moutinho et 

al., 2011). Na escala dos projetos locais, muitos projetos pilotos têm sido iniciados como 

resultado do Plano de Ação de Bali34. Existem fundos35 específicos que foram criados para 

financiar esses projetos em diversos países e colaborar com capacitações e pesquisas sobre o 

funcionamento dos mesmos. Moutinho et al. (2011) identificaram doze projetos de REDD no 

Brasil, atualmente, em diferentes fases de elaboração e/ou implemetação. 

Diversas ONGs e pesquisadores têm destacado que as iniciativas de REDD podem 

gerar benefícios significativos de mitigação das mudanças climáticas e co-benefícios. Dentre 

esses co-benefícios pode-se citar: a proteção dos serviços ambientais oferecido pelas florestas, 

a melhoria dos meios de vida das comunidades que habitam as florestas, a definição dos 

direitos de propriedade sobre a terra e a melhoria da governança florestal, entre outros. Apesar 

dos benefícios expostos, ressalta-se a necessidade de analisar criticamente essas iniciativas, 

uma vez que existem diferentes atores com interesses diversos envolvidos nas arenas de 

discussões sobre mudanças climáticas e estratégias de mitigação. 

 

1.5.1 Percepção local e participação em projetos de REDD 

 

Acredita-se que iniciativas para reduzir emissões por desmatamento e degradação vão 

atingir diretamente de 1 a 1.6 bilhões de pessoas que dependem diretamente da floresta para a 

sobrevivência (Wollenberg & Baginsk, 2009) nos próximos anos. Apesar de REDD oferecer 

possibilidades para aumentar o bem-estar dessas pessoas e contribuir para a conservação 

                                                        
31 Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída pela Lei Federal no 12.187/092.  Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/>. Acesso em janeiro de 2012. 
32 O Plano Nacional de Mudanças Climáticas foi lançado em 1o de Dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/estruturas/169/_arquivos/>. Acesso em 24 de Janeiro de 2012. 
33 O Fundo Amazônia foi criado em 1o de Agosto de 2008 pelo Decreto no 6.257. O fundo objetiva a captação de 
recursos para o financiamento de projetos de prevenção, monitoramento, combate ao desmatamento e de 
promoção da conservação e uso sustentável do bioma amazônico (Moutinho et al., 2011). 
34 UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change, 2007. Decision-/CP.13 Bali Action 
Plan. Disponível em: < http://unfccc.int/files/meetings/ cop_13/application/pdf/cp_bali_action.pdf>. Acesso em 
abril de 2012.  
35 Dentre esses fundos citam-se: Forest Carbon Partneship Facility (FCPF); Programa Colaborativo das Nações 
Unidas para a Redução de Emissão de Carbono por Desmatamento e Degradação Florestal em países em 
Desenvolvimento (UN-REDD Program); Noways’s International Climate and Forest e o Fundo Amazônia (no 
caso do Brasil). 
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florestal, é preciso ter em mente que os impactos socioambientais de REDD ainda são 

incertos, pois não se sabe se as ações vão conseguir reduzir as emissões de carbono e se vão 

beneficiar ou desestabilizar os meios de vida locais. 

Pesquisadores têm também alertado para questões como o baixo envolvimento de 

comunidades indígenas e comunidades locais que dependem das florestas em negociações 

sobre REDD e a ausência de um comprometimento dos governos para tratar dos direitos das 

comunidades locais e das questões de equidade (Lovera, 2008; Griffiths 2009).  Essas críticas 

apontam para prerrogativas essenciais para REDD, tais como a existência de equidade na 

repartição dos benefícios, o respeito aos direitos locais e a participação das pessoas nas 

decisões sobre os projetos de REDD. Essas prerrogativas têm implicações diretas nas 

questões de justiça social (Lovera, 2008, Svarstad et al., 2011) e na própria efetividade do 

mecanismo como um todo. 

A repartição equitativa de benefícios permeia tanto a discussão do desenho de um 

mecanismo global (Brown et al., 2008; Peskett et al., 2008 e Blom et al., 2010) como a da 

elaboração de projetos locais de REDD.  No caso dos projetos locais os benefícios propostos 

por um projeto interferem diretamente nos meios de vida das pessoas, encorajando-as a mudar 

ou manter determinados comportamentos. A forma como esses benefícios são estabelecidos 

também podem ser determinantes para a aceitação das comunidades em participar ou não de 

um projeto (Patheram e Campbell, 2010). Para que os benefícios sejam justos eles devem ser 

capazes de atender a diversas demandas que correspondem a diferentes necessidades (Gebara, 

2011). Além disso, a determinação dos tipos de benefícios deve ser resultado de uma 

ponderação dos trade-offs entre as atividades requeridas para a redução de emissões de 

carbono e as expectativas futuras das comunidades. 

Esses anseios só podem ser compreendidos a partir de uma efetiva participação dos 

atores locais, que não seja somente informativa ou consultiva (Pimbert & Pretty, 1995) e do 

conhecimento das percepções dos mesmos. Segundo Poltroniéri (1999, p.237), “é do ponto de 

vista da percepção, da forma como seres humanos percebem e interagem com o ambiente, em 

função de influências históricas e socioculturais, que se podem avaliar as necessidades, 

interesses e anseios da população”. Mayrand & Paquin (2004) argumentam que excluir as 

comunidades locais do desenho de esquemas de PSA pode culminar com a ineficácia ou o 

fracasso do projeto, justamente porque as necessidades das comunidades locais não são 

compreendidas pelos proponentes do projeto ou tomadores de decisão externos.  
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Tendo em vista a importância de se conhecer as percepções das pessoas e da garantia 

de acesso à informação e a participação local, é relevante examinar como iniciativas 

subnacionais estão contemplando esses aspectos, ainda pouco explorados por pesquisadores. 

Projetos de carbono pioneiros no Brasil apresentaram um processo de implementação 

dificultoso, principalmente, devido ao pouco comprometimento com objetivos sociais, 

comunicação insuficiente e restrições em relação ao tempo, conforme explicam Boyd et al. 

(2007). Esses autores indicam que os proponentes muitas vezes negligenciam o complexo 

contexto socioeconômico e a importância da participação local em detrimento de metas 

ambiciosas de redução de emissões e conservação florestal. Tal abordagem dos proponentes 

culmina com conflitos e uma baixa aceitação quanto à participação nos projetos. 

Apesar desses desafios, organizações da sociedade civil brasileira têm se mobilizado 

para abordar as questões referentes à participação de comunidades dependentes da floresta e 

equidade na condução de REDD. Um resultado prático dessa mobilização foi a construção de 

salvaguardas socioambientais para REDD (Gomes et al., 2010) expressas no documento 

“Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+36”. Este documento foi construído 

conjuntamente pelo Comitê de Elaboração e Revisão dos Princípios e Critérios 

Socioambientais de REDD+37, composto por grupos multissetoriais da sociedade brasileira e 

facilitado pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola (IMAFLORA; 

Bonfante et al., 2010).  

O sexto dos oitos princípios fala especificamente da necessidade de garantir a 

participação de todos os beneficiários na elaboração e implementação das ações de REDD+ e 

nos processos de tomada de decisão, inclusive no que se refere à distribuição de benefícios. 

Esse princípio também inclui um critério que determina o direito ao consentimento livre, 

prévio e informado (Free, Prior and Informed Consent - FPIC) e ao reconhecimento dos 

representantes das comunidades. Por fim, o texto explicita a necessidade de informar as 

populações incluídas na área de influência do projeto, sobre as ações de REDD. 

                                                        
36 Princípios e Critérios Socioambientais de REDD+: para o desenvolvimento e implementação de programas e 
projetos na Amazônia Brasileira. Disponível em:< www.reddsocioambiental.org.br>. Acesso em julho de 2011.  
37 Grupos cujos representantes Integraram o Comitê: Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS); Confederação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura (CONTAG); Grupo de Trabalho Amazônico (GTA); Coordenação 
das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB); Rede povos da Floresta; Biofílica; Confederação 
Nacional da Agricultura (CNA); Grupo de Produtores Florestais Certificados (PFCA); Instituto Centro de Vida 
(ICV); Instituto Socioambiental (ISA); Greenpeace; WWF; Fundação Avina; Centro Mundial de Agrofloresta 
(ICRAF); Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (IMAZON); Instituto de Pesquisa Ambiental da 
Amazônia (IPAM); Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO); Conservação Internacional (CI); The 
Nature Conservancy (TNC); Fundação Amazônia Sustentável (FAS). 
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Outras iniciativas muito importantes da sociedade civil brasileira foram a criação de 

grupos de discussão e de plataformas na internet para monitorar políticas públicas (federais, 

regionais e locais) como o Observatório do Clima38, o Observatório do REDD39e De Olho no 

Fundo Amazônia40.  

Internacionalmente, destaca-se a declaração de Heredia sobre PSA (Heredia 

Declaration on PES), que consiste em um conjunto de princípios para balizar a elaboração de 

esquemas de pagamento por serviços ambientais41. A declaração compreende a recomendação 

de dez princípios, dentre os quais, para o propósito desta discussão destacam-se dois (Farley 

& Costanza, 2010). Um deles é o terceiro princípio42, que enfatiza que a articulação das 

Instituições relacionadas à PSA deve ser projetada para assegurar o fluxo de informações 

entre as escalas (local, regional, global) e a inclusão dos diferentes regimes de propriedade, 

culturas e atores na determinação dos custos e benefícios. O outro é o nono43 princípio, que 

estabelece que todos os atores (locais, regionais e globais) devem ser engajados na 

formulação e implementação de sistemas de PSA, de forma a contribuir para a credibilidade 

das regras estabelecidas (Farley & Costanza, 2010). 

Ainda em âmbito internacional, a aliança do Clima Comunidade e Biodiversidade 

(CBBA) juntamente com a CARE Internacional estão facilitando um processo de construção 

participativa dos “Padrões Sociais e Ambientais de REDD+” 44 (versão de 1 de junho de 

2010). O padrão possui oito princípios, que são desmembrados em critérios e indicadores, que 

definem os princípios, assim como os níveis necessários de desempenho social e ambiental. 

                                                        
38 Disponível em: <www.oc.org.br>. Acesso em julho de 2011. 
39O observatório do REDD é uma iniciativa do Grupo de Trabalho Amazônico, lançada em agosto de 2010, com 
o objetivo de ser um instrumento para acompanhar políticas, programas e projetos de REDD. Disponível em: 
<www.observatoriodoredd.org.br/site/>. Acesso em julho de 2011. 
40Disponível em: <deolhonofundoamazonia.ning.com>. Acesso em julho de 2011. 
41 Essa declaração foi construída por meio do workshop “Pagamentos por Serviços Ambientais: Do Local ao 
Global”, realizado em Heredia, Costa Rica, em março de 2007, com a participação de estudantes, professores e 
outros interessados. 
42 Princípio 3- Articulação entre escalas: “The spatial and temporal scale of the institutions to manage ecosystem 
services must be matched with the scales of the services themselves. Mutually reinforcing institutions at local, 
regional and global scales over short, medium and long time scales will be required. Institutions should be 
designed to ensure the flow of information between scales, to take ownership regimes, cultures, and actors into 
account, and to fully internalize costs and benefits” (Farley e Costanza, 2010, p. 2061). 
43 Princípio 9 - Participação: “All stakeholders (local, regional, and global) should be engaged in the 
formulation and implementation of PES systems. Full stakeholder awareness and participation contributes to 
credible, accepted rules that identify and assign the corresponding responsibilities appropriately, and that can 
be effectively enforced” (Farley e Costanza, 2010, p. 2062). 
44 Esta versão dos padrões de junho de 2010 é resultado de uma oficina conduzida com múltiplos atores entre 5 e 
7 de  maio de 2009 em Copenhague e de consultas com representantes governamentais e não governamentais no 
Nepal, Tanzânia, Equador e Libéria. Os padrões estão sendo aplicados em diferentes projetos pilotos para que 
possa ser elaborada uma versão final. Disponível em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2012.  
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Um dos princípios está relacionado ao acesso à informação - Princípio Sete45 e outro à 

garantia de participação - Princípio Seis46. 

Por se tratar de um tema recente, verifica-se a necessidade de pesquisas que busquem 

analisar se os projetos vêm respeitando as salvaguardas estabelecidas internacionalmente e 

nacionalmente, nos diferentes estágios de realização dos mesmos. Outrossim, destaca-se a 

importância de investigar se as salvaguardas realmente contemplam as principais 

preocupações e anseios das pessoas nas áreas de intervenção dos projetos.  

 

1.5.2 Participação no desenho de benefícios em projetos de REDD  
 
 

Embora a literatura apresente diferentes conceituações em relação à definição de 

benefícios das ações de REDD, considera-se nesta pesquisa a definição estabelecida no 

documento “Princípios e Critérios socioambientais para REDD+”: 

Benefícios das ações de REDD+: se refere a qualquer tipo de benefício que for 
entregue ao beneficiário em troca de suas ações de conservação e restauração 
florestal, e não unicamente a transferência de recursos financeiros. Deve incluir 
também outros tipos de benefícios como ações de capacitação e organização 
social, infraestruturas, apoio à educação, saúde, etc (Voivodic & Bonfante, 2010, 
p.9). 

Esse mesmo documento estabelece que os beneficiários das ações de REDD+ “são 

aqueles (as) que detêm o direito de uso da terra e/ou dos recursos naturais e que promovem as 

atividades de conservação, uso sustentável e recuperação florestal” (Voivodic & Bonfante, 

2010, p.9). 

Os benefícios podem ser classificados de diferentes formas. Peskett et al. (2008), por 

exemplo, distinguiram dois tipos: compensação e incentivos. O primeiro refere-se a benefícios 

que buscam compensar o custo de oportunidade do desmatamento evitado. Já o segundo 

consiste em benefícios que buscam incentivar comportamentos favoráveis à conservação, por 

exemplo, o cultivo de alimentos em sistemas agroecológicos47.  

                                                        
45 Princípio 7. “Todos os titulares de direito e atores têm acesso oportuno à informações adequadas e precisas 
para permitir a tomada de decisão informada e uma boa governança do programa de REDD+” (p.14). 
Disponível em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2012. 
46  Princípio 6. “Todos os titulares de direitos e atores relevantes participam de maneira completa e eficaz do 
programa de REDD” (p.12). Disponível em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2010.  
47 Segundo Gliessman (apud Caporal e Costabeber, 2004), o enfoque agroecológico pode ser definido como a 
aplicação dos princípios e conceitos da ecologia no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis. Para 
Caporal e Costabeber (2004, p.11) a “agroecologia é entendida como um enfoque científico destinado a apoiar a 
transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais para estilos de 
desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis”.  
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Neste trabalho além dos incentivos e compensações inclui-se uma terceira categoria de 

benefícios: as intervenções. As intervenções podem ser definidas como medidas técnicas, 

legais e administrativas para garantir o funcionamento de projetos locais de REDD, dentre 

essas medidas citam-se: regularizações fundiárias e sistemas de monitoramento (Gebara, 

2011). 

A experiência de projetos passados de ICDP mostrou que benefícios não monetários, 

como fornecimento de materiais escolares ou assistência médica, podem impactar 

positivamente a comunidade como um todo. Os benefícios monetários, por sua vez, podem 

concentrar-se nas mãos de apenas alguns membros da comunidade (captura de benefícios 

pelas elites) não repercutindo em benefícios equitativos para toda a comunidade (Blom et al., 

2010). 

Desta forma, para que se tenha uma combinação adequada entre benefícios monetários 

e não monetários, incentivos e intervenções, deve-se conhecer o contexto de cada área de 

projeto (Luttrell et al., 2007) e garantir o envolvimento dos atores locais em todas as fases do 

mesmo (Boissière et al., 2009). 

Na literatura há poucos trabalhos que analisam a participação dos atores nos processos 

de tomada de decisão e no desenho dos benefícios. No caso de projetos de REDD, tem-se o 

estudo de Gebara (2011) que analisou o processo de participação na repartição de benefícios 

no contexto do projeto Bolsa Floresta, desenvolvido pela Fundação Amazônia Sustentável na 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável Juma - AM. A autora verificou que os comunitários 

da reserva não participaram do desenho dos benefícios e que a participação no projeto foi 

apenas informativa. Como consequência, a maioria dos entrevistados reclamou do valor do 

pagamento por serviços ambientais proposto, considerando-o insuficiente para estimular uma 

mudança de comportamento. Ademais, os entrevistados tendiam a valorizar mais os 

benefícios à comunidade como melhoria de instalações para educação, energia e transporte. 

Em projetos de pagamentos por serviços ambientais são relevantes os trabalhos de Kosoy et 

al. (2008) sobre os fatores que influenciam a participação dos atores em programas de PSA no 

México, e de Corbera et al. (2007b) que analisam as implicações referentes a equidade48 em 

projetos de PSA na América central .  

Assim, ressalta-se a importância de se estudar o processo de participação 

proporcionado pelos proponentes dos projetos e se os benefícios estabelecidos estão alinhados 

                                                        
48 Nesse artigo os autores adotam o conceito criado por Brown & Corbera (2003), que propõem três elementos 
distintos para compor a definição de equidade: equidade no acesso, equidade na tomada de decisões e equidade 
nos resultados. 
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com as necessidades e anseios dos participantes. Como forma de analisar o processo de 

participação e o envolvimento nas tomadas de decisão sugere-se o uso das tipologias de 

participação de Pimbert & Pretty (1995), que vão das formas mais autoritárias a formas de 

completa autonomia, apresentadas no quadro a seguir:  

 
Tipos de participação Características 
Participacão Manipulativa O representante local não é eleito e não tem poder 

nos processos de tomada de decisão. 
Participação Passiva As pessoas são apenas informadas do que foi 

decidido pelos administradores 
Participação Consultiva As pessoas são consultadas. As análises e decisões 

são feitas por agentes externos. 
Participação por Incentivos Materiais As pessoas contribuem com recursos e recebem 

pagamento em dinheiro, alimentação ou outros 
incentivos materiais. As pessoas não tem interesse 
em prolongar os incentivos para a participação, 
quando os incentivos acabam. 

Participação Funcional A participação das pessoas é uma resposta a 
objetivos predeterminados formulados 
por agentes externos. 

Participação interativa As pessoas participam em análises conjuntas, 
desenvolvimento de planos de ação, e 
formação ou  fortalecimento de  
instituições locais. A participação é um direito, não 
uma obrigação para atingir um objetivo. Um grupo 
tem controle sobre decisões locais e 
recursos. As pessoas  têm voz na 
manutenção de estruturas ou práticas. 
 

Auto-mobilização  As pessoas têm iniciativa independente da 
instituição externa.O contato com a instituição é 
feito quando as pessoas sentem necessidade. Elas 
têm controle sobre as decisões e recursos 
usados. 

Quadro 1: Tipologia de participação traduzido de Pimbert & Pretty (1995). 
 
 

1.6 PSA e REDD na Amazônia Brasileira 

 

Nesta sessão que encerra a revisão de literatura sobre o tema, são discutidos os dois 

projetos relacionados a este estudo: o Proambiente e o projeto de “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 

 

1.6.1 Proambiente  

 

Embora o Proambiente seja conceituado parcialmente como uma iniciativa de 

pagamento por serviços ambientais, tratou-se de um programa inovador que integrava 
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conservação com a agenda de desenvolvimento da Amazônia brasileira (Bartels, 2009). A 

proposta do Proambiente consistia em seis grupos de ações ou estratégias: Controle Social; 

Planejamento Territorial; Planejamento e Manejo Econômico e Ecológico das Unidades de 

Produção; Assessoria Técnica e Extensão Rural; Certificação Mista de Serviços Ambientais e 

Remuneração de Serviços Ambientais (Mattos, 2010). A seguir explica-se resumidamente o 

que consistia cada uma das estratégias. Nesta sessão não se buscou analisar como foi o 

desenvolvimento dessas ações e propostas. No capítulo três traça-se uma discussão específica 

sobre como foram realizadas essas ações no Polo Transamazônica49.  

Controle Social: essa ação consistia na proposta de criação do Conselho Gestor 

Nacional (CONGEN), que deveria ser paritário entre o governo federal e movimentos sociais 

rurais e de caráter deliberativo. Abaixo do CONGEN tinha-se os Conselhos Gestores dos 

Polos (CONGEPs), formados por diferentes grupos e instituições que atuavam na região dos 

polos, tais como: organizações de produtores, prefeituras municipais, organizações não 

governamentais e comitês de bacias hidrográficas (MMA, 2004). 

Planejamento Territorial: proposta de elaboração e execução do Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do Polo (PD). O PD deveria ser elaborado com base em um 

diagnóstico participativo (com envolvimento de diversos atores sociais e órgãos públicos 

locais) do Polo para a proposição das principais diretrizes de desenvolvimento do mesmo.  

Planejamento e Manejo Econômico e Ecológico das Unidades de Produção: proposta 

de elaboração dos Planos de Utilização (PUs) das unidades de produção familiares. O PU era 

um documento de referência para o planejamento da propriedade familiar a longo prazo. 

Primeiramente, realizava-se um diagnóstico da situação, seguido pela identificação dos 

objetivos dos membros das famílias e das formas de como operacionalizar as mudanças no 

manejo da produção de acordo com os anseios da família. Em síntese, o documento abordava 

os seguintes aspectos: dados cadastrais da família; diagnóstico dos fatores de produção e uso 

dos recursos naturais; histórico de crédito rural; o mapa atual (2005) e futuro (2020) da 

unidade de produção; os tipos de uso da terra atual e futuro da unidade de produção; os 

objetivos do manejo da produção e conservação ambiental; os calendários plurianual e anual 

de atividades; a estimativa de produção e renda (MMA, 2004). A partir do PU era possível 

planejar a transição agroecológica, estabelecendo prazos, recursos e custos requeridos para 

cada meta de transição (Mattos, 2010). Segundo Medeiros et al. (2007) os principais objetivos 

                                                        
49 Para uma visão a respeito de como foram desempenhadas essas ações considerando o programa Proambiente 
como um todo, ver Mattos (2010). 
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do PU consistiam em: ser uma ferramenta de planejamento integrado de uso e conservação 

dos recursos naturais na área produtiva; fornecer uma base para a elaboração de projetos de 

crédito rural, termo de ajustamento de conduta e do licenciamento ambiental; estabelecer pré-

condições para a certificação de serviços ambientais.  

Assessoria Técnica e Extensão Rural (ATER) – a proposta consistia, primeiramente, 

na escolha da Entidade Executora do Polo pelo Conselho Gestor do mesmo. A Entidade 

Executora deveria ser responsável por estabelecer convênio com o Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural da Secretaria de Agricultura Familiar e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. Foi proposto que cada equipe técnica fosse formada por um 

técnico de nível superior (coordenador), cinco técnicos de nível médio (técnicos agrícolas ou 

florestais) e quinze agentes comunitários - produtores selecionados pelo Proambiente, com 

liderança na comunidade para contribuir com a organização dos grupos comunitários e com o 

trabalho de assistência técnica (Mattos, 2010).  

Remuneração de Serviços Ambientais – A proposta do Proambiente considera que 

mudanças qualitativas nos sistemas de produção são capazes de proporcionar serviços 

ambientais, tais como: a redução do desmatamento; absorção do carbono atmosférico; 

recuperação das funções hidrológicas dos ecossistemas; conservação e preservação da 

biodiversidade; redução das perdas potenciais de solos e nutrientes; e redução do risco de 

fogo. Dentro do Proambiente a valoração dos serviços ambientais foi inspirada nos conceitos 

de Economia Ecológica e foi definida como o custo de oportunidade de se eliminar o fogo dos 

sistemas de produção (Costa, 2008). Primeiramente, se estipulou os requisitos para a 

implantação de um cultivo sem o uso de fogo comparando-os com a produção com o uso da 

técnica de corte e queima. Considerou-se a demanda de 120 diárias de trabalho por hectare 

para preparo da área de plantio com fogo de um ciclo produtivo de cultivos anuais, e 150 

diárias para preparo e cultivo da mesma área sem fogo. Dessa forma, o custo de oportunidade 

para eliminação do fogo resulta em 30 diárias de trabalho por ha. Como o preço do produto 

cultivado “sem fogo” é o mesmo do produto com fogo no mercado consumidor, o preço do 

serviço ambiental gerado é de 30 diárias por hectare, que corresponde a R$ 660,00 por ano 

(valor da diária no ano de 2009 = R$ 22,00). Contudo, segundo Mattos (2010), houve um erro 

de cálculo no valor das 30 diárias, no momento de entrega da proposta do Proambiente pelos 

movimentos sociais rurais ao Governo Federal (no ano de 2003), que foram contabilizadas 

como metade de um salário mínimo (que na época equivalia a R$100,00), quantia que passou 

a indicar o pagamento mensal por família participante do programa.  



 
 

 
 

44

Os pagamentos seriam feitos com os recursos de um fundo governamental sustentado 

por ecotaxas pagas por diferentes tipos de empreendimentos e atividades. No primeiro ano 

todos os beneficiários do programa teriam direito a receber meio salário mínimo 

mensalmente. No ano seguinte, caso fosse comprovada a prestação de serviços ambientais 

pelo processo de certificação, o beneficiário continuaria recebendo o pagamento; caso 

contrário, a certificação da família seria suspensa e o pagamento cancelado (Costa, 2008). 

Certificação Mista de Serviços Ambientais – O processo da certificação proposto era 

misto e incluía duas etapas: i) as famílias deveriam certificar-se umas às outras, através dos 

Acordos Comunitários, o que era chamado de Certificação Participativa; e ii) uma instituição 

certificadora de serviços ambientais externa ao Proambiente faria a chamada Certificação 

Externa (MMA, 2005). Para a certificação participativa ou interna cada grupo comunitário 

deveria estabelecer o seu Acordo Comunitário (AC), com a participação das famílias, dos 

Agentes Comunitários e dos técnicos.  O AC indicava os compromissos coletivos do grupo 

comunitário quanto ao cumprimento do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Polo, dos 

PUs e dos Padrões de Certificação de Serviços Ambientais do Proambiente50 (Mattos, 2003). 

Cada Grupo Comunitário definia uma forma coletiva de verificar se as famílias estavam 

cumprindo o acordado e respeitando os Padrões de Certificação de Serviços Ambientais 

(MMA, 2005). Após a identificação dos cumpridores ou não da Certificação dos Serviços 

ambientais pelos Acordos Comunitários, deveria ocorrer um processo de auditoria por 

entidade cadastrada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (InMetro), a partir de licitação de certificadoras pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA, 2005). 

 

1.6.2 O Projeto: Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da 
Rodovia Transamazônica. 
 

O projeto de REDD proposto para a região da Transamazônica intitulado 

“Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia 

Transamazônica”, foi submetido em 2009 ao Fundo Amazônia, sendo pré-aprovado em 2010 

pelo Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES), entidade gestora deste fundo. As 

entidades proponentes do projeto na época eram o Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM) e a Fundação Viver Produzir e Preservar (FVPP).  

                                                        
50 Princípios dos Padrões de Certificação Ambiental do Proambiente disponível em MMA (2005), p.14. 
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O projeto foi elaborado para de certa forma continuar a desenvolver os aspectos 

positivos propostos pelo Proambiente (Duchelle et al., 2011) e propunha trabalhar com as 

mesmas famílias que participaram deste programa. No entanto, ao longo dos anos de 2010 e 

2011, o BNDES fez algumas exigências para que o projeto fosse definitivamente aprovado e o 

financiamento liberado. Dessa forma, em julho de 2011 o IPAM submeteu um novo projeto 

ao BNDES, nomeado “Assentamentos Sustentáveis na Amazônia: O Desafio da Transição da 

Produção Familiar de Fronteira para uma Economia de Baixo Carbono”. O projeto foi 

finalmente aprovado em 6 de Dezembro de 2011 e as atividades  de intervenção estão 

previstas para iniciar em 2012. Neste desenho atualizado do projeto de REDD, o projeto de 

Desmatamento Evitado passou a ser um dos três componentes do novo projeto, explicados a 

seguir (IPAM, 2012): 

Primeiro Nível: Estruturação para a Regularização Fundiária e Desenvolvimento do 

Assentamento – por meio do estabelecimento de convênio com o Instituto de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA), o IPAM pretende contribuir com o processo de regularização 

fundiária e desenvolvimento de 21 assentamentos, por meio da elaboração da documentação 

exigida para o licenciamento dos assentamentos.  

Segundo nível: Assentamentos de Referência – serão selecionados três assentamentos 

de referência, sendo um no território da Transamazônica, um no Baixo Amazonas e outro na 

região da BR-163, nos quais o proponente pretende realizar ações com o objetivo de melhorar 

a produção agropecuária, contribuir para o manejo florestal comunitário e a comercialização 

dos produtos. 

Terceiro Nível: Pagamento Pelo Desmatamento Evitado – este nível corresponde à 

proposta do projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da 

Rodovia Transamazônica”, que se destina a um trabalho piloto com as famílias do  

Proambiente na região da Transamazônica, que estão envolvidas na discussão sobre 

pagamento de serviços ambientais há cerca de 10 anos. Segundo o IPAM (2012), essas 

famílias têm adotado algumas alternativas produtivas que vêm promovendo a redução do 

desmatamento e da necessidade de uso do fogo como ferramenta de manejo.  

Apesar da mudança do nome do projeto, neste trabalho o projeto será referido com o 

nome anterior, pois desde 2009 as famílias do Proambiente conheceram-no por esse nome e as 

entrevistas também foram feitas considerando a denominação “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na região da Rodovia Transamazônica”. Nos parágrafos que 

seguem apresenta-se os principais objetivos e estratégias desse projeto. 
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 Em linhas gerais o projeto almeja prover um pacote de incentivos aos pequenos 

produtores rurais para que conservem a floresta, aumentem a produtividade agrícola em áreas 

já desmatadas e melhorem a qualidade de vida. Essa estrutura de incentivos está articulada a 

um planejamento que envolve três estratégias principais: 1) Pagamento pelo Desmatamento 

Evitado; 2) Investimentos de Transição; 3) Monitoramento (IPAM e FVPP 2009). 

A primeira estratégia pressupõe um pagamento mensal proporcional ao custo de 

oportunidade do desmatamento evitado das famílias participantes do projeto. O custo de 

oportunidade foi definido pelo projeto como o valor potencial das atividades produtivas 

tradicionais (pecuária extensiva e agricultura de corte e queima) aos quais as comunidades 

renunciariam para manter a floresta em pé. Para isso, estimou-se o valor mínimo necessário 

para que o esquema de PSA proposto fosse ao menos tão atrativo economicamente quanto os 

usos de terra convencionais. Essa premissa é congruente com o que a literatura sobre PSA 

defende, conforme apresentado na revisão de literatura. Os pagamentos devem pelo menos 

compensar os custos de oportunidade da renúncia por um determinado tipo de uso da terra 

para que consiga atrair a adesão dos vendedores de serviços ambientais (Wunder & Albán, 

2008). De acordo com o IPAM (2012), a ideia de usar os pagamentos diretos é tornar atrativa 

a opção de não desmatar, até que os investimentos de transição (explicados adiante) possam 

promover mudanças no uso da terra e na economia local (IPAM, 2012).  

A segunda estratégia consiste nos investimentos de transição, que segundo o 

proponente, “são aqueles que devem fazer com que a economia e o tipo de desenvolvimento 

local se tornem mais sustentáveis em médio-longo prazo” (IPAM e FVPP, 2009, p.41). Esses 

investimentos são divididos nas seguintes categorias, de acordo com o documento do projeto 

(IPAM e FVPP, 2009): 

- Melhoria de Práticas Agropecuárias: por meio de capacitação agropecuária e 

fornecimento de máquinas e implementos agrícolas;  

- Fortalecimento de Organizações Locais: envolve a capacitação em gestão e 

fortalecimento de organizações locais, como as cooperativas para comercialização de 

produtos;  

- Monitoramento: construção de cercas, prevenção do fogo e registro de imagens de 

satélite;  

- Regularização fundiária e ambiental: melhoria do sistema de registro das 

propriedades, em parceria com o INCRA e o governo;  

- Melhoria de infraestrutura básica: diagnóstico da necessidade de melhoria e 

ampliação da infraestrutura básica em parceria com os governos municipal e estadual. 
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Os proponentes enfatizam que “a principal componente do custo de transição é a 

melhoria de práticas agropecuárias, com capacitação técnica, parcerias com instituições e 

governos locais e compra de insumos, máquinas e implementos agrícolas” (Rettmann et al., 

2009, p.13). A melhoria das práticas agropecuárias deve colaborar para uma maior 

produtividade em áreas já desmatadas e uma consequente redução do desmatamento. 

A terceira estratégia refere-se ao monitoramento do estoque do carbono e do impacto 

do projeto sobre as comunidades. Em relação ao estoque de carbono pretende-se realizar o 

monitoramento por satélite, com uso dos dados e imagens do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) e o monitoramento in loco. Este último será executado pelos próprios 

participantes do projeto em cada núcleo, a partir do restabelecimento dos acordos 

comunitários. Conforme apresentado, os acordos comunitários foram elaborados com o 

objetivo de estabelecer condutas em relação ao uso do solo e servir como subsídio para o 

processo de certificação participativa. De acordo com os proponentes, “além de formalizar um 

compromisso coletivo, os acordos estimulam a socialização das responsabilidades do projeto, 

reduzem custos de monitoria e diminuem os riscos de não cumprimento das metas 

estabelecidas por parte dos beneficiários” (IPAM e FVPP 2009, p.56).  

O projeto pretende trabalhar com os mesmos agentes comunitários do Proambiente. 

Esses agentes serão os representantes junto ao projeto de cada um dos 15 núcleos e serão 

responsáveis pelas seguintes atribuições: revisar periodicamente os Acordos Comunitários; 

representar as famílias de seus grupos comunitários junto à gerência e coordenação local do 

projeto; auxiliar a equipe técnica no monitoramento in loco; promover o intercâmbio de 

informações e fortalecer o debate interno em cada grupo comunitário relativo às mudanças 

climáticas, REDD e outros temas de interesse; diagnosticar as necessidades e potencialidades 

das famílias relacionadas à produção agropecuária e auxiliar na logística e acesso a mercados 

(IPAM e FVPP, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO II 

DA CRIAÇÃO DA RODOVIA TRANSAMAZÔNICA AO PROAMBIENTE 
 

Vou descrever uma História/ Com muito conhecimento/ Onde 
retrato a Transamazônica/ No início do seu desenvolvimento/ 
As famílias viviam a esperança/ E também o sofrimento [...]. 
 

(Manoel Leite, km 338 S/N) 

 
Esse capítulo tem por objetivo abordar a formação sócio-espacial da microrregião de 

Altamira51, pontuando os principais aspectos envolvidos com a construção da 

Transamazônica, bem como os impactos socioambientais decorrentes da mesma e o processo 

de assentamento das famílias que migraram para a região. Além disto, contextualiza o 

surgimento do programa Proambiente e apresenta as características ambientais e 

socioeconômicas da área de estudo, ou seja, dos municípios de Anapu, Pacajá e Senador José 

Porfírio, que fazem parte da microrregião de Altamira, localizada na mesoregião sudoeste do 

estado do Pará.   

 

2.1 Transamazônica: integrar e povoar o “vazio”  

 
Até a construção das rodovias, as terras firmes da Amazônia apresentavam dificuldade 

de acesso, uma vez que a principal forma de transporte se dava por meio dos rios. Assim, a 

ocupação concentrou-se nas áreas de várzeas, favorecidas pela riqueza dos recursos aquáticos, 

solos aluviais e facilidade de transporte (Moran, 1981). Entretanto, a abertura das rodovias 

Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém e Transamazônica trouxe um novo processo de ocupação 

territorial. 

A história da construção dessas rodovias está associada às intenções do governo 

brasileiro em consolidar a ocupação e a exploração econômica da região amazônica. O 

presidente Getúlio Vargas, em 1940, foi o primeiro governante a explicitamente discursar 

sobre a necessidade de desenvolver a Amazônia (Davis, 1978). Após uma viagem à região 

nesse mesmo ano, Getúlio aproximou as relações com os Estados Unidos, tendo em vista 

estabelecer acordos militares de ajuda mútua e empréstimos bancários. Apesar da 

                                                        
51 Os municípios que compõem a microrregião de Altamira são: Altamira, Anapu, Brasil Novo, Medicilândia, 
Pacajá, Senador José Prfírio, Uruará e Vitória do Xingu. Disponível no site do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE:<ftp://geoftp.ibge.gov.br/organizacao_territorial/divisao_territorial/>. Acesso em abril de 
2012.  
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aproximação com a economia estadunidense, Vargas assumiu uma postura protecionista em 

relação à exploração dos recursos naturais brasileiros, principalmente a do petróleo. Durante a 

década de 1950 foi criado o Banco de Crédito da Amazônia e a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVA) (Ianni, 1979). 

No entanto, é somente a partir da década de 1960 que o governo brasileiro elabora um 

plano para efetivamente desenvolver a região economicamente. Em 1966 foi estabelecida a 

“Operação Amazônia”, que pretendia inaugurar uma nova política desenvolvimentista para a 

região e, para tanto, lançou uma série de instrumentos legais e medidas administrativas para 

consolidar parcerias público-privadas (Pandolfo apud Coutinho, 2009). Além disso, foram 

criados a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e o Banco da 

Amazônia (BASA), ambos em 1966, que substituíram respectivamente a SPVA e o Banco de 

Crédito da Amazônia. 

Após apenas quatro anos do anúncio da Operação Amazônica, o governo do 

Presidente General Emilio Garrastazu Médici divulgou o Plano de Integração Nacional (PIN) 

de 1970 (Davis, 1978). O PIN inseria-se no contexto do I Plano Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social I PND (1969-1974), que previa investimentos para a expansão das 

fronteiras agrícolas, integração regional e criação de novos eixos viários (Ab’ Sáber, 2004). 

Dentre os projetos do PIN o carro chefe era a construção da Rodovia Transamazônica. 

Apesar de ser difícil compreender a complexidade de interesses dos diferentes atores 

envolvidos, os principais objetivos da construção da Transamazônica explicitados pelo 

governo militar consistiam em “integrar” a Amazônia ao resto do país (especialmente ao 

centro sul desenvolvido); retirar pessoas de áreas superpovoadas e sem acesso à terra 

(principalmente do Nordeste castigado por uma seca severa em 1969-70) e transferi-las em 

massa para Amazônia, então vista como um grande vazio (Velho,1979; Valverde, 1989; 

Coutinho, 2009). Este processo foi sintetizado num dos lemas do governo Médici: “Terra sem 

gente para gente sem terra”.  

Em junho de 1970 a revista Veja publicou a reportagem “A Seca Chegou à 

SUDENE”, que relatava os impactos da severa seca no nordeste e os planos do presidente 

Médici de construção da Rodovia Transamazônica, mostrada na Figura 1. 
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Figura 1: Trajeto planejado da Rodovia Transamazônica, BR-230. 
Fonte: A Seca...(1970)  
 

Conforme lembra Velho (1979, p.212), “na verdade o Plano de Integração Nacional 

surgiu não só no rastro da seca do Nordeste, mas também de uma série de discussões sobre o 

que se deveria finalmente fazer da Amazônia”. Segundo o mesmo autor essas discussões 

foram estimuladas pelo plano idealizado pelo Instituto Hudson, que recebia o apoio do 

ministro Roberto Campos. O plano pretendia criar o potencial para geração de energia elétrica 

a partir do represamento de um segmento do Rio Amazonas. O empreendimento abriria 

espaço para interesses econômicos internacionais e provocaria a expulsão de muitas 

populações ribeirinhas. 

Nesse sentido, destaca-se que embora existisse um discurso extremamente nacionalista 

em torno do PIN, este plano foi alimentado pela influência ideológica da economia 

estadunidense e nutrido pelo financiamento de bancos e empresas desse mesmo país (Davis, 

1978; Ianni, 1979; Oliveira, 1991; Hébette, 2004). 

Com o intuito de financiar seus programas de desenvolvimento e possibilitar o 

“milagre econômico” brasileiro, o governo passou a recorrer a empréstimos de instituições 

internacionais e bancos estrangeiros. Davis (1978) aponta que durante o período de 1964 a 

1971 o governo dos Estados Unidos e suas várias instituições de empréstimos forneceram ao 

governo brasileiro mais de 3 milhões e meio de dólares em ajuda bilateral e empréstimos 

internacionais. Segundo esse autor, em 1972 o Brasil tornou-se a maior nação devedora do 

Banco Mundial.  

Além dos empréstimos estrangeiros a Amazônia recebeu muitas multinacionais, que se 

instalaram na região na década de 1970, interessadas na extração de recursos naturais 
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(principalmente minérios e madeira), dentre as quais se citam: Bethlehem Steel Corporation, 

U.S Steel Corporation, Aluminum Company of Canada, Kaiser Aluminum Company, 

Reynolds Metals, International Nickel Company, Union Carbide Corporation, Alcoa, King 

Ranch and Swift-Armour (Davis e Matheus, 1976; Davis, 1978). Empresas do sul e sudeste 

do Brasil também aproveitaram para investir maciçamente na produção pecuária. 

A Rodovia Transamazônica foi aberta em apenas três anos (1971-1973) e o projeto de 

colonização das suas margens pretendia dar acesso a terra a mais de 100.000 famílias de 

agricultores (Valverde, 1989), em processo conduzido pelo recém criado Instituto de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Cada família deveria receber um lote de 100 

hectares, uma ajuda de custo no primeiro ano agrícola e uma casa de madeira padronizada 

(Sablayrolles & Rocha, 2003). Valverde (1989) estima que das 100.000 famílias planejadas  

apenas 10.000  foram assentadas pelo INCRA. 

Contudo, a partir de 1974, o projeto de colonização oficial da Transamazônica foi 

praticamente abandonado. Quando o general Ernesto Geisel tornou-se presidente do Brasil em 

1974, o governo brasileiro poderia escolher entre dois modelos antagônicos para a ocupação 

agrícola e colonização da Amazônia. O primeiro modelo era representado pelo programa de 

colonização do INCRA ao longo das margens da Transamazônica. Em oposição, o segundo, 

objetivava o estabelecimento de grandes fazendas de gado na Amazônia, estimuladas por 

incentivos fiscais e tributários do Estado, que visavam à produção de carne para o mercado 

exterior (Davis, 1978).  

Essa opção de Geisel marca a entrada da agricultura capitalista, da indústria de 

insumos químicos e a passagem para o II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) 

formulado para 1975-1979. De acordo com Ianni (1979, p. 60), o II PND “reafirmou a 

estratégia de desenvolvimento extensivo e intensivo da agricultura e pecuária, para o Brasil, 

em geral, e para a Amazônia em especial”.  

Ao decidir investir na agroindústria de larga escala o governou suprimiu quase todos 

os órgãos de apoio aos colonos, “deixando-os à mercê da própria sorte: as estradas 

intransitáveis, sem incentivo agrícola, sem escolas para os filhos, distantes de postos de saúde 

e dos estabelecimentos comerciais” (Coutinho, 2009, p.52). Encontravam-se totalmente 

isolados, situação que se agravava no período chuvoso que se estendia por mais de seis meses.  

Somado a essa retirada de investimentos, a ausência de planos e do conhecimento da 

região fez com que o projeto de colonização tivesse um alto custo econômico, social e 

ambiental. Segundo Valverde (1985), o ambicioso plano do governo acabou gerando níveis de 

vida extremamente baixos e alta mobilidade da população que não conseguia sobreviver em 



 
 

 
 

52

seus lotes. A constatação da falta de previsão das consequências da construção dessa rodovia 

também está presente no texto de Ab’Sáber (2004), que a qualifica como uma infraestrutura 

extremamente paradoxal. Além disto, este autor aponta que: 

Ninguém se preocupou, de início, em sondar a complexa cadeia de 
consequências das rodovias que rasgaram o coração das selvas, transformando-
as em extensivos caminhos da devastação. Não havia (ou foi desprezado) o 
bom hábito de prever impactos físicos ecológicos e sociais em 
empreendimentos de tão grande envergadura. Não entrou na cabeça dos 
inconsequentes planejadores a ideia exata das dimensões da especulação 
fundiária no Brasil (Ab’Sáber, 2004, p.141). 

Moran (1981) indica que havia poucos estudos para avaliar o impacto de 

empreendimentos como rodovias. Quando a construção da Rodovia Transamazônica iniciou-

se, a base de conhecimento era fragmentada e certamente insuficiente para a construção de 

tamanho empreendimento. Mapas de recursos naturais estavam disponíveis na escala de 1: 

5.000.000 (um para cinco milhões) , mas eram muito generalistas para permitir um 

planejamento do uso do solo (Moran, 1981). A criação do projeto Radar da Amazônia 

(RADAM) representou um importante avanço para o mapeamento da região. Entretanto, as 

pesquisas começaram a ser publicadas apenas em 1974.  

Essa ausência de estudos mais detalhados da região culminou em graves problemas 

socioambientais. As rodovias que cortaram as florestas Amazônicas promoveram profundas 

alterações da paisagem e uma estrutura caótica de ocupação do espaço, conforme aponta 

Ab’Sáber: 

agropecuárias de todas as partes; loteamento de espaços silvestres sob o título de 
projetos de colonização, na forma de “espinhela de peixe”; ausência de extensão 
administrativa; empirismo e desajuste no manejo dos espaços conquistados por 
queimadas e derrubadas; total desconhecimento da resposta ecológica dos solos a 
atividades agrárias; eventual desperenização da drenagem nas cabeceiras de 
igarapés, nas margens das estradas localizadas em interflúvios ou trechos secos; 
[...] conflitos entre os recém chegados e os grupos humanos tradicionais, [...] 
multiplicação de madeireiras em busca de essências nobres, violentando as 
florestas a partir das bordas de matas voltadas para as rodovias (Ab’Sáber, 2004, 
p.141). 

Segundo Umbuzeiro (1990), a pressão sobre as florestas da região não existia até o 

início da década de 1970, quando foi aberta a Rodovia Transamazônica, e a maior parte da 

população assentada, até então, dedicava-se quase que exclusivamente a atividades 

extrativistas. A abertura da estrada e as políticas públicas de incentivo para colonização e 
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estabelecimento das fazendas estimularam a expansão da população na região e, 

consequentemente, uma maior pressão para a conservação das florestas (Pacheco et al., 2009) 

e para a sobrevivência da população local. 

Dessa forma, observa-se que embora o discurso da construção da Rodovia 

Transamazônica buscasse difundir a ideia de que se tratava de um vazio, de uma terra a ser 

conquistada e colonizada, essa região era bastante povoada.  A Transamazônica foi instalada 

em um território ocupado por indígenas, tais como: Kayapó, Kaypó Xicrim, Assurini-do-

Xingu, Arauté e Parakanã (Pacheco et al., 2009). Além disso, já existiam na região de 

Altamira – PA pequenos e grandes comerciantes, marreteiros, fazendeiros e seringueiros. 

Segundo Moran (1981, p.5), o discurso dos militares ignorou a existência “de mais de 3 

milhões de caboclos e  150.000 índios” e os projetos de abertura de estradas e colonização 

afetaram diretamente 161 povos indígenas, mais de 90% do total na Amazônia (Ramos, 

2010).  

 

2.2 O vazio povoado: “índios e caboclos” 

 
De acordo com Davis (1978), os agentes econômicos que ameaçavam a integridade 

territorial das tribos indígenas anteriormente à construção da Transamazônica eram pequenos 

seringueiros, castanheiros, garimpeiros, roceiros, caçadores e negociantes. O PIN foi 

responsável pela inserção de dois elementos econômicos ao longo das frentes de expansão do 

Norte e Oeste do Brasil. O primeiro elemento é representado pelo governo brasileiro com seu 

amplo programa de construção de estradas, exploração mineral e colonização agrícola na 

região amazônica. O segundo é constituído pelas empresas privadas, estatais e multinacionais 

que almejavam o acesso aos recursos agrícolas, minerais e madeireiros da região. 

Da mesma forma que os indígenas foram ignorados durante os discursos que 

inflamavam a ocupação demográfica de terras vazias, foram subjugados pelos próprios órgãos 

que deveriam proteger seus direitos. Em outubro de 1970 a Fundação Nacional do Índio 

(FUNAI) assinou um contrato com a SUDAM para a pacificação de tribos indígenas ao longo 

das rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá. Davis (1978, p.92) reporta que: “De acordo 

com a FUNAI, havia mais de cinco mil índios vivendo na área dessas estradas, dispersos entre 

mais de 29 grupos tribais”. Essas 29 tribos foram classificadas pela FUNAI em três grupos: 1) 

Grupos intermitentes: Apinajé, Suruy, Xikreim, Djore, Gorotire-Kaiapó, Kubemkrain-Kein, 

Frakraimôro, Pakaas-Novas e Frigptapsá; 2) Grupos isolados: Araras, Assurini, Akakôa-Ty, 
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Araraskarib, Juruna, Kararaô-Kaiapó, Apiaká, Kain-Akorê, Suyá, Cintas-Largas e 

Nanbikuaras; 3) Grupos integrados: Munduka, Maués, Kanumã, Mura-Parintintin, Palmari, 

Katukina, Apurinãs e Parecis (Morais et. al  apud Ianni 1979). 

A partir de 1970 a política indigenista brasileira ficou marcada por sua forte aliança 

com a política de desenvolvimento econômico do regime militar brasileiro. Para Davis (1978, 

p.104), “durante esse período, a FUNAI passou a ser a principal cúmplice nos processos de 

etnocídio desencadeados contra as tribos da Bacia Amazônica”. Nesse sentido, Ianni (1979, 

p.182) afirma que “a FUNAI foi criada [...] como um órgão da política econômica da 

ditadura”. Em síntese, os agentes indigenistas eram responsáveis por garantir que os índios 

não oferecessem resistência à rápida ocupação da Amazônia e por proteger os operários 

contra uma possível ameaça indígena (Davis, 1978; Ianni, 1979).  

A abordagem do governo brasileiro além de violenta e desumana foi também pouco 

inteligente. Ao invés de aprender com os nativos sobre estratégias eficientes e duradouras de 

aproveitamento dos recursos naturais, a opção dos planejadores foi a de utilizar técnicas que 

já vinham sendo aplicadas em outras regiões, porém nem sempre adaptáveis aos diferentes 

ecossistemas amazônicos. 

Além dos indígenas, a Amazônia era ocupada em grande parte pelos caboclos, que não 

receberam nenhuma atenção do governo, tanto no planejamento quanto durante a construção 

das estradas. O termo caboclo amazônico refere-se aos descendentes dos ameríndios, 

portugueses e nordestinos de origem africana (Brondízio & Siqueira, 1992). Trata-se de uma 

população que apresenta um importante sistema adaptativo à região amazônica (Moran, 1982) 

e possui uma economia de subsistência baseada na pesca, caça, coleta, extrativismo, 

agricultura de corte e queima e sistemas agroflorestais (Brondízio & Siqueira, 1992). A 

agricultura é de pequena escala com destaque aos cultivos de mandioca, milho, arroz, feijão, 

melão e mamão (Begossi, 1999). 

De acordo com Moran (1974), a cultura cabocla teve início com a chegada dos 

portugueses52 (1500 – 1850), seguida por uma fase de aculturação e economia extrativa 

baseada na borracha (1850 – 1970). A colonização inicial da Amazônia, que era 

fundamentada na economia extrativista, exigia o trabalho de indivíduos que conheciam a 

floresta e seus recursos. Dessa forma, os indígenas representavam mão de obra e um meio de 

                                                        
52 A intensificação do contato dos índios com os portugueses se deu a partir de 1653 com as chamadas missões 
jesuíticas. Entretanto, em 1657 as missões foram substituídas pelos Diretórios do Índio, durante o governo geral 
do Marquês de Pombal (Pacheco de Oliveira e Freire, 2006). Os Diretórios tinham por objetivo explorar e 
organizar a mão de obra indígena. Segundo Parker (1985), os Diretórios foram decisivos no processo de 
“caboclização” das antigas populações de várzea.  
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acesso aos recursos florestais (Brondízio & Siqueira, 1992). Para utilizá-los como mão de 

obra várias incursões foram feitas tendo em vista a escravização dos indígenas. Aqueles que 

conseguiam escapar da escravização e das epidemias transmitidas pelos brancos buscavam 

assentar-se na terra firme e próximos às cabeceiras dos rios principais (Neves apud Brondízio 

& Siqueira, 1992). 

De acordo com Brondízio & Siqueira (1992), os indígenas sofreram o impacto direto 

das políticas desenvolvimentistas das décadas de 1960 e 1970, pois a maior parte das tribos 

indígenas localizava-se nas áreas de terra firme que eram disputadas pelos novos 

colonizadores. Os caboclos, por sua vez, concentravam-se, principalmente, nas áreas de 

várzea, e, portanto, sofreram menos com o confronto direto com os novos colonizadores.  

Entretanto, os caboclos foram completamente negligenciados pelas políticas públicas, 

que ignoraram o sistema bem adaptado que os mesmos possuíam e que poderia ter sido 

considerado no desenho de estratégias para o desenvolvimento regional. Alguns autores, 

como Moran (1981), Silva-Forsberg & Fernside (1995) e Smith (1977, 1982) defendem que 

diversos projetos agrícolas na Amazônia fracassaram justamente por não considerarem o 

conhecimento das populações nativas (índios e caboclos).  

 

2.3 Comunidades planejadas e o PIC Altamira 

 
A proposta de colonização foi realizada nos gabinetes em Brasília e formalizada pelo 

Decreto-Lei nº 1106, de 16-06-1970, que estabelecia a desapropriação de uma faixa de terras 

de 10 km para cada lado da rodovia e mais um amplo polígono destinado à Reforma Agrária, 

no Pará. Segundo Valverde (1989, p.96), “numa faixa de até 100 km para cada lado da 

Transamazônica o mesmo documento legal previa a revisão dos títulos de propriedade, a fim 

de que as terras ocupadas de maneira ilegítima fossem entregues à colonização ou à licitação 

pública”.   

 Nessa faixa de 100 km de cada lado da Transamazônica sob domínio publico as terras 

seriam distribuídas para os colonos vindos do Nordeste. O novo programa seria dirigido pelo 

INCRA.  

O esquema de assentamento modular foi desenvolvido por planejadores do governo e 

arquitetos em Brasília e baseava-se em três estruturas principais, agrovilas, agrópolis e 

rurópolis (Figura 2b), conforme explica Moran (1981): 
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Agrovila – era uma vila planejada para aproximadamente 48 a 60 famílias de colonos, 

construída ao longo da rodovia ou em estradas vicinais. Idealmente a agrovila estaria 

localizada ao longo da rodovia a intervalos de 10 em 10 km e as estradas vicinais ocupadas de 

15 a 20 km para dentro, onde se encontravam os lotes das famílias (Figura 2a). As agrovilas 

deveriam prover serviços básicos como: educação primária, primeiros socorros e uma fonte de 

água tratada. 

Agrópolis – correspondia a um assentamento planejado de 300 famílias. Cada 

agrópolis serviria a um número de 22 agrovilas com mercado, serviços e armazém. 

Rurópolis – Cidade planejada para mais de 1.000 famílias para servir como polo de 

desenvolvimento para atividades industriais e comerciais mais intensas. 

 

a) Distribuição dos lotes ao longo de 
uma estrada vicinal. 
 

                          

                                                                                

b) Esquema das agrovilas, agrópolis e rurópolis.   

Figuras 2a e 2b: Desenho esquemático dos assentamentos modulares. 
Fonte: Moran (1981) 

 

Nas colônias oficiais, fiscalizadas pelo INCRA, os lotes para as pequenas propriedades 

agrícolas deveriam ter 100 hectares. Unidades maiores poderiam chegar até 3.000 hectares, 

destinadas principalmente à pecuária. Qualquer que fosse o tamanho do lote rural, o parceleiro 

responsável deveria conservar 50% da área do lote como reserva florestal (Valverde, 1989). 

Apesar dos planos e propaganda governamental a tarefa de mover um significativo 

grupo de pessoas para a Amazônia na época não era nada fácil. Dessa forma, para incentivar a 
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vinda de migrantes o governo oferecia um pacote de incentivos, que incluía os seguintes 

benefícios: uma casa modesta com dois hectares de terra limpa, com escritura provisória que 

permitiria ao agricultor proprietário obter financiamento do Banco do Brasil, de acordo com a 

área de terra desmatada e cultivada; salário mínimo durante pelo menos seis meses e preços 

garantidos para a sua produção agrícola (Davis, 1978; Moran, 1981). 

Além disso, o projeto oficial prometia toda a infraestrutura para a região: hospitais, 

escolas, assistência técnica, fornecimento de insumos agrícolas e ferramentas aos agricultores 

e transporte da produção (Moran, 1981).  

O projeto de colonização de pequenos agricultores estava previsto para ocorrer em três 

cidades ribeirinhas ligadas pela Rodovia BR-230: Altamira (Rio Xingu), Marabá (Rio 

Tocantins) e Itaituba (Rio Tapajós). Dos três projetos o mais importante foi o de Altamira, 

não apenas porque conseguiu assentar um maior número de colonos, mas também por receber 

uma maior quantidade de investimentos e serviços governamentais (Moran, 1981). Em 

Marabá o projeto foi atingido por uma alta incidência de malária e em Itaituba a baixa 

fertilidade dos solos foi um fator limitante. 

O Projeto Integrado de Colonização - PIC Altamira - I foi selecionado como o projeto 

piloto para execução da colonização ao longo da Transamazônica. Essa escolha se justificou 

pela presença dos solos de Terra Roxa, que haviam sido verificados nas terras a oeste de 

Altamira (IPEAM apud Moran, 1983). Entretanto, logo se percebeu que a distribuição dos 

solos não era homogênea. Conforme relata Moran (1981,1983), os solos na região de 

Altamira53 eram variados, o que implicava em diferentes graus de fertilidade, incluindo a 

presença de solos inférteis para a agricultura (areias brancas e solos argilosos lixiviados). Este 

autor ainda relata que muitas áreas de floresta ao longo da BR-230 foram desmatadas apenas 

para verificar que não poderiam suportar a agricultura. 

O PIC Altamira - I tinha como objetivo a ocupação da fronteira agrícola da 

mesorregião sudoeste paraense com a abertura da rodovia Transamazônica e a vinda de 

milhares de famílias de outras regiões do país, levando a uma explosão populacional rural e 

urbana (Umbuzeiro, 1990).  

A área de abrangência desse PIC era de 350.000 hectares e cobria uma faixa de 150 

km da rodovia Transamazônica (Coutinho, 2009), que era o cerne de um conjunto de estradas 

vicinais abertas a cada 5 km de distância. Ressalta-se que é justamente a abertura dessas 

                                                        
53 Apesar da história de Altamira muitas vezes se confundir com a da construção da Rodovia Transamazônica, 
esse município surge em 1911 com a economia atrelada principalmente à extração e comércio de borracha 
(Coutinho, 2009). 
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vicinais que influenciou a ocupação em forma de espinha de peixe, uma rugosidade marcante 

na forma de organização espacial atual. 

No trecho Altamira-Itaituba estava prevista a construção de três agrópolis (Brasil 

Novo-km 46, Medicilândia-Km 90 e Uruará-km 180). Entretanto, apenas a agrópolis de Brasil 

Novo foi construída (Coutinho, 2009). 

É importante salientar que ocorreram dois tipos de colonização: a “oficial”, promovida 

pelo governo, e a “espontânea”, realizada por recursos próprios. Na oficial, os agricultores 

eram selecionados e trazidos de avião para acampamentos em Altamira até que fossem 

assentados. A espontânea se caracterizava pelo deslocamento realizado com recursos e 

mecanismos das próprias famílias (Coutinho, 2009).  

O PIC Altamira planejava assentar principalmente migrantes nordestinos (a meta 

consistia em 75% do total de assentados) e priorizava a seleção de agricultores com 

experiência prévia em agricultura e com famílias grandes (força de trabalho mínima igual a 

2,5; Moran, 1983). Contudo, apenas 30% dos migrantes vieram do nordeste, 23% vieram do 

sul, 13% do centro oeste e mais de 30% da população do projeto foi composta por caboclos, 

que já viviam na região, mas não eram esperados pelo projeto.  Além do projeto não ter 

conseguido atrair a quantidade esperada de nordestinos, a falta de conhecimento da região por 

parte dos técnicos do INCRA e a falta de predisposição para aprender com os caboclos tornou 

a experiência dos novos colonos muito dificultosa. 
 

2.4 A Chegada dos colonos54, escolha do lote e práticas agrícolas adotadas 

 

Os primeiros que chegaram a Altamira foram migrantes do Rio Grande do Norte e os 

caboclos amazônicos (Moran, 1981). Apesar das dificuldades de falta de infraestrutura eles 

foram beneficiados pela possibilidade de escolherem os seus lotes. Dessa forma, todos 

procuravam selecionar os lotes com as melhores condições para a produção agrícola. 

Apesar dos anseios comuns os critérios de seleção entre os caboclos do Pará e os 

migrantes de outros estados eram bem diferentes. Conforme aponta Moran (1981), em sua 

pesquisa em uma agrovila (Vila Roxa) próxima a Altamira, os caboclos consideravam a 

proximidade da Transamazônica e um determinado tipo de vegetação presente como critérios 

importantes para a escolha do lote. A vegetação que indicava um bom solo era caracterizada 

                                                        
54 O termo colono refere-se aos migrantes que ocuparam terras na região da Transamazônica. O termo provém 
do ideário do PIN, que propunha o “desbravamento” e a “colonização” da Amazônia (Countinho, 2009).    
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pela predominância de lianas e árvores de tronco fino, tais como: ipê roxo (Handroanthus 

impetiginosus (Mart. ex DC.) Mattos) e ipê amarelo (Handroanthus serratifolius (Vahl) S. 

Grose); faveiras (Piptadenia spp.); Mororó (Bauhinia spp.); Babaçu (Attalea speciosa Mart. 

ex Spreng.); Açaí (Euterpe oleracea Mart.). 

As análises de solo realizadas por Moran (1981) permitiram verificar que os critérios 

de seleção dos caboclos eram muito precisos. Os solos dos lotes dos caboclos continham boa 

quantidade de matéria orgânica, baixos níveis de alumínio permutáveis, pH próximo a seis e 

conteúdos adequados de potássio e fósforo. 

Por outro lado, os novos migrantes não reconheciam as espécies vegetais e eram pouco 

assessorados pelos agentes governamentais, que ainda não dispunham de um estudo sobre os 

solos. Dessa forma, eles deveriam usar seus próprios critérios ou recorrer à ajuda de um 

caboclo (Moran, 1981). Muitos optaram pela primeira opção que consistia em selecionar áreas 

com a presença de árvores com grande diâmetro, dentre as quais citam-se alguns exemplos: 

Massaranduba (Manilkara huberi (Ducke) A.Chev.); Sumaúma (Ceiba pentandra (L.) 

Gaertn.) ; Piquí (Caryocar microcarpum Ducke); Sapucaia (Lecythis pisonis Cambess.).  De 

acordo com Moran (1981) os solos que abrigavam esse tipo de vegetação eram pobres. Isso se 

deve, pois as árvores de grande porte apresentam raízes superficiais, justamente para absorver 

os nutrientes da serrapilheira, uma vez que o solo é pouco fértil. 

Os migrantes, assim que recebiam o lote, eram incentivados a desmatar. Segundo 

Sousa (2006, p. 121), no início do projeto de colonização os agricultores eram incentivados 

pelo INCRA “a desmatar no mínimo 50% para poder demonstrar que eram ‘esforçados’ e que 

mereciam a terra que ganharam. O governo também tinha pressa em expandir a fronteira e 

demonstrar o sucesso do seu Plano de Integração Nacional da Amazônia”. 

Nos primeiros três anos de assentamento o INCRA recomendava o plantio de cultivos 

temporários, principalmente arroz (Oriza sativa L.), em larga escala (Smith, 1977). Segundo a 

Associação de Crédito e Assistência Rural (ACAR), em 1974 esse cereal representou 55% da 

área plantada nos assentamentos, como resultado dessa política do INCRA (Smith, 1977). 

Cultivos de espécies tuberosas como a mandioca (Manihot esculenta Crantz), base da 

alimentação dos caboclos, não eram incentivados, com a justificativa de possuírem baixo 

valor comercial. Entretanto, Smith (1977) aponta em seu estudo sobre as influencias culturais 

e ecológicas na produtividade ao longo da Transamazônica, as inúmeras vantagens da 

mandioca em relação ao arroz. 

Para o cultivo do arroz e de outras culturas anuais (por exemplo: feijão, milho, 

mandioca) o INCRA indicava o uso do fogo, que faz parte do sistema de produção que é até 
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hoje praticado pelos agricultores que residem na região da Transamazônica, conhecido como 

“agricultura itinerante” (shifting cultivation) ou como “agricultura de corte e queima” (slash 

and burn agriculture); “coivara”, entre outros. Esse sistema produtivo caracteriza-se pelo 

corte da vegetação em áreas de aproximadamente dois hectares, que posteriormente são 

queimadas e cultivadas (Moran, 1990). O cultivo na área é realizado durante três a quatro 

anos, quando a produtividade se torna baixa, sendo então a área abandonada e deixada em 

pousio (Silva & Lovato, 2009). 

A agricultura de corte e queima remete a um conjunto de técnicas que vêm sendo 

adaptadas e usadas há milênios, principalmente, nas regiões de florestas tropicais. Muitos 

autores asseguram a sustentabilidade dessas práticas quando em condições de baixa densidade 

populacional e praticadas por populações que possuem tradicionalmente um conhecimento 

ecológico sobre o bioma em que vivem (Pedroso Júnior et al., 2008).  

Contudo, Fearnside (1991) afirma que a agricultura praticada na região da 

Transamazônica é um pouco diferente da praticada por indígenas e cablocos, pois os 

agricultores retornam mais rapidamente para utilizar a roça, o que reduz o período de pousio. 

Segundo o mesmo autor, esse período não é suficiente para regenerar a capacidade produtiva 

da parcela. Como consequência, tem-se a rápida perda da produtividade, a perda de serviços 

ambientais, a compactação do solo, com consequente erosão das áreas agrícolas e o 

assoreamento dos rios (Moutinho et al., 2010). 

No final da década de 1970 ocorrem implantações de culturas permanentes como 

cacau, pimenta-do-reino e café em menor quantidade. Esses plantios começam a produzir no 

início da década de 1980 (Sablayrolles & Rocha, 2003). No entanto, entre 1988 e o início da 

década de 1990 tem-se uma crise no cultivo dessas culturas. Primeiramente, houve uma 

expressiva queda nos preços e depois queda da produção devido ao ataque de pragas 

(vassoura de bruxa no cacau e fusariose na pimenta). 

Essa crise dos cultivos permanentes colaborou para o desenvolvimento da criação de 

gado, cujo preço oscila pouco no mercado. Além disso, a pecuária foi beneficiada pelo apoio 

do programa de crédito de investimento do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

- FNO (Sablayrolles & Rocha, 2003). Dessa forma, nas últimas décadas a expansão do 

desmatamento na região esteve associada à pecuarização, ou seja, predominância da atividade 

de pecuária bovina nos sistemas de produção, intensificada a partir da metade da década de 

1990 (Veiga et al., 2004).  
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2.5 Do abandono dos colonos à organização social  

 

Conforme mencionado, após a entrada do general Geisel tem-se uma guinada em 

relação aos investimentos da colonização. A partir de 1974 o INCRA deixa de incentivar a 

instalação de novos colonos, responsabilizando-se apenas pela regularização fundiária 

(Sablayrolles & Rocha, 2003). Vale lembrar que o projeto foi paralisado sem nunca ter 

alcançado as metas previstas pelo governo federal. Os colonos que vieram pelo processo de 

colonização dirigida receberam assistência financeira e social somente até 1974 e algumas 

famílias conseguiram acessar o crédito do Banco do Brasil para o cultivo de perenes até a 

década de 1980 (Sousa, 2006). 

A infraestrutura pública de saúde, educação e transporte manteve-se a mesma desde o 

início do projeto de colonização, sem acompanhar o crescimento da população (Sousa, 2006).  

A propaganda sobre a nova fronteira de desenvolvimento continuou a atrair migrantes 

(migração espontânea) e também empresas madeireiras e mineradoras, principalmente, 

durante a década de 1980. As empresas madeireiras oportunamente aproveitaram a omissão 

do poder público na região para abrir várias estradas vicinais e acessar os estoques de madeira 

de lei.  

O quadro que se constituía era dos mais dramáticos: extração acelerada de madeira, 

milhares de famílias migrantes isoladas em vicinais intransitáveis, sem acesso à saúde, 

educação e crédito agrícola. Essas dificuldades enfrentadas pelas famílias podem ser 

encontradas nos versos de Manoel Leite, morador da vicinal km 338 S/N, Pacajá – PA 

(pesquisa de campo realizada em julho de 2010). 
 [...] No início da Colonização 
Havia muita dificuldades 
Naquela época não existia 
Povoados, vilas e nem cidades 
Existia bastante malária 
E muita necessidades 
 
Na época estrada vicinal não existia 
Era apenas um picadão 
Carregar os doentes na rede 
Era a única condução 
As famílias faziam isto por amor 

                    e com muita dedicação[...] 
 

As famílias viviam no lote 
na mais precária condição 
Carregavam nas costas os alimentos 
Para a própria alimentação 
E superavam todas as dificuldades 
Com muita disposição [...] 
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Com a ausência de assistência técnica os agricultores sofreram muito com a 

alternância de ciclos de prosperidade e declínio, devido às oscilações de preços, 

principalmente aqueles que conseguiram plantar cultivos permanentes. A situação era ainda 

pior para os migrantes que vieram por colonização espontânea e não tinham o título de suas 

terras, o que os impedia de acessar empréstimos. Segundo Souza (2006) um grande desânimo 

tomou conta dos agricultores durante a década de 1980, sendo que muitos venderam ou 

abandonaram os lotes, voltando para suas regiões de origem ou buscando melhores condições 

de vida na cidade.  Os que permaneceram na fronteira enfrentavam seus problemas contando 

com as redes de parentesco e laços de solidariedade entre conterrâneos e vizinhos (Hébette, 

2002). 

Nesse breve relato sobre a organização social dos colonos na Transamazônica é 

preciso inserir o importante papel histórico da Igreja católica. A Igreja aproveitou a estrutura 

já existente de solidariedade familiar e comunitária para a construção de movimentos de 

resistência. Nesse contexto insere-se a atuação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e 

da Comissão Pastoral da Terra (CPT) (Hébette, 2002). Na região de Altamira a Prelazia do 

Xingu55 teve um trabalho fundamental com as CEBs que atuavam nas estradas vicinais. As 

CEBs, além do trabalho religioso, estimulavam reflexões sobre o processo predatório de 

desenvolvimento realizado pelos grandes empreendimentos, fazendas de gado e exploração 

madeireira, assim como sobre a própria situação social na qual os pequenos produtores 

estavam inseridos (Hébette, 2002; Souza, 2006). Contribuíram também para a criação de 

associações, sindicatos, movimentos sociais e cooperativas (Coutinho, 2009). Assim, a igreja 

afirmava seu papel não somente na organização comunitária e religiosa, mas na militância 

política, principalmente por meio do movimento sindical.   

Em 1988 lideranças provenientes do Sindicato Rural de Santarém criaram o 

Movimento pela Sobrevivência no Xingu (MPST) apoiado por outros grupos organizados 

como, por exemplo, a Prelazia do Xingu e a Corrente Sindical Lavradores Unidos (CSLU) 

(Hébette, 2002; Souza, 2006). A principal reivindicação do MPST era a retomada do projeto 

de colonização pelo governo federal. 

Souza (2006) salienta que o MPST surge no contexto do movimento promovido pela 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) e CPT, que apoiavam os agricultores na tomada das 

diretorias dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) existentes no país. Durante a 

ditadura esses sindicatos impediam qualquer tipo de manifestação contra as políticas 

                                                        
55 Breve histórico da Prelazia do Xingu disponível em: <http://www.prelaziadoxingu.com.br/>. Acesso em: abril 
de 2011.  
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governamentais, mas na década 1980, com o enfraquecimento do regime, esses espaços 

passaram a ser apropriados pelos próprios agricultores (Hébette, 2002).  

Em 1992 as lideranças que constituíam o MPST criaram a Fundação Viver, Produzir e 

Preservar (FVPP) para as representarem juridicamente. Nesse momento, o MPST mudou seu 

nome para Movimento de Desenvolvimento da Transamazônica e Xingu (MDTX) e iniciou 

um período de intensificação das relações com o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

(Souza, 2006) e de construção de uma proposta de desenvolvimento regional baseada no 

fortalecimento da produção agropecuária familiar da região (Araújo, 2007). 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(Eco-92), no Rio de Janeiro em 1992, muitos projetos passaram a ser implementados na 

região da Transamazônica, dentre esses citam-se os Projetos Demonstrativos (PDAs) 

financiados pelos fundos do Programa Piloto de Proteção às Florestas Tropicais (PPG7). 

Outro fruto da conferência é o Grupo de Trabalho Amazônico (GTA), criado com o objetivo 

de unir diversas entidades da Amazônia numa “rede” 56 para possibilitar a inclusão das 

comunidades amazônicas nas discussões políticas de desenvolvimento sustentável (Mattos, 

2010).  

Um ano antes da Eco-92 acontecia no Pará o primeiro Grito no Campo, um evento que 

reuniu pequenos agricultores para denunciar a violência contra os trabalhadores rurais e 

reivindicar a liberação de crédito agrícola, por meio da desburocratização do FNO. Em 1992 o 

Grito se estendeu para todos os estados da região norte e a partir de 1994 recebeu a 

denominação de “Grito da Terra Brasil” (FVPP, 2006), sendo também referido como Grito da 

Amazônia. O II e III “Grito” consolidaram-se como canais de negociação para a 

democratização dos créditos rurais do FNO. Entre 1992 e 1995 foram colhidos os primeiros 

frutos dessas mobilizações com a liberação de aproximadamente 5.000 financiamentos para 

projetos familiares na região.  

Entretanto, logo se verificou que os financiamentos não acompanhados por assistência 

técnica e preparo para gerenciar os recursos não eram suficientes para melhorar as condições 

dos pequenos produtores. Além disso, o modelo FNO para o financiamento da produção 

familiar amazônica (linhas Pró Rural e Prodex) começou a revelar suas inadequações com a 

elevação do índice de inadimplência e pequena melhora na qualidade de vida e renda das 

famílias (Hirata, 2006). Complementarmente, Tura & Costa (2000) apontam que o modelo de 
                                                        
56 Essa rede é constituída por dezesseis coletivos regionais localizados nos nove estados amazônicos brasileiros e 
envolve os seguintes atores: agricultores familiares, seringueiros, indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco 
de babaçu, pescadores artesanais, ribeirinhos, entidades ambientalistas, de assessoria técnica, de comunicação 
comunitária e de direitos humanos (Mattos, 2010, p. 175). 
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financiamento disponível para os pequenos agricultores estava baseado nos pressupostos da 

Revolução Verde, o que era incompatível com as características dos ecossistemas amazônicos 

e da agricultura familiar e vinha provocando altas taxas de desmatamento e destruição dos 

recursos naturais. 

Nesse contexto, os movimentos sociais começam a articular-se em torno do desenho 

de um novo modelo de crédito rural que incorporasse a preocupação com a conservação dos 

recursos naturais e sistemas produtivos mais adequados aos ecossistemas locais.  

O embrião do Proambiente é gerado nas discussões dessa temática por diversos atores, 

tais como: Federações dos Trabalhadores na Agricultura (FETAGs) da Amazônia Legal, da 

Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), do Grupo de Trabalho 

Amazônico (GTA), do Conselho Nacional dos Seringueiros (CNS), do Movimento Nacional 

dos Pescadores Artesanais (MONAPE) e da Coordenação das Organizações Indígenas da 

Amazônia Brasileira (COIAB). 

Em 1999 a FETAGRI apresentou a Secretaria de Coordenação da Amazônia do MMA 

um projeto piloto para o estabelecimento de roças sem o uso de fogo para preparar a terra 

(Sousa, 2006). Mas foi durante o Grito de 2000 que o Proambiente foi apresentado como 

proposta preliminar, construída a partir da reflexão sobre experiências produtivas anteriores 

(IPAM & FVPP 2009). Segundo Hirata (2006) a proposta foi bem recebida por parte do 

Banco da Amazônia e do governo do estado do Pará. Isso fez com que as Federações de 

Trabalhadores na Agricultura, proponentes iniciais, incorporassem novos parceiros no 

processo de elaboração da proposta. 

Posteriormente, em 2001, foi realizado em Macapá o “Seminário de apresentação da 

proposta do Proambiente”, organizado pelo IPAM e Federação dos Órgãos Para Assistência 

Social e Educacional (FASE), em que foi discutido o processo de pagamento por serviços 

ambientais e realizada a escolha dos polos pioneiros (Hirata, 2006). Em abril de 2003 foi 

efetuado, em Brasília, o “Encontro da sociedade civil para fechamento da proposta do 

Proambiente”. Esse evento foi responsável por sistematizar definitivamente o formato do 

programa aprovado pelas organizações da sociedade civil. Após essa sistematização o 

Proambiente foi incorporado como programa governamental piloto, no primeiro mandato do 

governo Lula, e passou a integrar o conjunto dos programas que compõem o Plano Plurianual 

(PPA 2004-2007), assumindo um caráter nacional (Hirata, 2006; Mattos, 2010). 
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2.6 Polo Proambiente Transamazônica 
 

O polo do Proambiente na Transamazônica (Figura 3) compreende três municípios 

(Anapu, Pacajá e Senador José Porfírio) que correspondem ao cenário desta pesquisa e estão 

inseridos na microrregião de Altamira. Dois destes municípios estão localizados ao longo da 

rodovia Transamazônica (Anapu e Pacajá) e possuem características similares: estão situados 

na área de “colonização” da região, a princípio destinada à implantação de fazendas (criação 

extensiva de gado) que posteriormente foram abandonadas ou tornaram-se improdutivas 

devido à queda do preço da produção bovina e retirada dos investimentos do projeto de 

colonização (FVPP, 2002). Tanto Anapu quanto Pacajá foram formadas a partir de pontos de 

apoio e de pequenos comércios (instalados nas pontes dos rios Anapu e Pacajá) para atender 

os trabalhadores das obras para a construção da estrada (Sablayrolles & Rocha, 2003). O 

município de Senador José Porfírio não é cortado pela BR-230, mas está localizado na área de 

influência dessa Rodovia e também do Rio Xingu, próximo ao local, onde se inicia a 

construção do lago da usina hidrelétrica de Belo Monte. 

 

Figura 3: Mapa da região da Transamazônica onde o Programa Proambiente foi estabelecido. Os limites do polo 
contemplam áreas dos municípios de Anapu, Pacajá e Senador José Porfírio, Estado do Pará, Brasil. 
 
Fonte: IPAM e FVPP (2009). 
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Duas das comunidades de estudo localizam-se no município de Pacajá (Travessão Km 

338S/N e Terra Rica), uma no município de Anapu (Pilão Poente) e uma no município de 

Senador José Porfírio (Canoé). A imagem de satélite (Figura 4) indica a localização de cada 

uma delas. Na imagem é possível visualizar um trecho da Rodovia Transamazônica no centro 

e as vicinais adjacentes, o que constitui uma organização espacial caracterizada como espinha 

de peixe. No lado oeste da imagem tem-se o rio Xingu e a leste o rio Tocantins com o detalhe 

do lago da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, construída entre 1974 e 1985.  

 

 
Figura 4: Imagem de Satélite mostrando a área de estudo  
Fonte: Google Eartn 2012. 
 

O quadro natural da região, que influencia fortemente o processo de ocupação e o 

desenvolvimento das atividades econômicas, apresenta as seguintes características: 

 O clima na região é classificado como Aw pelo sistema Köppen e é marcado por uma 

estação chuvosa entre os meses de dezembro a junho e por uma de estiagem nos 

demais meses do ano. Essa diferença de precipitação entre as duas estações influencia 

profundamente os ciclos fenológicos das plantas, a fauna, assim como as atividades 

produtivas e culturais da região (Smith, 1982). A precipitação média anual varia entre 

1.500 e 2.500 mm, a temperatura média anual é superior a 22 Co e a umidade relativa 

do ar em torno de 81% (FVPP, 2002). 
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 O relevo da região varia de acordo com as seguintes classes: praticamente plano, 

ondulado e fortemente ondulado (Falesi, 1972). Observa-se a ocorrência de terra firme 

predominantemente, baixão em menor proporção e também uma área de várzea de 

inundação sazonal denominada região das ilhas, com incidência específica no 

município de Senador José Porfírio (FVPP, 2002). 

 Os solos encontrados no polo são dos seguintes tipos: Latossólos Amarelo/Vermelho, 

Podzólicos Vermelho/Amarelo, Latossólos Amarelo/ e Úmico, manchas de terra Roxa 

e Preta, sendo que esses dois últimos aparecem em proporções reduzidas (IPAM e 

FVPP, 2009). 

 Na área do polo é possível distinguir três tipos de ecossistemas principais: terra firme, 

várzea e baixão. O primeiro é caracterizado pela presença das matas de terra firme que 

não estão sujeitas à inundações. Nessas matas são encontradas madeiras nobres tais 

como: Maçaranduba (Manilkara inundata (Ducke) Ducke), Jatobá (Hymenaea 

courbaril L.), Angelim (Hymenolobium sericeum Ducke), Castanha-do-Pará 

(Bertholletia excelsa Bonpl.), Pau-d’arco Amarelo (Handroanthus serratifolius (Vahl) 

S.O.Grose), Tatajuba (Bagassa guianensis Aubl.), Pequi (Caryocar edule Casar.), 

entre outras. Nas áreas de capoeira também constituída por uma grande diversidade de 

espécies vegetais, destaca-se a Imbaúba branca (Cecropia distachya Huber.), Ingá 

(Inga heterophylla Willd.), Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.), Jurubeba 

(Solanum grandiflorum Ruiz & Pav.), Lacre (Vismia guianensis (Aubl.) Pers.) (FVPP, 

2002). As áreas de várzea ficam inundadas durante boa parte do ano e apresentam 

algumas espécies, como: Pracaúba (Mora paraensis (Ducke) Ducke.), Araparí 

(Macrolobium acaciifolium (Benth) Benth.), Sucupira da várzea (Diplotropis martiusii 

Benth.) e outras. Esse ecossistema ocorre apenas em Senador José Porfírio, dentre os 

municípios do polo. Já o ecossistema de “baixão” é encontrado, principalmente, em 

Anapu e Pacajá, e caracteriza-se por permanecer encharcado durante o ano ou coberto 

por uma fina lâmina d’água (FVPP, 2002). Algumas das principais espécies de valor 

econômico ocorrentes no baixão são: Andiroba (Carapa guianensis Aubl.) e Açaí 

(Euterpe oleracea Mart.), com a ocorrência em menor escala do Buriti (Mauritia 

flexuosa L.f.) e da Pachiúba (Socratea exorrhiza (Mart.) H.Wendl) 57 (FVPP, 2002). 

 O polo é composto por uma ampla rede hidrográfica, com inúmeros igarapés, lagos e 

nascentes. Os principais rios são o Xingu, nos municípios de Anapu e Senador José 
                                                        
57 Os nomes científicos das espécies foram verificados na base de dados elaborada pelo Royal Botanic Garden  
Kew e Missouri Botanical Garden. Disponível em:< http://www.theplantlist.org/>. Acesso em maio de 2010.  
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Porfírio, o rio Anapu, nos municípios de Anapu e Pacajá, além do rio Pacajá e o rio 

Arataú, no município de Pacajá (IPAM e FVPP, 2009).  

O município de Senador José Porfírio foi criado em 1961 e encontra-se localizado à 

margem direita do rio Xingu com a sede municipal distando, em linha reta da cidade de 

Belém, cerca de 450 km e aproximadamente 60 km da cidade de Altamira. Possui como 

limites os municípios de Porto de Moz e Portel a Norte, São Félix do Xingu ao Sul, Altamira 

a Leste e a Oeste o município de Anapu. Senador José Porfírio originou-se de diversos 

desmembramentos do antigo município de Souzel. 

A caracterização socioeconômica das famílias do Proambiente realizada pelo IPAM 

aponta mandioca, arroz, cana de açúcar e milho como os principais cultivos temporários de 

Senador José Porfírio (Almeida et al., 2006).  Como pode ser observado na Tabela 2 a 

produção desses itens em 2009 foi: 10.000 toneladas de mandioca, 2.340 toneladas de arroz, 

500 toneladas de cana de açúcar e 1.230 toneladas de milho. Em relação à produção de 

cultivos perenes destaca-se o cultivo de bananas (3.221 toneladas), seguido por coco (300.000 

unidades) e laranja (488 toneladas). A pecuária no município vem crescendo. Em 2009 o 

rebanho consistia em 52.427 cabeças (Tabela 3). Devido à presença do Rio Xingu a pesca é 

uma das principais atividades econômicas do município (Fort Xingu, 2009).  

           Tabela 2: Produção agrícola de itens selecionados de Anapu, Pacajá e Senador José Porfírio, 2009. 

Produto agrícola Anapu Pacajá Senador José Porfírio 
Área*  Produção** Área  Produção Área Produção 

Cacau 1.070 696 4.310 2.586 135 81 
Banana 800 8.800 990 10.999 290 3.221 
Arroz 1190 1800 2700 3240 1300 2340 

Mandioca 175 1.750 4.000 72.000 500 10.000 
Milho 790 1011 3555 5333 820 1.230 

Cana de açúcar 0 0 12 480 10 500 
Coco 72 540.000 255 1.500.000 25 30.000 

Laranja 9 100 7 130 44 488 
Pimenta do reino 5 11 180 540 102 122 

Feijão (caupi) 80 56 534 320 400 200 
Feijão (Phaoselus) 90 54 600 360 100 60 

             Fonte: Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010 58 . 
              * Área em hectares  
              ** Produção em toneladas para todos os itens, com exceção do coco, cuja produção está expressa em   
unidades produzidas.  
 

                                                        
58IBGE. Produção Agrícola Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em: 
www.ibge.gov.br/cidadesat/. Acesso em janeiro de 2011.  
 



 
 

 
 

69

O município de Pacajá tem sua origem atrelada à abertura da Rodovia 

Transamazônica, na década de 1970, com a criação do Programa de Integração Nacional 

(PIN) e o Projeto Integrado de Colonização (PIC - Altamira).  Durante a realização das obras 

um colono, cujo lote localizava-se de frente para a Transamazônica, abriu um pequeno 

restaurante e bar, que servia como ponto de apoio aos trabalhadores da construtora Mendes 

Júnior. Em pouco tempo outros serviços passaram a ser demandados pela construtora, o que 

estimulou o parcelamento de outros lotes rurais para a prestação de serviços e comércio. O 

núcleo urbano que se formou fazia parte da prefeitura de Portel. Em 1988 foi criado o 

município de Pacajá, através da Lei nº 5.447, de 10 de maio de 1988. 

Pacajá está localizado à margem direita da BR 230, e integra a comarca de Portel. A 

sede do município dista 210 km da cidade de Altamira. Ao longo da Rodovia Transamazônica 

estão distribuídas 41 vicinais, quatro vilas e aproximadamente 70 comunidades (Almeida et 

al., 2006). Pacajá tem como limites os municípios de Portel ao Norte, Baião ao Leste e 

Tucuruí e Anapu a Oeste. 

 A colonização nesse trecho da Transamazônica previa a designação das terras recém 

abertas para alocação de médios a grandes projetos agropecuários (Oliveira e Rocha, 2010). 

No entanto, a maioria das áreas de glebas destinada aos empresários ficou sem uso ou foi 

abandonada. Desta forma, na década de 1990 houve um processo de ocupação espontânea, 

principalmente por famílias de agricultores sem-terra nordestinos, muitos provenientes dos 

municípios de Rondon do Pará e Marabá (Oliveira e Rocha, 2010). 

A caracterização socioeconômica das famílias do Proambiente realizada pelo IPAM 

aponta que a principal cultura temporária é a mandioca (Almeida et al., 2006). Em 2009, 

72.000 toneladas foram produzidas em uma área de 4.000 hectares (Tabela 2). As principais 

culturas permanentes são banana e cacau. Em 2009, 10.999 toneladas de banana e 2.586 

toneladas de cacau foram produzidas (Tabela 2). Além disso, a criação de gado é uma 

atividade bastante intensa em Pacajá. Em 2009, havia 415.724 cabeças no município (Tabela 

3). A Tabela 3 permite verificar que a produção de gado em Pacajá é a maior da microrregião 

de Altamira. 

As origens do município de Anapu também estão relacionadas à construção da 

Rodovia Transamazônica e com o Programa de Integração Nacional (PIN). A localidade foi 

elevada à categoria de Município e Distrito com a denominação de Anapu, pela Lei Estadual 

nº 5.929, de 28 de dezembro de 1995, desmembrado dos municípios de Pacajá e Senador José 
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Porfírio, sendo instalado em 01 de janeiro de 199759. Anapu faz limite a Sul com o município 

de São Félix do Xingu, a Leste com os municípios de Vitória do Xingu e Senador José 

Porfírio e a Oeste com o município de Pacajá. Está localizado no km 140 da BR 230 sentido 

Altamira / Marabá (Almeida et al., 2006). 

                   Tabela 3: Produção da Pecuária nos municípios da microrregião de Altamira 2008, 2009. 

Município 
Número de Cabeças 

2008 
Número de cabeças 

2009 
Altamira 399.512 413.625 

Anapu 175.384 177.857 

Brasil Novo 219.847 222.722 

Medicilândia 135.117 134.380 

Pacajá 370.333 415.724 

Senador José Porfírio 48.105 52.427 

Uruará 291.868 297.341 

Vitória do Xingu 193.924 195.155 
 

                         Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 201060. 
 

Segundo Almeida et al. (2006) as principais culturas temporárias de Anapu são: arroz 

e mandioca. Em 2009, a produção de arroz foi de 1.800 toneladas e a de mandioca 1.750 

toneladas. Os cultivos permanentes mais importantes são banana e cacau, com uma produção 

de 8.800 toneladas e 696 toneladas respectivamente, em 2009 (Tabela 2). A pecuária é 

também uma atividade importante, com rebanho de 177.857 cabeças em 2009 (Tabela 3).  

Com relação à demografia nos três municípios, os dados do censo do IBGE do ano de 

2010 revelam um crescimento de Anapu e Pacajá nos últimos dez anos, de 117,85% e 38,64% 

respectivamente (Tabela 4). Comparativamente, o estado do Pará obteve taxa de crescimento 

anual de 2,05%61. O município de Senador José Porfírio, por sua vez, apresentou um 

decréscimo populacional entre 2000 e 2010 da ordem de 17,32%.  Conforme, se pode 

observar na Tabela 4, a população urbana do município aumentou, mas houve grande redução 

da população rural. 

 

 

 

                                                        
59Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - Cidades. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/cidadesat/>. Acesso em março de 2011.    
60 IBGE. Produção da Pecuária Municipal 2009. Rio de Janeiro: IBGE, 2010. Disponível em:  
www.ibge.gov.br/cidadesat/. Acesso em março de 2011.  
61 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Primeiros Dados do Censo 2010. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/censo2010/>. Acesso em: março de 2011.  
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             Tabela 4: População residente dos municípios de Anapu, Pacajá e Senador José Porfírio. 

Município Situação do 
domicílio 

Ano 
1970 1980 1991 2000 2010 

Anapu  
Total - - - 9.407 20.493 
Urbana - - - 3.083 9.840 
Rural - - - 6.324 10.653 

Pacajá  
Total - - 30.777 28.888 40.052 
Urbana - - 4.160 7.604 13.752 
Rural - - 26.617 21.284 26.300 

Senador 
José 

Porfírio  

Total 
2.971 6.391 39.010 15.721 12.998 

Urbana 378 808 2.195 5.331 6.475 
Rural 2.593 5.583 36.815 10.390 6.523 

               

                              Fonte: IBGE - Censo Demográfico (2010)62
. 

           

Embora nos municípios de Anapu e Pacajá não tenha ocorrido diminuição da 

população rural entre os anos de 2000 e 2010, observa-se um crescimento mais acentuado da 

população urbana. Em Anapu a população urbana triplicou de tamanho em dez anos, enquanto 

a população rural cresceu 68%. Em Pacajá a população urbana cresceu 81% e a rural 24%. 

Dessa forma, verifica-se uma tendência de urbanização desses municípios, que estão sendo 

ampliados de forma desordenada, sem infraestrutura de saneamento básico. A ausência de 

condições mínimas a produção e de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da 

agricultura familiar tem colaborado para esse processo de urbanização (IPAM & FVPP, 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
62 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Primeiros Dados do Censo 2010. Disponível em: 
<www.ibge.gov.br/censo2010/>. Acesso em: março de 2011.  
 



 
 

 

CAPÍTULO III 
MEIOS DE VIDA E USO DA TERRA: FAMÍLIAS PARTICIPANTES E NÃO 

PARTICIPANTES DO PROAMBIENTE 
 
 
 

 O Proambiente ajudou conscientizar e pôr as ideias em 
prática. Apesar de não ter prosseguido, ele foi muito bom.  
 

 (agricultor, Km 338 S/N, 23/07/2010) 
 

Para manter a floresta em pé não existe dificuldade. É bom! 
O erro do Proambiente foi não dar o que foi prometido ao 
agricultor. Existe muito projeto falado, mas na hora não 
acontece nada e continua o desmatamento [...].  
 

(agricultor, Pilão Poente, 18/07/2010) 
 

Conforme mencionado, o programa Proambiente tinha como principais objetivos 

contribuir para criar uma nova relação entre produção e conservação, em que fosse possível 

aliar melhorias produtivas e de qualidade de vida com a manutenção da floresta. Na 

Transamazônica as primeiras atividades para a implementação do polo iniciaram em 2002 e 

foram definitivamente interrompidas no final de 2006.  Apesar de o programa ter sido 

finalizado prematuramente supõe-se que ao longo dos quatro anos tenha produzido alguns 

impactos nos meios de vida das famílias e nas formas de manejo da produção.  

Assim, neste capítulo pretende-se analisar quais os possíveis63 impactos do 

Proambiente na conservação florestal e na melhoria dos meios de vida das famílias que 

participaram do mesmo na Transamazônica. Para essa análise formulou-se a seguinte 

pergunta: Existem diferenças quanto ao uso da terra, práticas de manejo agrícola, nível de 

capitalização e formas de obtenção de renda entre famílias participantes e não participantes do 

Proambiente? 

O capítulo inicia com uma descrição das principais atividades que foram efetuadas 

pelo Programa Proambiente na Transamazônica. Em seguida realiza-se uma caracterização 

das famílias participantes e não participantes do Proambiente para, por fim, analisar os 

impactos desse programa piloto nas formas que as famílias usam a terra, nas técnicas de 

manejo da produção e na renda familiar.   

 
                                                        
63 Vale destacar que trata-se de uma análise dos possíveis impactos do Proambiente, pois não se dispunha de 
dados socioeconômicos das famílias antes da intervenção do programa (em 2002) para comparar com os dados 
coletados no ano de 2010 (pesquisa do CIFOR) das famílias participantes e não participantes do Proambiente. 
Dessa forma, apenas comparou-se a diferença entre as famílias que participaram e não participaram do programa 
após quatro anos da finalização do mesmo.   
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3.1 O Proambiente na Transamazônica  

 

Paralelamente à consolidação da proposta do Proambiente em 2004 como um 

programa governamental, iniciaram-se as atividades para instalação dos polos pioneiros em 

2002. Essas atividades foram conduzidas por técnicos e lideranças das organizações 

representativas das áreas de abrangência dos polos, responsáveis por cumprir as seguintes 

etapas (Araújo, 2007; Medeiros et al., 2007; Mattos 2010): 

 

1) Definição da base geográfica do polo; 

2) Cadastramento das famílias; 

3) Realização da Assembleia dos 500; 

4) Construção do Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) e formação do Conselho 

Gestor do Polo (CONGEP); 

5) Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (PDLS) a partir do 

DRP, definindo diretrizes e metas para o desenvolvimento sustentável do Polo; 

6) Formação dos Grupos Comunitários e escolha dos agentes comunitários; 

7) Elaboração dos Planos de Utilização (PU) individuais das Unidades de Produção 

Familiares (UPF), definindo metas para que fossem realizadas as mudanças 

necessárias para uma produção mais sustentável e os passos dessa transição; 

8) Elaboração dos Acordos Comunitários pelos grupos comunitários, com 

compromissos coletivos quanto ao cumprimento dos PUs e dos Padrões de 

Certificação de Serviços Ambientais, sendo esta a primeira etapa da Certificação 

de Serviços Ambientais do Proambiente. 

 

Após a conclusão dessas etapas, os Polos deveriam prosseguir com um processo 

contínuo de assistência técnica e de pagamento por serviços ambientais. A seguir apresenta-se 

resumidamente como se deu o cumprimento dessas etapas no Polo Proambiente 

Transamazônica64, em que a entidade gestora do programa na região era a Fundação Viver, 

Produzir e Preservar (FVPP). 

A primeira etapa, que se refere à definição da base geográfica do polo 

Transamazônica, ocorreu durante a realização do Seminário Regional Sobre o Proambiente na 

Transamazônica (do dia 3 a 5 de junho de 2002). Segundo Araújo (2007) a escolha da área 

                                                        
64 Uma descrição mais detalhada das etapas do processo de implementação do pólo Proambiente da 
Transamazônica pode ser encontrada em Araújo (2007).  
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geográfica do polo, que inclui os municípios de Anapu, Senador José Porfírio e Pacajá, partiu 

das lideranças das organizações representativas dessa região. 

Depois da definição dos municípios foi realizado o cadastramento das famílias para 

participarem do programa (no período de julho a setembro de 2002). Esse processo foi 

realizado pelas organizações representativas dos agricultores, principalmente os sindicatos 

rurais. Araújo (2007) salienta que para a maioria dos agricultores o cadastramento representou 

o primeiro contato com a proposta do Proambiente. As inscrições foram realizadas por meio 

de reuniões em algumas estradas vicinais ou em visitas aos próprios domicílios. Nessas 

ocasiões foram cadastradas mais de 600 famílias, sendo que o limite máximo para o polo era 

de 500 pessoas.  

No mês de setembro de 2002 foi realizada a “assembleia dos quinhentos” com o 

objetivo de reunir os agricultores cadastrados para apresentar e debater a proposta do 

Proambiente.  

A próxima etapa correspondeu à elaboração do DRP e do PDLS por meio da 

realização de oficinas. A primeira oficina foi realizada em Anapu entre os dias 07 e 10 de 

novembro de 2002 para gerar as informações para o DRP, e a segunda, em Altamira, entre os 

dias 15 e 19 de janeiro de 2003, para a construção do PDLS. As duas oficinas contaram com 

aproximadamente 54 presentes, dos três municípios que compõem o polo (Araújo, 2007).  

Depois da conclusão do PDLS, no início de 2003, houve uma paralisação das 

atividades de implantação até o início de 2004. Em março de 2004 as atividades foram 

retomadas com a construção dos grupos comunitários ou núcleos. Para a determinação dos 

grupos recomendava-se considerar semelhanças de caráter sociocultural e ambiental. 

Entretanto, segundo Araújo (2007), foram privilegiadas características geográficas para a 

formação dos 15 núcleos: Canoé, km 338 S/N, Pilão Poente, Terra Rica, Belo Monte, Centro 

Nazaré, Pilão Sul, Vila Sucupira, Aparecida, Bom Jardim, Pacajá, São Vicente, Alto Brasil, 

Araparí e Tarumã. 

Apesar de um dos objetivos centrais desses núcleos fosse facilitar a coesão social, 

pode-se observar in loco65 que as famílias participantes do Proambiente de um mesmo núcleo 

localizam-se de forma dispersa em uma vicinal ou mais vicinais. São raras as ocasiões em que 

dois lotes de famílias cadastradas no Proambiente são vizinhos. 

Depois de definidos os grupos foram realizadas reuniões para definir os agentes 

comunitários e fazer um recadastramento das famílias. O recadastramento contou com 

                                                        
65 Durante as saídas de campo para a realização da pesquisa para a presente dissertação, nos meses de julho e 
agosto de 2010 e agosto de 2011. 
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aproximadamente 300 agricultores interessados e dispostos a continuar no programa. Dessa 

forma, passou-se a escolher novas famílias priorizando agricultores que fossem engajados 

com alguma organização representativa (principalmente o sindicato dos trabalhadores rurais) 

e que se interessassem por formas de cultivo alternativas como, por exemplo, a adoção de 

práticas agroecológicas (Araújo, 2007).  

As próximas etapas consistiram na realização dos diagnósticos das unidades de 

produção familiares e na elaboração dos Planos de Utilização (PUs) para as 340 famílias 

cadastradas. Os diagnósticos foram construídos no período de maio a setembro de 2005, por 

meio da visita de um técnico acompanhado pelo agente comunitário do núcleo. O objetivo das 

visitas era levantar as informações sobre a unidade de produção familiar, com base na 

aplicação de um questionário dividido nas seguintes partes: a) dados da família e histórico da 

vida familiar; b) identificação e descrição dos sub-sistemas de produção; c) resgate da 

trajetória histórica do uso dos recursos naturais; d) calendário de atividades e atividades por 

gênero; e) matriz de alimentos; f) análise do sistema de produção; (g) análise da unidade de 

produção; (h) cenário externo; (i) expectativas da família. 

O diagnóstico forneceu subsídios para a elaboração dos planos de utilização, que 

consistiam em um planejamento da unidade de produção como um todo para ser cumprido 

dentro de um período de 15 anos. Na prática, o técnico auxiliava a família a sistematizar 

aquilo que idealizava para a unidade de produção. O documento sistematizava as mudanças 

de uso da terra que as famílias gostariam de fazer na propriedade para contribuir com uma 

melhor produção, qualidade de vida e conservação, assim como os meios para atingir tais 

mudanças (Medeiros et al., 2007). 

O agente do Proambiente de um dos núcleos estudados explicou (conforme entrevista 

realizada na saída de campo de agosto/2011) que acompanhou o trabalho do técnico do 

Proambiente na elaboração do diagnóstico e dos PUs de 29 famílias: “Primeiro a gente fazia 

o diagnóstico e depois o planejamento do lote por 15 anos, do lote dos sonhos, com tudo que 

o lote tinha que ter e com o croqui da propriedade” (agente 2, 14/08/2011).  

A fala de outro agente também demonstra que a elaboração do diagnóstico e do PU 

envolvia um detalhamento do funcionamento da propriedade: 

Para fazer o PU o técnico passava de um a dois dias na propriedade fazendo 
levantamento. Primeiro fazia o diagnóstico para ver como a área estava sendo 
trabalhada. Depois fazia o PU que representava o futuro da propriedade, era o 
documento que mostrava a metodologia do trabalho (agente 3, 12/08/2011).   
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Mattos (2010) relata que as famílias do Proambiente identificaram os PUs como um 

importante ganho do programa, uma vez que permitiu a reestruturação da unidade de 

produção em consonância com o contexto socioambiental do local e respeito aos valores 

culturais das mesmas. 

No decorrer da construção dos diagnósticos das unidades familiares e dos Planos de 

Utilização muitas famílias desligaram-se, sendo que ao final foram realizados os PUs de 303 

famílias que representavam as famílias que permaneceram no programa.  

Araújo (2007) argumenta que a desistência das famílias ocorreu devido às constantes 

interrupções das atividades e a falta de compreensão do programa como um todo, pois apenas 

as organizações representantes dos agricultores estavam envolvidas com o desenho do 

mesmo. A FVPP, instituição proponente, apontou o fato de muitas famílias não se 

identificarem com o sistema produtivo proposto pelo Proambiente e a demora para a 

construção do programa como os principais fatores que contribuíram para a desistência das 

famílias. Entretanto, à medida que famílias desistiam muitas famílias também passaram a 

mostrar interesse em ingressar no programa66.  

Além dos planos individuais das unidades familiares, cada núcleo estabeleceu o seu 

Acordo comunitário em 2005. O Acordo comunitário era o documento que apontava os 

compromissos coletivos para o cumprimento do Plano de Desenvolvimento Sustentável do 

Polo e dos PUs e deveria ser renovado anualmente. 

O Acordo comunitário idealmente deveria também servir como uma ferramenta para o 

processo de certificação participativa do cumprimento da geração dos serviços ambientais67. 

A partir do que fosse estabelecido no acordo, os próprios membros do núcleo deveriam 

certificar uns aos outros quanto ao cumprimento das regras estabelecidas. Esse processo de 

certificação participativo seria complementado por auditorias de campo (sob responsabilidade 

de certificadoras selecionadas pelo Programa Proambiente) compondo um sistema misto de 

verificação dos padrões de certificação do Proambiente (Medeiros et al., 2007). 

A equipe de técnicos da FVPP indicou que houve significativa participação das 

famílias nas assembleias para definição do acordo comunitário, com o público variando entre 

                                                        
66 Informações disponíveis no Relatório de Cumprimento do Objetivo Total “Consolidação participativa do 
Proambiente no Pólo Pioneiro Transamazônica” organizado pela Fundação Viver, Produzir e Preservar 
(Documento impresso, sem data).  
67 “O Programa Proambiente considera o caráter multifuncional da produção familiar rural e a conservação do 
meio ambiente como um serviço dos produtores à sociedade brasileira e internacional. Logo, o Programa 
Proambiente opera por meio da formação de Pólos, que prestam serviços ambientais em escala de paisagem 
rural, a partir da implementação conjunta dos PUs” (MMA, 2004, p.5). 
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20 a 50 pessoas, incluindo famílias cadastradas e não cadastradas no Proambiente68. A seguir 

apresenta-se as falas dos agentes dos núcleos Canoé (município de Senador José Porfírio), km 

338 S/N (município de Pacajá) e Terra Rica (município de Pacajá) sobre o processo de 

construção do acordo em seus grupos comunitários e principais aspectos abordados: 

Foram feitas três reuniões para as famílias entenderem bem o que estava sendo 
discutido e depois foi assinado o acordo. Os principais pontos do acordo foram 
proteger as áreas de preservação permanente e tomar cuidado ao queimar, fazer 
aceiro e queimar em mutirão (agente 1, 06/08/2011).  

O nosso acordo comunitário determinava o seguinte: redução de queimada e do 
desmatamento; recuperação das áreas de preservação permanente; não tirar 
madeira e não desmatar mais de cinquenta por cento (do lote). Primeiro era feita 
uma assembléia na comunidade e depois todos assinavam (agente 2, 14/08/2011). 

Para fazer o acordo comunitário foi feita uma reunião com todos os 
participantes. Os principais pontos do acordo eram: aceitar não queimar e não 
derrubar; aceitar os R$100,00 e deixar cinquenta por cento sem derrubar (agente 
3, 12/08/2011). 

As falas dos agentes comunitários mostram que os acordos apresentavam a questão da 

prática da queima como um ponto chave a ser aprimorado. Outro ponto mencionado é a 

questão da área a ser conservada, ou reserva legal. Nota-se que no acordo o compromisso 

firmado refere-se a 50% do lote, sendo que o código florestal69 atual indica que 80% da área 

das propriedades na Amazônia devem possuir cobertura florestal. 

No Polo Transamazônica, após a elaboração dos PUs e acordos comunitários dos 15 

núcleos, as famílias cadastradas receberam remuneração pelos serviços ambientais prestados à 

sociedade por um período de seis meses, no valor de R$100,0070 (entre 2005 e 2006). Os 

pagamentos foram feitos em dinheiro diretamente pelos técnicos do programa e não se 

discriminou quem havia cumprido o acordo de quem não havia (Mattos, 2010). O fundo para 

                                                        
68 Informações disponíveis no Relatório de Cumprimento do Objetivo Total “Consolidação participativa do 
Proambiente no Pólo Pioneiro Transamazônica” organizado pela Fundação Viver, Produzir e Preservar 
(Documento impresso, sem data).  
 
69 O código florestal brasileiro foi criado em 1934 e atualizado em 1965 (Lei Federal N. 4.771). Em 1996, a área 
de reserva legal da Amazônia brasileira aumentou de 50% para 80% (Medida provisória 1.511) e foi incluída a 
conservação de florestas em áreas sensíveis como margens de rios e topos de morros, conhecidas como Áreas de 
Preservação Permanente. Em abril de 2012, uma proposta de alteração do código florestal (PL 1876/99) foi 
aprovada pela câmara dos deputados e agora vai à sanção da presidente da república. A nova proposta contempla 
a anistia para aqueles que desmataram  ilegalmente até 2008, a redução nos requerimento para reflorestamento 
de Áreas de Preservação Permanente e isenção da necessidade de 80% de cobertura florestal para propriedades 
com até quatro módulos fiscais, que podem variar de 20 ha a 400 ha. Disponível em: <www12.senado.gov.br/>. 
Acesso em abril de 2012.  
70 Conforme comentado no capítulo I o pagamento por serviços ambientais constituía-se em uma das estratégias 
do Proambiente para incentivar a transição produtiva.  
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remuneração originou-se de recursos do Projeto Alternativas ao Desmatamento e as 

Queimadas (Padeq), do Ministério do Meio Ambiente. No Polo Rio Capim optou-se por não 

remunerar os agricultores com os recursos do Padeq, pois, quando estes se extinguissem, não 

haveria como continuar pagando os produtores rurais, caso não fosse aprovado o fundo 

pretendido pelo Proambiente (Costa, 2008). 

As falas dos dois agentes abaixo ilustram que o pagamento teve um impacto positivo e 

que não funcionava como uma forma de compensação e sim como incentivo para mudanças 

de práticas de manejo agrícola: 

Se todos os agricultores tivessem ganhando R$100,00 até hoje, a redução de 
queimadas seria de 95%. O dinheiro tem que chegar no agricultor (agente 2, 
14/08/2011). 

As famílias receberam PSA por seis meses. A maioria das famílias concordavam. 
Os R$100,00 funcionavam como incentivo. Isto é uma ajuda de custo para não 
queimar, para fazer roça (agente 3, 12/08/2011). 

A equipe técnica do Polo foi constituída por vinte e um componentes, sendo: quinze 

agentes comunitários dos núcleos, quatro técnicos de nível médio e dois com formação 

superior. No ano de 2005, alguns membros da equipe técnica participaram de duas oficinas, 

uma para a construção da metodologia dos planos de utilização e outra para a formalização 

dos acordos comunitários. Ademais, todo o corpo técnico participou do “Curso de Manejo 

Agroecológico na Agricultura” promovido pela EMBRAPA, em Altamira. Essas oficinas e 

cursos tinham como objetivo preparar a equipe técnica para trabalhar dentro da lógica de uma 

produção familiar sustentável, com a valorização dos recursos naturais e geração de renda. 

Em dezembro de 2006, por falta de orçamento para a renovação contratual da equipe 

técnica do polo, o programa foi interrompido. Segundo Mattos (2010), as equipes técnicas e 

os agentes dos núcleos sofreram com a descontinuidade dos pagamentos uma vez que os 

contratos não poderiam referir-se a um período superior a três meses e só poderiam ser 

renovados após três meses. 

Apesar de o programa ter sido interrompido prematuramente nota-se que as etapas de 

implementação do polo foram cumpridas (ver Tabela 5), sendo que se destaca como principal 

produto dessa fase a elaboração dos planos de utilização que permitiram um planejamento das 

propriedades com as diretrizes necessárias para atingir as metas de cada uma delas. As falas 

dos agentes sobre os projetos refletem sobre alguns dos principais impactos do projeto em 

relação ao uso da terra: 
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O Proambiente fez com que as famílias mudassem as práticas. O comportamento 
antes era de derrubada e queima e hoje as famílias que participaram continuam 
usando apenas a área de juquira (floresta secundária) e buscam proteger a 
reserva legal. As famílias pensam também na mecanização, mas não têm acesso. 
As famílias do Proambiente reduziram fogo e agrotóxico (agente 3-12/08/2011). 

 O Proambiente fez com que tivesse diminuição na área de cultivo de arroz e 
redução de 80% do uso do fogo (agente 2-14/08/2011). 

As famílias do Proambiente se adiantaram, porque agora todas as famílias vão 
ter que se adequar, mas as famílias do Proambiente sofreram consequências. Tem 
famílias que consomem 60 sacos de arroz por ano, mas não conseguem produzir 
essa quantidade em apenas duas linhas (agente 1- 06/08). 

As falas dos agentes revelam que o programa impactou positivamente em relação à 

adoção de práticas que possibilitaram a redução do uso do fogo e a utilização da floresta 

secundária ao invés da floresta primária. Entretanto, também foram apontadas limitações em 

relação ao uso do solo, o que afetou diretamente a produção de arroz para o consumo das 

famílias.  

                 Tabela 5: Cronograma de atividades do Polo Proambiente – Transamazônica (2002-2007) 

Ano Período Evento Local 

2002 

3-5 Junho Seminário Regional do Proambiente 
Centro de Formação 
Bethânea-Altamira 

Jul.-Set. Cadastramento das Famílias 
Anapu, Pacajá e 
Senador José Porfírio 

23 de Set. 
Assembleia dos 500, lançamento oficial do 
Proambiente no polo Transamazônica Chácara do Pe. Anapu 

07-10 Nov. Oficina para construção do DRP 
Salão Paroquial Pe. 
Josimo-Anapu 

2003 15-19 Jan. Oficina para construção do PLDS 
Centro de Formação 
Bethânea-Altamira 

  Paralisação das atividades no polo   

2004 
Mar.- Maio 

 Apresentação da proposta definitiva do 
Proambiente aos agricultores 

Diversos locais do 
polo 

Recadastramento das famílias e formação dos 
grupos comunitários 

 Reuniões nos 15 
núcleos 

Maio-Set. 
Construção dos diagnósticos individuais das 
UPFs UPFs cadastradas 

2005 

Fev. - Ago. Construção dos PUs UPFs cadastradas 

Set. - Nov. Construção dos acordos comunitários 
Reuniões nos 15 
núcleos 

  Paralisação das atividades no polo   
2006 Jul.-Dez. Revisão dos PUs e assessoria técnica UPFs cadastradas 
2007   Paralisação das atividades no polo   

               
                 Fonte: Adaptado de Araújo (2007) 
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Neste sentido, considerando os investimentos realizados pelo Proambiente durante o 

processo de implementação do polo Transamazônica e os principais produtos - Plano de 

Utilização e Acordos Comunitários – pretendeu-se analisar quais alterações foram provocadas 

no padrão de uso da terra e nas práticas de manejo empregadas na produção agropecuária.  

 
3.2 Caracterização dos meios de vida das duas amostras 

 

Esta sessão caracteriza os quadros natural, humano, social e físico que compõem os 

meios de vida das famílias participantes do Proambiente (Pro) e não participantes desse 

programa (NPro). Os dados para a análise desses quadros são provenientes de 137 entrevistas 

realizadas com famílias do Proambiente (n=63) e famílias que não participaram do 

Proambiente (n=70) e das reuniões realizadas nas quatro comunidades de estudo (Canoé, 

Pilão Poente, Terra Rica e km 338 S/N). A coleta de dados ocorreu por ocasião do Estudo 

Comparativo Global sobre REDD realizado pelo Centro Internacional de Pesquisa Florestal, 

durante os meses de Julho e Agosto de 2010.  

 

3.2.1 Quadro Humano  

 

 A maioria das propriedades cadastradas no Proambiente (81,8 %) tem como origem 

dos seus chefes de família as regiões Nordeste (63,6%) e Norte (18,2%), sendo ainda 

significativos os lotes chefiados por agricultores provindos do Sudeste (15,2%), restando 

apenas 3% dos lotes chefiados por produtores do Centro-Oeste e Sul (Figura 5). Em relação às 

chefes de família, a maioria tem como região de origem os estados do nordeste (55,9%) e do 

norte do país (28,8%), ver Figura 5.  
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              Figura 5: Estado de origem dos chefes de família do Proambiente (Pro) 

Um padrão semelhante pode ser observado nas propriedades não cadastradas no 

Proambiente (Figura 6), cuja maioria (81,8%) tem como origem dos seus chefes de família as 

regiões Nordeste (57,6%) e Norte (24,2%), e em menor proporção a região Sudeste (12,1%) e 

Centro-Oeste (6,1%). As chefes de família dessas propriedades também têm como principais 

regiões de origem os estados do nordeste (46,6%) e Norte (30,4%), ver Figura 6.  

 

 
            Figura 6: Estado de origem dos chefes de família não participantes do Proambiente (NPro) 

Assim, percebe-se alto percentual de lotes de migrantes não amazônicos tanto em lotes 

de famílias do Proambiente como de famílias não participantes do programa. Sendo que os 

migrantes são provenientes majoritariamente da região nordeste, principalmente do estado do 

Maranhão. Além disso, muitos dos nortistas migraram internamente na região amazônica, não 

residindo atualmente no local de nascimento. Esse quadro reflete o processo de colonização 
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conduzido na região Transamazônica, em que o governo priorizou o assentamento de famílias 

migrantes, principalmente da região nordeste.  

Nesse sentido, pode-se observar que uma porcentagem superior das mulheres em 

relação aos homens possui como origem a região norte, o que mostra que muitas vezes os 

homens migrantes vieram sozinhos para tentar a vida na fronteira e constituíram a família ao 

chegar à região.  

Em relação ao tempo que os chefes (p=0,002) e as chefes (p=0,015) de famílias vivem 

na comunidade podemos observar diferenças significativas entre propriedades cadastradas no 

Proambiente e propriedades não cadastradas. No caso das famílias do Proambiente os chefes 

vivem em média há 17,8 anos na comunidade e as mulheres há 17,3 anos. Já as famílias não 

participantes do Proambiente vivem em média há um tempo inferior: os chefes há 13,6 anos e 

as chefes a 13,5 anos (ver Tabela 6). Dessa forma, observa-se que os membros do 

Proambiente são moradores mais antigos em suas comunidades.  

Tabela 6: Estatística descritiva das características das unidades familiares participantes do Proambiente e não 
participantes: características da família (Quadro Humano); Bens da família e acesso à infraestrutura (Quadro 
Físico); Tamanho da Propriedade (Quadro Natural).  

Características da Família (Quadro Humano) 
Proambiente 
Média (SD) 

Não 
Proambiente 
Média (SD) 

Valor de p nas 
duas caldas 

Tamanho da Família (número de indivíduos) 5,09 (2,53) 4,73 (2,48) 0,401 
Número de adultos (idade >=16<=65) 3,12 (1,70) 2,83 (1,41) 0,278 
Número de crianças (idade <16) 1,87 (1,72) 1,77 (1,76) 0,752 
Número de idosos (idade > 65) 0,10 (0,35) 0,13 (0,41) 0,716 
Idade do chefe de família (anos) 49,19 (11,20) 49,91 (13,38) 0,818 
Idade da chefe de família (anos) 42,69 (12,10) 44,93 (12,69) 0,317 
Educação do chefe de família (somatório anos) 3,03 (2,69) 2,58 (2,77) 0,358 
Educação da chefe de família (somatório anos) 3,61 (3,71) 2,74 (2,65) 0,136 
Somatório dos anos de educação dos membros da família (anos) 21,48 (13,88) 15,17 (12,80) 0,007 
Educação máxima do filho (anos) 6,97 (3,55) 5,03 (3,74) 0,004 
Tempo que o chefe vive na comunidade (anos) 17,78 (8,65) 13,59 (8,54) 0,002 
Tempo que a chefe vive na comunidade (anos) 17,29 (8,43) 13,49 (8,84) 0,015 
Número de homens na família (número de indivíduos) 2,85 (1,59) 2,67 (1,66) 0,519 
Número de mulheres na família (número de indivíduos) 2,27 (1,66) 2,06 (1,35) 0,413 
Bens da família e acesso à infraestrutura (Quadro Físico) 

Bens materiais (R$) 
R$ 10.609,80 

(16299,17) 
R$ 10.093,48 

(21882,65) 0,875 

Estoque animal (R$) 
R$ 9.852,51 
(20239,37) 

R$ 13.454,92 
(25768,08) 0,363 

Eletricidade (0=não 1 =sim) 0,85 (0,36) 0,80 (0,40) 0,438 
Acesso a terra (Quadro Natural) 
Área total controlada (ha)  88,40 (57,45) 92,58 (81,34) 0,730 
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O tamanho médio das famílias não é significativamente diferente entre os dois grupos: 

5,09 membros em famílias do Proambiente e 4,73 em famílias não participantes do 

Proambiente. Entretanto, verifica-se que para ambos os grupos à média de pessoas na família 

é superior a média estadual (3,9 pessoas, em 2006) 71. O número médio de homens (Pro = 

2,05; NPro=2,67) e mulheres (Pro=2,27; NPro=2,06) é similar entre os dois grupos. Observa-

se que há um balanço entre o número de homens e mulheres nas famílias. Durante o trabalho 

de campo pôde-se perceber que esse equilíbrio entre homens e mulheres é muito importante 

para o funcionamento da unidade familiar. Homens e mulheres apresentam funções distintas e 

complementares, como se pode notar no cotidiano das famílias. 

Dentre as variáveis associadas ao ciclo de vida das unidades familiares analisou-se o 

número de adultos (idade entre 16 e 65 anos); o número de crianças (menores de 16 anos) e o 

número de idosos (idade acima de 65 anos); a idade do chefe de família e a idade da chefe de 

família. Os resultados apresentados na Tabela 6 mostram que a composição das unidades 

familiares dos dois grupos é bastante semelhante. Nos lotes do Proambiente o número médio 

de adultos é 3,12, de crianças 1,87 e de idosos 0,1. Nos lotes de famílias não participantes do 

Proambiente o número médio de adultos é 2,83, de crianças 1,77 e de idosos 0,13. Quanto aos 

valores médios da idade dos chefes (Pro= 49,19; NPro = 49,91) e das chefes (Pro = 42,69; 

NPro = 44,93) não há diferenças significativas entre os dois grupos (p>0,1). 

Para estudar a educação considerou-se quatro variáveis, a saber: anos de educação do 

chefe de família, anos de educação da chefa de família, somatório dos anos de educação de 

todos os membros da família e quantidade de anos de educação máxima de um filho (a) de 

uma unidade familiar. 

Os dados sobre escolaridade média do chefe (Pro = 3,03 anos; NPro = 2,58 anos) e da 

chefe (Pro=3,61 anos, NPro = 3,03 anos) de família indicam uma escolaridade feminina um 

pouco superior (Tabela 6), seguindo a tendência do Brasil rural, conforme também observado 

por Mattos (2010) em relação à análise de lotes de produtores rurais de sete polos do 

Proambiente. As figuras 7 e 8 mostram que a grande maioria dos lotes tem chefes homens 

(Pro = 57,8%; NPro = 61,8%) e chefes mulheres (Pro = 53,2% ; NPro = 62,9%) com 

escolaridade entre 1ª a 4ª série (1 a 4 anos de estudo), seguidos de lotes com líderes femininos 

(Pro = 22,6% ; NPro = 19,4%) e masculinos sem nenhuma escolaridade (Pro = 21,9% ; NPro 

= 22,1%).  

                                                        
71 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Síntese de Indicadores de 2005 a 2006. Disponível em: 
<http://www.sidra.ibge.gov.br/pnad/pnadsi.asp>. Acesso em Dezembro de 2011.  
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Figura 7: Anos de educação cursados por chefes de família homens e mulheres que participaram do 
Proambiente (Pro).  
 

Dessa forma, observa-se que há um número significativo de chefes homens (Pro = 

78,9%; NPro = 83,9%) e mulheres (Pro = 75,8%; NPro = 82,3%) que não detêm nenhuma 

escolaridade ou limitam-se à educação primária. Destaca-se que comumente as áreas rurais da 

Amazônia só possuem escolas que oferecem até a quarta série do ensino primário. No caso 

das quatro comunidades estudadas verificou-se a existência de educação até o final do ensino 

fundamental. Entretanto, para cursar o ensino médio é necessário deslocar-se às cidades. 

 

 
Figura 8: Anos de educação cursados por chefes de família homens e mulheres que não participaram do 
Proambiente (NPro).  
 

Ao somar-se os anos de educação de todos os membros da família verificou-se valores 

médios significativamente superiores (p<0,05) de famílias do Proambiente (21,48 anos) 

comparados com os das famílias que não participaram do Proambiente (15,17 anos), 

lembrando-se que o número médio de pessoas por família é semelhante entre os dois grupos. 
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Além disso, a quantidade máxima de anos de estudo de um filho (a) é também superior (p< 

0,05) nas famílias do Proambiente (Pro = 6,97 anos; NPro = 5,03 anos).  

Dessa forma, pode-se observar que as famílias do Proambiente apresentam um maior 

nível de escolaridade do que as famílias não participantes e são famílias mais antigas na 

comunidade. Essas características podem ter sido importantes no momento da escolha em 

participar do programa. 

 

3.2.2 Quadro Natural 

 

 O ativo ou quadro natural se refere aos recursos naturais que as famílias 

disponibilizam como terra, solo, água e produtos florestais.  Como no caso das famílias 

estudadas os recursos que as mesmas utilizam envolvem os recursos dentro da propriedade 

que têm posse, neste item aborda-se o tamanho do lote. A área do lote é uma variável 

importante para se compreender a quantidade de área necessária para a produção e as 

limitações ou não para o cumprimento da legislação ambiental na região. 

O tamanho médio das propriedades72 das famílias do Proambiente é de 88,40 hectares, 

porém pode-se notar no histograma que há variação na dimensão dos mesmos entre as 

famílias (Figura 9). A maioria das famílias apresenta lote entre 40 e 80 hectares, seguido pelas 

famílias com lotes entre 80 e 120 hectares. O tamanho mínimo de um lote para essa amostra é 

de 24 hectares e o máximo 398 hectares.  

Conforme apresentado no segundo capítulo, na década de 1970, durante o processo de 

colonização dirigida conduzido pelo recém criado INCRA, os lotes oferecidos eram de 100 

hectares. Por esse motivo, nota-se que uma grande parcela das famílias apresenta os lotes 

dentro do intervalo de 80 a 120 hectares. Entretanto, projetos de assentamento posteriores 

passaram a demarcar lotes de 50 e 25 hectares.  

Observa-se, na Figura 9, que 17,9% das famílias do Proambiente apresentam 

propriedades com mais de 120 hectares. Isso ocorre, porque essas famílias passaram a adquirir 

novos lotes, normalmente vizinhos a suas propriedades. Depoimentos de agricultores da 

região indicam que a ampliação das propriedades está associada com o aumento da produção 

pecuária. Eles contam que pequenos produtores passaram a comprar73 lotes vizinhos aos seus 

e se tornaram fazendeiros (grandes proprietários) dentro do assentamento.  Vale ressaltar que 
                                                        
72 Considerou-se como propriedade a área controlada por uma unidade familiar, que inclui tanto as áreas 
controladas e utilizadas pela mesma, como as áreas controladas, mas que estão emprestadas ou alugadas para 
outra unidade familiar. 
73 Destaca-se que a prática de compra de lotes dentro de um Projeto de Assentamento não é legal. 
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um módulo fiscal nessa região corresponde a 100 hectares e o tamanho máximo da 

propriedade que um produtor pode possuir para que seja mutuário do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF (em situação de obter crédito rural em 

condições mais atrativas de carência, amortização e taxas de juro) é 400 hectares, que 

corresponde a quatro módulos fiscais (Mattos, 2010).   

Para as famílias não participantes do Proambiente o tamanho médio da propriedade é 

de 92,58 hectares e verifica-se uma distribuição das classes do histograma (Figura 9) muito 

semelhante às das famílias do Proambiente. No entanto, destaca-se uma maior porcentagem 

de famílias com lotes acima de 200 hectares.  O tamanho mínimo do lote nessa amostra é de 

24,20 hectares e o máximo 479 hectares, tamanho superior aos quatro módulos fiscais que 

classifica o proprietário como mutuário do PRONAF.  

 

 
 

 

Dados do Censo Agropecuário 1995-1996 indicam que as propriedades familiares com 

até 10 hectares representam 32,3% dos lotes na Amazônia; entre 10 e 50 hectares, 36,4%; 

entre 50 e 100 hectares incluem 15,5%, e acima de 100 hectares em torno de 15,9% (Mattos, 

2010). Assim, verifica-se que tanto as famílias participantes do Proambiente como as famílias 

não participantes apresentam lotes com tamanhos superiores ao da média da região 

Amazônica. 

Com relação ao tipo de solo, conforme apresentado no capítulo II, existem manchas de 

solos com maior fertilidade (Terra Roxa). Muitas vezes, a presença desse solo está associada 

ao cultivo de cacau e a uma renda per capita líquida superior. As comunidades de Pilão 

Poente e km 338 S/N apresentam maior número de famílias dedicadas ao cultivo de cacau e 
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Proambiente em hectares. 
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uma renda per capita líquida anual (Pilão Poente = R$2.068,30; km 338 S/N = R$2.271,12) 

mais elevada do que as outras duas comunidades, Canoé 74 (R$719,56) e Terra Rica75 

(R$733,15), (p =0,007)76. A região é muito bem drenada por rios e igarapés e as famílias 

acessam a água de diferentes formas, conforme será apresentado no próximo item (quadro 

físico). A Figura 10 retrata um cultivo de cacau na propriedade de um dos participantes do 

Proambiente. 

 

 
 

 

3.2.3 Quadro Físico 

 

 Neste item apresenta-se aspectos relacionados à infraestrutura que as famílias 

dispõem relativa aos seguintes tópicos: saneamento básico, eletricidade, bens possuídos pelas 

famílias e estoque de animais.  

Os dados da pesquisa mostram que a maior porcentagem das famílias das 

comunidades estudadas possui acesso a energia elétrica. Dentre essas famílias a maioria 

acessa a energia por meio de conexão à rede elétrica do município e pagam por este serviço 

(Pro: 80,6% e NPro: 74,3%). Uma minoria dispõe da energia elétrica através de outras 

formas, tais como o uso de gerador comunitário e o uso de gerador individual (Pro: 4,5%; 

                                                        
74 Das quatro comunidades, Canoé é a que apresenta os solos menos férteis (de acordo com informações dos 
moradores dessa comunidade). 
75 Na comunidade de Terra Rica algumas famílias vêm introduzindo o cacau nos últimos três anos.  
76 Para esse cálculo foi considerada a agregação das duas amostras dos grupos Pro e NPro, n=137.  

Figura 10: Cultivo de cacau em uma propriedade do Proambiente, município de Pacajá-
PA (Foto: Marina Cromberg, 2010). 
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NPro: 5,7%). O percentual de famílias que não possui energia elétrica é de 14,9% para 

famílias do Proambiente e 20% para famílias que não participaram desse programa.  

É pertinente ressaltar que a maioria das famílias só foi conectada à rede elétrica 

convencional nos últimos dois anos, como resultado do Programa Luz para Todos77 (PPA 

2004-2007; PPA 2008-2011). Durante o trabalho de campo ouviu-se muitos depoimentos 

sobre o impacto positivo da chegada de energia como, por exemplo, para o armazenamento de 

alimentos para consumo e de polpas de frutas para comercialização, bombeamento de água, 

entre outros fins.  Os depoimentos ilustram a importância que a energia elétrica tem para o 

beneficiamento e agregação de valor da produção agrícola, assim como para armazenamento e 

comercialização com os mercados consumidores em épocas de entressafra.  

A maioria das famílias, tanto do grupo Pro (37,3%) quanto do grupo NPro (55,7%), 

acessam a água, principalmente, por meio da escavação de poços em suas propriedades 

(Figura 11). Em alguns casos os poços são compartilhados com uma ou mais unidades 

familiares (Pro = 8,6% e NPro = 9%). Outras famílias usam água subterrânea e uma 

porcentagem menor utiliza água de nascente por gravidade, mais conhecida na região como 

cacimba. Destaca-se que muitas famílias utilizam os próprios rios ou igarapés em suas 

propriedades como principal fonte de água. Nenhuma das comunidades estudadas apresenta 

acesso à água tratada pelo sistema municipal. Da mesma forma, não existe tratamento dos 

efluentes domésticos. Esse mesmo quadro repete-se nas áreas urbanas desses municípios, em 

que as residências apresentam sua própria captação de água e não há tratamento de esgoto. 

Entretanto, nas cidades a situação é mais grave devido ao adensamento populacional e ao 

risco de contaminação dos poços de água domésticos.  

 

                                                        
77 O Programa Luz para Todos é um programa do governo federal, lançado em 2003, com o objetivo de levar 
energia elétrica para dez milhões de pessoas no meio rural até o ano de 2008. Entretanto, o programa foi 
prorrogado até 2011. Disponível em:< http://luzparatodos.mme.gov.br/luzparatodos/>. Acesso em Dezembro de 
2011. 
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Menos de 10% das famílias dos dois grupos possuem banheiro com fossa (Pro: 9%; 

NPro: 8,6%). A maioria das famílias utiliza a latrina sem fossa, que se trata de um buraco 

cavado no chão, sem nenhum tipo de vedação (Pro: 62,7%; NPro: 64,3%). Algumas famílias 

têm banheiro com descarga, mas sem fossa (Pro: 9%; NPro: 4,3%). Outras famílias não 

apresentam um local especialmente destinado à evacuação. 

As estradas vicinais que cortam as comunidades e assentamentos rurais do INCRA não 

possuem pavimentação e são, principalmente, mantidas pelos madeireiros, que exploram 

madeira nessas localidades. Durante o período das chuvas o transporte da produção é 

dificultoso pelas condições ruins das vicinais e da BR 230, o que provoca um encarecimento 

do produto e queda da competitividade dos mesmos.  

Os bens para uso doméstico, transporte e produção foram considerados conjuntamente. 

Os valores médios dos bens possuídos pelas famílias dos dois grupos (Pro: R$ 10.609,80; 

NPro R$ 10.093,48) são semelhantes estatisticamente (ver Tabela 6). Em relação ao estoque 

de animais observa-se um valor médio superior das famílias que não participaram do 

Proambiente (R$ 13.454,92), comparado às famílias que participaram do Proambiente (R$ 

9.852,51), porém não significativamente diferente (p>0,1). 

 

 

 

 

 

19,4

9,0

37,3

22,4

11,9

18,6

8,6

55,7

14,3

2,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0

Córrego/rio/açude

Poço comunitário

Poço próprio

Água subterrânea 
encanada

Cacimba

% de famílias

Principal fonte de água

Não Proambiente

Proambiente
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3.2.4 Quadro Social: organização comunitária e governança 

 

Como parte do quadro social analisou-se a presença de organizações sociais e grupos 

comunitários nas quatro comunidades de estudo e as questões referentes à posse e direitos de 

propriedade, que influem diretamente na governança local.  

As quatro comunidades estudadas apresentam grupos comunitários e famílias que são 

associadas ao sindicato rural de seus municípios. Canoé possui três associações de produtores 

rurais; Pilão Poente tem duas associações de produtores rurais e a presença da Comissão 

Pastoral da Terra (CPT); km 338 S/N apresenta apenas um grupo comunitário ativo que é uma 

cooperativa de cacau orgânico; Terra Rica abrange duas associações de pequenos produtores 

rurais.  

É pertinente também destacar a criação dos 15 grupos comunitários no polo do 

Proambiente, os quais tinham por objetivo contribuir para a ampliação da organização 

comunitária, principalmente por meio dos acordos comunitários. Os acordos selavam um 

compromisso do indivíduo com a comunidade que, ao manejar a sua propriedade individual, 

deveria refletir sobre as responsabilidades assumidas junto ao grupo. 

Conforme discutido no capítulo II, as organizações sociais da região foram muito 

importantes para a garantia da sobrevivência das famílias e para a própria estruturação do 

Proambiente.  

Em diversos momentos da pesquisa de campo os agricultores mencionavam a 

importância das relações de parentescos78 e da igreja como elemento agregador dos 

moradores das estradas vicinais. Um dos agricultores de Pilão Poente relatou o impacto do 

trabalho da freira Dorothy Stang da CPT no desenvolvimento de organizações nas 

comunidades de Anapu: 

Todos os assentamentos têm o dedo da irmã Dorothy. Desde a década de 1980 
ela trabalhava na região. Ela que fazia a articulação e organização das 
comunidades: grupo de mulheres, escolas, dois grupos de jovens. Se eu fosse 
enumerar as conquistas dela dava dez páginas, no mínimo (08/08/2011). 

 Dorothy lutava por melhores condições de vida e de trabalho para os pequenos 

agricultores e pela conservação florestal. Ela estava fortemente ligada ao movimento de 

reforma agrária e à articulação dos pequenos agricultores conforme mostra a fala do morador 

de Pilão Poente. Ela foi assassinada no ano de 2005, a mando de um fazendeiro da região. 

                                                        
78  Ver Coutinho (2009) para uma abordagem da importância das relações sociais de parentesco nas estratégias 
de reprodução familiar na região da Rodovia Transamazônica.  
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Esse triste episódio simboliza a dura realidade vivida por muitos pequenos agricultores 

paraenses, que lutam por um pedaço de terra convivendo com ameaças às suas próprias vidas, 

mas persistem com esperança de obterem terra regularizada.  

Apenas 16,4% das propriedades do Proambiente e 7% das famílias que não 

participaram do Proambiente possuem título definitivo da terra (Figura 12). Os títulos foram 

concedidos na década de 1970, no início do processo de colonização. Entretanto, após a 

retirada dos investimentos para a produção familiar, muitas famílias continuaram a chegar à 

região e a ocupar áreas que até hoje não foram regularizadas. Dentro da categoria “sem título” 

foram incluídas as famílias que vivem em assentamentos e posseiros. Nas áreas de 

assentamento existem famílias que estão cadastradas no INCRA (estão incluídas na relação de 

beneficiários) e famílias não cadastradas, sendo que algumas possuem contrato de compra e 

venda. Entretanto, este documento não atesta a propriedade da área uma vez que a prática de 

comercialização de lote dentro de um assentamento não é permitida.  

 

 
 

 

Segundo o Diagnóstico Rápido e Participativo realizado em 2002 pela Fundação 

Viver, Produzir e Preservar (FVPP, 2002), 5,5 % das 350 famílias cadastradas no polo 

Transamazônica informaram possuir título definitivo de suas propriedades, 32,5% estão em 

áreas de assentamento e as famílias restantes podem ser consideradas como posseiras. 

A partir da análise de três recadastramentos de imóveis rurais (de 1999, 2001 e 2004) e 

informações sobre áreas naturais protegidas, Barreto et al. (2008) estimaram a seguinte 

distribuição incerta da situação jurídica das terras amazônicas: 43% compreendem áreas 

protegidas; 32% áreas supostamente privadas, sem validação de cadastro; 4% áreas privadas 
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Figura 12: Acesso ao título definitivo da terra em famílias participantes e não 
participantes do Proambiente. 
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com cadastro validados pelo INCRA e 21% áreas supostamente públicas fora de áreas 

protegidas. 

Esse quadro de ausência de definição legal e incerteza sobre a situação fundiária das 

terras na Amazônia têm contribuído não só para o desmatamento e degradação florestal, mas 

também com históricos conflitos de terra (Barreto et al., 2008). Dados parciais da pesquisa de 

conflitos no campo de janeiro a setembro de 2011, da Comissão Pastoral da Terra79, indicam 

que na região norte houve 44 conflitos por terra e a morte de nove pessoas.  

Além de não contribuir com a conservação, essa situação também é um entrave ao 

desenvolvimento planejado da região, pois a ausência de documentação não permite obter as 

licenças ambientais para manejar a floresta. Projetos de pagamento por serviços ambientais e 

REDD também dependem de um contexto fundiário bem definido para que possam funcionar 

(Sunderlin et al., 2009).  

 

 3.3 Possíveis impactos do Proambiente  

 

Conforme apresentado, as principais atividades realizadas pelo Proambiente na 

Transamazônica foram os acordos comunitários, os planos de utilização e o início do 

recebimento de pagamentos por serviços ambientais e de assistência técnica. Os acordos 

comunitários selavam compromissos dos participantes de um mesmo núcleo em relação à 

redução de desmatamento e das queimadas e dos cuidados que deveriam ser tomados ao 

queimar para evitar fogo acidental.  

Os planos de utilização permitiram que as famílias planejassem as transições na forma 

de produzir ao substituir, gradativamente, o sistema de corte e queima por outras formas de 

fertilização do solo como, por exemplo, o uso de plantas leguminosas para adubação 

nitrogenada do solo, trituração da capoeira e uso de sistemas agroflorestais. Os planos 

também indicavam as áreas onde deveria ser mantida a cobertura arbórea e as áreas que 

necessitariam ser restauradas. Os pagamentos e a assistência técnica, por sua vez, deveriam 

contribuir com esse processo de transição, mas duraram apenas seis meses.  

Assim, verifica-se que foi construída uma base para o início das modificações no uso 

da terra e manejo dos recursos naturais, mas os auxílios para tais mudanças ocorreram por um 

curto período. Entretanto, nessa seção, buscou-se investigar se após quatro anos da finalização 

do Proambiente, o processo de planejamento dos lotes e os acordos firmados contribuíram 

                                                        
79 Síntese dos Conflitos no Campo de Janeiro a Setembro de 2011. Disponível no site da Comissão Pastoral da 
Terra: <http://www.cptnacional.org.br/index>. Acessado em Dezembro de 2010. 
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para que as famílias reduzissem as queimadas e o desmatamento e adotassem formas de 

manejo mais sustentáveis, e se essas modificações corroboraram com maiores níveis de renda.  

 

3.3.1 Existem diferenças na forma de uso da terra entre famílias participantes e não 
participantes do Proambiente? 
 

A tabela 7 traz as médias e desvios padrões das áreas alocadas para os principais usos 

da terra (agricultura, agrofloresta, pastagem, floresta secundária inicial, floresta secundária 

tardia e mata primária), assim como os valores percentuais para cada uso em relação ao 

tamanho total da propriedade. Ao observá-la, nota-se que não há diferenças significativas 

entre as médias e percentuais das áreas utilizadas para cada categoria de uso entre os dois 

grupos. Contudo, esperava-se que as famílias do Proambiente apresentassem maior área de 

agrofloresta (pois os sistemas agroflorestais eram promovidos pelo programa) e menor área de 

pastagem (devido ao desenvolvimento de sistemas mais intensivos).  

Tabela 7: Estatística descritiva do uso do solo, renda anual per capita e manejo agropecuário das 
famílias participantes e não participantes do Proambiente 

Uso do Solo  
Proambiente 
Média (DP) 

Não 
Proambiente 
Média (DP) 

Valor de p 
nas duas 

caldas 

Cultivo agrícola (ha)  5,31 (7,28) 6,78 (11,08) 0,378 

Percentual Cultivo agrícola (%) 6,64 (8,37) 6,34 (7,61) 0,824 

Agrofloresta (ha)  2,08 (0,40) 2,90 (7,69) 0,529 

Percentual Agrofloresta (%)  1,58 (3,22) 1,84 (3,22) 0,633 

Pastagem (ha) 21,99 (12,68) 28,64 (34,32) 0,213 

Percentual Pastagem (%) 24,36 (26,67) 31,64 (44,31) 0,248 

Floresta Secundária Inicial (ha) 5,87 (4,13) 12,10 (28,43) 0,163 

Percentual Floresta Secundária Inicial (%) 5,19 (7,39) 7,72(13,36) 0,175 

Floresta Secundária Tardia (ha) 11,96 (3,95) 13,91(16,95) 0,547 

Percentual Floresta Secundária Tardia (%) 13,12 (20,20) 12,18 (21,96) 0,796 

Floresta Primária (ha)  55,44 (21,97) 50,85 (46,08) 0,550 

Percentual Floresta Primária (%)  53,07 (24,64) 46,25 (25,83) 0,117 

Área Desmatada (ha) (2008-2010) 3,42 (5,47) 3,73 (4,34) 0,713 

Distância da casa a parcela desmatada km (2008-2010) 0,79 (1,52) 1,23 (2,75) 0,246 

Desmatamento de Floresta Primária (2008-2010) (0=não; 1=sim) 0,15 (0,36) 0,3 (0,46) 0,035 

Renda anual per capita  
   

Renda agrícola (R$) 
R$ 1.612,40 

(2294,82) 
R$ 1.283,60 

(2693,26) 0,444 

Renda pecuária (R$) 
R$ 2.379,99 
(11397,24) 

R$ 1.043,79 
(3210,07) 0,347 

Renda florestal (R$) 
R$ 138,05 
(192,80) 

R$ 222,42 
(574,74) 0,256 

Renda ambiental, não florestal (R$) 
R$ 115,15 
(181,76) 

R$ 54,30 
(69,60) 0,010 
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Renda salário/diária (R$) 
R$ 673,39 
(1278,94) 

R$ 393,77 
(746,54) 0,119 

Renda de negócio (R$) 
R$ 235,07 
(1365,97) 

R$ 62,19 
(300,22) 0,303 

Outros tipos de renda (R$) 
R$ 705,47 
(1349,07) 

R$ 629,68 
(1344,86) 0,692 

Renda Total (R$) 
R$ 5.859,52 
(13611,69) 

R$ 3.689,75 
(4412,33) 0,208 

Manejo agropecuário 
   Diversidade da produção agrícola 12,02 (6,89) 9,52 (5,84) 0,025 

Uso de inseticida/pesticida (0=não; 1=sim) 0,24 (0,05) 0,26 (0,05) 0,768 

Número de cabeças de gado/ha 0,55 (0,67) 0,58 (0,77) 0,758 

 

É possível constatar que os usos com maior porcentagem de cobertura são floresta 

primária (Pro: 53,07%; NPro: 46,25%) e pastagem (Pro:24,36%; NPro:31,64%) nos dois 

grupos. Esses valores refletem o processo histórico de ocupação da Transamazônica que como 

mencionado, esteve associado às altas taxas de desmatamento. Quanto ao cumprimento em 

relação ao código florestal, nota-se que ambos os grupos possuem valores inferiores à 

cobertura de 80% da propriedade (Pro 66,19%; NPro 58,43%80). Esses resultados mostram as 

dificuldades de se manter cobertura florestal com as atuais práticas agropecuárias 

empregadas. Alguns autores observam que a obrigação da manutenção da reserva legal é 

incompatível com as necessidades de agricultores em áreas de solo com baixa fertilidade e 

acesso dificultoso ao mercado (Ludewigs et al., 2009; Godar, 2012). Essa situação é ainda 

agravada pela alta burocratização para atividades produtivas alternativas como manejo 

sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros. Entretanto, esse fato não pode ser 

utilizado para simplesmente justificar a não obrigação de reserva legal em áreas com até 

quatro módulos fiscais (conforme proposta de reforma do código florestal que foi aprovada 

pela câmara dos deputados em abril de 2012) e sim para enfatizar a necessidade de políticas 

públicas voltadas à agricultura familiar e de assistência técnica para que se aproveite o 

potencial econômico das áreas com cobertura florestal e das áreas agrícolas. A Figura 13 

mostra uma paisagem bem frequente nas comunidades estudadas, caracterizadas por 

propriedades com extensas áreas de pastagem e as áreas com cobertura florestal, limitadas ao 

fundo dos lotes.  

 

                                                        
80 Para calcular o percentual de cobertura florestal somou-se o percentual da área de mata primária (Pro: 53,07%; 
NPro: 46,25%) com o percentual de mata secundária tardia (Pro: 13,12%; 12,18%).  
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Em relação ao desmatamento recente realizado pelas famílias a área desmatada entre 

os anos de 2008-2010 apresenta média similar entre os dois grupos (Pro= 3,4 ha; NPro =3,73 

ha). Todavia, quanto ao tipo de vegetação desmatada, observa-se que apenas 14,9% das 

famílias do Proambiente derrubaram floresta primária comparadas a 31,3% das famílias não 

participantes do Proambiente (p=0,035) (Figura 14). Uma pequena porcentagem de famílias 

(1,5%) dos dois grupos realizou a abertura de áreas com mata primária e de áreas com mata 

secundária. Dessa forma, nota-se que as famílias que participaram do programa optam por 

derrubar as áreas de floresta em regeneração, mantendo as áreas de floresta primária, o que é 

coerente com os princípios dos acordos comunitários estabelecidos.  
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Figura 13: Conversão do uso do solo para pastagem no município de Senador José 
Porfírio-PA (Foto: Marina Cromberg, 2010) 
 

Figura 14: Área desmatada entre os anos de 2008 e 2010 por famílias participantes e não 
participantes do Proambiente. 
 



 
 

 
 

96

Conforme apontaram alguns participantes do Proambiente, muitas vezes os pequenos 

agricultores transformam as áreas de mata secundária em pastagem e depois, quando precisam 

abrir uma área para implantar cultivos agrícolas, precisam desmatar áreas de mata primária, 

pois não deixaram nenhuma área em pousio.  

Em média, a distância das parcelas desmatadas é de 0,79 km para famílias do 

Proambiente e de 1,23 km para famílias não participantes do programa (p=0,246). Durante 

conversas com os agricultores e visita a alguns lotes, pôde-se perceber que a distância das 

parcelas desmatadas recentemente relaciona-se positivamente com a quantidade de 

desmatamento já realizado. Como exemplo cita-se a fala de um agricultor: “a mata está 

ficando cada vez mais distante e, por isto, agora estou derrubando menos” (Agricultor, Terra 

Rica, 24/10/2007). As famílias geralmente beneficiam parcelas mais próximas à residência e 

reservam uma parcela de mata até o fundo do lote.  

 

3.3.2 Famílias do Proambiente possuem práticas de manejo diferenciadas?  

 

Para responder se as famílias do Proambiente possuem práticas de manejo diferentes 

analisou-se aspectos relacionados à produção agrícola (número de produtos agrícolas 

cultivados, uso de agrotóxicos, uso da tecnologia de corte e queima) e a produção pecuária 

(número de cabeças de gado por hectare).  

No que concerne à produção agrícola assumiu-se como hipótese que as famílias 

participantes do Proambiente apresentariam maior diversidade de produção agrícola com um 

menor uso de pesticida, uma vez que estariam comprometidas com fundamentos do manejo 

agroecológico da terra.  

Em relação à diversidade agrícola a hipótese foi confirmada, evidenciada pela 

constatação de que em média as famílias do Proambiente possuem 12 espécies cultivadas nas 

áreas de roçado e/ou quintais agroflorestais e as famílias não participantes do Proambiente 9,5 

espécies (p = 0,025).  

 Os dez produtos cultivados com maior frequência são descritos a seguir, com o 

número de famílias entre parênteses. Grupo Proambiente: Manga (52); Arroz (48); Milho 

(45); Laranja (38); Banana (32), Limão (32), Cacau (30), Cupuaçu (28), Mandioca (29), 

Feijão (27). Grupo Não Proambiente: Arroz (51), Milho (49), Manga (48), Laranja (41), 

Banana (33), Cacau (28), Coco (26), Cupuaçu (22), Feijão (22), Castanha de caju (22), 

Mandioca (22). Nos dois grupos os principais produtos por valor de produção são o cacau em 

primeiro lugar, seguido pelo arroz.   
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Ressalta-se que o cacau, apesar de apresentar o maior valor de produção total nos dois 

grupos, é cultivado por aproximadamente metade das famílias das duas amostras. O cacau é 

uma cultura mais exigente quanto ao tipo de solo e também requer alto investimento para a 

implantação. Embora os agricultores enfatizassem a queda na produção do arroz, observa-se 

que são cultivados por um grande número de famílias. A opção pelo arroz, como visto, reflete 

a influência do INCRA que incentivava as famílias migrantes a cultivarem esse produto 

(Smith, 1977, 1982). A mandioca que é um produto bem adaptado à região e que era muito 

utilizada por indígenas e caboclos, é cultivada por menos da metade das famílias dos dois 

grupos. A Figura 15 mostra um cultivo de mandioca consorciado com banana na propriedade 

de um dos participantes do Proambiente. 

 

 
 

 

Quanto ao uso de agrotóxico, constatou-se que apesar de uma proporção um pouco 

menor de famílias do Proambiente (23%) ter feito uso deles no período de julho de 2009 a 

julho de 2010, comparado ao outro grupo (27%), as diferenças entre os valores gastos com 

esses insumos não é significativa (p=0,716). 

Uma interessante iniciativa de um grupo de famílias que decidiu produzir sem a 

utilização de agrotóxicos é a cooperativa de cacau orgânico na vicinal km 338 S/N, em 

Pacajá. A Coopcau, como é chamada a cooperativa, já existe há cinco anos e possui 23 

associados. Segundo um dos participantes da Coopcau, a produção orgânica fez com que o 

preço pago pelo cacau aumentasse de R$ 4,60 por Kg para R$ 7,96 por Kg (agricultor, km 

Figura 15: Cultivo de mandioca com banana em propriedade de um participante do 
Proambiente (Foto: Marina Cromberg, 2011). 
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338 S/N, 14/08/2011). O cacau produzido tem sido comprado, principalmente, pela Natura 

(empresa de cosméticos), que arrecada R$0,15 por kg do cacau vendido que são repassados 

aos cooperados ao final do ano, por meio de equipamentos, como roçadeiras.  

Nessa mesma vicinal, doze famílias do Proambiente participaram do projeto Floagri81 

(de 2005 a 2009) que reuniu uma parceria com diversas instituições com o intuito de reduzir 

as queimadas, implantar cultivos mecanizados e projetos de manejo florestal. Os cultivos 

mecanizados tiveram êxito, conforme relatou um dos produtores que até hoje utiliza a área 

mecanizada: “Em apenas quatro linhas de chão, que foi mecanizado, eu consigo produzir o 

sustento da minha família. Planto milho, mandioca, banana e feijão” (Agricultor, Km 338 

S/N, 15/11/2011). 

 No entanto, o plano de manejo comunitário elaborado pelas famílias durante o projeto 

Floagri ainda não foi aprovado pelos órgãos ambientais competentes. Sobre esse processo, um 

dos produtores manifesta a sua indignação com a morosidade do mesmo: “Aqui as coisas são 

difíceis. Por exemplo, o plano de manejo comunitário está há quatro anos para sair, e nada. 

As empresas privadas conseguem a aprovação em um mês. Esta e outras desilusões cansam a 

gente” (Agricultor, km 338 S/N, 23/07/2010). 

Quanto à prática de corte e queima, perguntou-se nas quatro comunidades estudadas se 

o número de famílias praticando agricultura itinerante e a área plantada com esse tipo de 

manejo: aumentou, permaneceu a mesma ou diminuiu nos últimos dois anos. Em apenas uma 

das comunidades respondeu-se que houve um aumento de famílias e da área cultivada com 

esse sistema. Nas outras três comunidades estudadas os participantes da reunião disseram que 

tanto o número de famílias quanto a área cultivada com o sistema de corte e queima 

diminuíram.  Nessas três comunidades as famílias disseram que uma das causas para a 

redução do uso dessa técnica foi a conscientização promovida pelo Proambiente. Em duas das 

comunidades os presentes na reunião também apontaram o aumento do cultivo de culturas 

perenes como um dos motivos para a redução da agricultura itinerante. 

                                                        
81 O projeto Floagri “Sistemas Integrados de Gestão Participativa dos Recursos Florestais e Agrícolas pelas 
Populações Rurais na Amazônia” teve por objetivo demonstrar que é possível mudar o uso tradicional da terra a 
partir de sistemas integrados de uso das propriedades que conciliem unidade de produção agrícola e unidade de 
produção sustentável das florestas. O Floagri foi financiado pela União Europeia e, entre 2005 e 2009, implantou 
e testou 98 unidades demonstrativas de uso alternativo da terra para a agricultura familiar no Brasil, Peru e 
Equador (Sist & Piketty, 2008).  
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Nas quatro comunidades os participantes da reunião reportaram que as famílias, em 

geral, praticam o bom manejo do fogo que envolve os seguintes aspectos: realização do 

aceiro, fazer a queimada em mutirão e avisar o vizinho antes de queimar.     

Para observar as diferenças no manejo pecuário, calculou-se o número médio de 

cabeças de animais bovinos (incluindo vaca, boi, touro, novilho e bezerro) de uma família 

dividido pela área de pastagem da própria propriedade da família ou arrendada/emprestada 

para este fim. Os resultados mostraram valores médios semelhantes para os dois grupos (Pro: 

0,55 cabeças/ha; NPro: 0,58 cabeças/ha) e padrões bem extensivos de criação. No entanto, 

esperava-se que as famílias do Proambiente apresentassem padrões mais intensivos por terem 

recebido assistência e terem realizado o planejamento da produção.  

 
3.3.3 Existem diferenças quanto ao nível de capitalização e formas de obtenção de renda entre 
as famílias que participaram e não paraticiparam do Proambiente? 
 

Os resultados da presente pesquisa mostram que a renda total per capita média das 

famílias participantes do Proambiente (R$ 5.859,52) e não participantes (R$ 3.689,75), não 

apresentam diferenças significativas (p=0,104). Entretanto, ao analisar o histograma (Figura 

15) pode-se notar que uma proporção maior de famílias do Proambiente (26,9%) apresenta 

renda anual per capita superior a R$ 5.000 comparando-se com as famílias que não eram do 

Programa (18,7%), o que indica uma maior capitalização de uma maior proporção de famílias 

do Proambiente.  

Em ambos os grupos a maioria das famílias encontra-se na faixa de renda superior a 

R$ 1.000,000 e menor que R$ 5.000 por ano. Uma porcentagem similar de famílias nos dois 

grupos apresenta renda per capita anual inferior a R$ 1.000,00, conforme pode ser visto nos 

histogramas (Figura 16).  

Perto de 15% das famílias Pro e 14% das famílias NPro possuem renda de até R$ 

1.000,00, o que representa um valor aproximado de R$ 83,00 mensais. Este valor está muito 

próximo da linha de extrema pobreza definida pela presidenta Dilma Russef como a renda per 

capita mensal de até R$70,0082. 

                                                        
82 Decreto Nº 7.492 de 2 de Junho de 2011, institui o Plano Brasil Sem Miséria. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br>. Acesso em março de 2012.  



 
 

 
 

100

 
Figura 16: Renda líquida per capita (de julho de 2009 a julho de 2010) de famílias participantes 
e não participantes do Proambiente. 

 

Quando analisada a contribuição de cada atividade para a composição da renda total 

verificou-se que, para os dois grupos, a pecuária e a agricultura representam as principais 

atividades (Figura 17). Esses resultados eram esperados uma vez que desde o início da 

colonização na década de 1970 incentivou-se, primeiramente, a agricultura e, posteriormente, 

a pecuária, a qual foi fomentada, sobretudo, por meio de crédito oferecido pelo governo, via 

FNO. Ademais, a pecuária apresenta um importante papel para a capitalização inicial dos 

agricultores e também funciona como uma poupança viva (Romeiro, 1998; Ludewigs, 2006). 

Observa-se que no grupo Pro a pecuária é a principal atividade, enquanto no grupo NPro a 

agricultura representa a atividade que gera mais receitas. 

A categoria “outras” que inclui dinheiro da seguridade social ou de programas de 

assistência social é a terceira principal categoria e apresenta um peso maior nas famílias não 

participantes do Proambiente (Figura 17). Em seguida, tem-se a categoria “trabalho 

remunerado”, que nas comunidades estudadas envolve, principalmente, o trabalho agrícola, 

por meio da venda da força de trabalho, geralmente remunerado na forma de diárias, que 

variam de R$ 20,00 a R$ 25,00 nas comunidades estudadas. A renda de negócios representa 

uma pequena porcentagem da renda total. Isto se deve ao fato de que são poucas as famílias 

que possuem um negócio próprio. Da mesma forma, a renda ambiental e florestal contribuem 

pouco com a renda total das famílias, o que indica uma baixa dependência da floresta para a 

sobrevivência das famílias.  
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 Figura 17: Percentual da renda líquida per capita (de julho de 2009 a julho de 2010) das atividades praticadas 
por famílias participantes e não participantes do Proambiente. 
 

Ao analisar a Tabela 7, que traz a média e desvio padrão para cada uma das sete 

categorias de renda, nota-se que para todas as atividades, com exceção da florestal, a renda 

média das famílias do Proambiente é superior a das famílias do outro grupo. Entretanto, 

apenas a renda ambiental é estatisticamente diferente entre os dois grupos. 

 

3. 4 Análise das possíveis influências do Proambiente na conservação e melhoria dos meios 
de vida 
 

Sobre os impactos do Proambiente no uso da terra não se constatou nenhuma diferença 

entre a alocação dos usos da terra entre as famílias cadastradas e não cadastradas no 

Programa. Entretanto, em relação ao desmatamento recente, as famílias do Proambiente 

optam em sua maioria por desmatar áreas de floresta secundária. Essa escolha é coincidente 

com os objetivos do programa e com a fala de um dos agentes do Proambiente, apresentada 

anteriormente, ao refletir que o projeto fez com que a maioria das famílias desmatasse apenas 

áreas de mata secundária. 

Quanto às possíveis influências do Programa no manejo agropecuário, observou-se 

que no geral os membros das comunidades reduziram a prática de corte e queima e que 

atribuem essa redução ao Proambiente e ao aumento do cultivo de plantas perenes. Verificou-

se também que as famílias participantes do Proambiente cultivam um maior número de 

produtos agrícolas comparados às famílias que não participaram do Proambiente. Essas 
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características estão em consonância com os princípios do Proambiente e do manejo 

agroecológico da terra. Contudo, em relação ao uso de agrotóxicos e à dependência de área de 

pastagem para a produção pecuária, não se identificou nenhuma diferença entre os grupos.  

A renda per capita total das famílias Pro e NPro não são estatisticamente diferentes. 

Ambos os grupos de famílias dependem principalmente das atividades agrícolas e pecuárias 

para a geração de renda. Dessa forma, infere-se que apesar do projeto ter contribuído para a 

conscientização das famílias quanto ao desmatamento das matas primárias e a alguns 

princípios do manejo agroecológico da terra, essas mudanças não impactaram no orçamento 

familiar.  

Apesar das famílias terem passado por capacitações e realizado o planejamento da 

unidade familiar, para seguir o planejamento, na maioria das vezes, necessitavam de capital e 

equipamentos para promover as mudanças. Entretanto, pôde-se verificar que, mesmo sem 

continuar a receber os pagamentos e os outros benefícios do Proambiente, as famílias 

apresentaram condutas que podem refletir a influência desse programa na forma de manejo da 

produção.  

 

3.5 Caracterização dos meios de vida e recomendações para o projeto de REDD 
 

Os resultados da caracterização dos quadros que compõem um meio de vida indicam 

que em relação ao quadro natural (o acesso à terra e aos recursos naturais) e ao quadro físico 

(infraestrutura, bens de produção) os grupos são bem semelhantes. Todavia, quanto ao quadro 

humano, observa-se que as famílias do Proambiente vivem há mais tempo em suas 

comunidades e seus membros apresentam mais anos de educação do que as famílias que não 

participam do projeto. Segundo Perz et al. (2006), o tempo de residência da família em uma 

propriedade indica  uma maior experiência com a exploração dos recursos naturais e com a 

experimentação de técnicas agrícolas. Dessa forma, o maior tempo de residência das famílias 

na comunidade pode indicar uma maior adaptação à região, assim como maiores laços de 

sociabilidade. Quanto à escolaridade, esta se constitui como um dos mecanismos mais 

importantes para a provisão de oportunidades de ascensão social seja pela possibilidade de 

obtenção de outras fontes de renda ou pela capacidade de dominar tecnologias novas para 

aplicar na propriedade (Ludewigs, 2006). Essas duas características podem ter colaborado 

para que as famílias aceitassem participar do Proambiente, uma vez que esse projeto exigia 

mudanças nas formas tradicionais de produção e a adoção de novas técnicas produtivas que 

evitassem a necessidade do corte e queima das florestas. 
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A análise dos quadros evidenciou desafios para promover um verdadeiro processo de 

transição produtiva. Quanto à questão da governança salienta-se a importância de resolver a 

questão fundiária das famílias que, em grande parte, têm a terra como único meio de 

produção. Para isso o IPAM já reservou parte dos financiamentos do projeto “Desmatamento 

Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica” para 

realizar o Cadastro Ambiental Rural das Propriedades, que vai auxiliar no processo de 

regularização fundiária e permitir que as famílias que estão em situação irregular acessem 

crédito rural. Contudo, esse processo vai depender da eficiência do INCRA, que é a 

instituição responsável pelo processo de regularização e emissão dos títulos de propriedade. 

 Em relação ao quadro físico, verifica-se a necessidade de investimento em 

infraestrutura sanitária, educativa, de transporte e de beneficiamento dos produtos. Apesar das 

famílias do Proambiente apresentarem uma maior conscientização em relação ao manejo 

agroecológico da terra, deve haver investimentos principalmente em assistência técnica, mas 

também em acesso a tecnologia e estudos de mercado e de como os produtos serão 

comercializados.  

Quanto ao uso da terra (quadro natural), deve-se pensar em alternativas para 

diversificar e intensificar a produção de acordo com os princípios agroecológicos já que em 

média as famílias não conseguem cumprir com as exigências da reserva legal. Apesar de 

haver uma intenção por parte do IPAM (proponente do projeto de REDD) em implementar 

cultivos permanentes, especialmente o cacau, por sua maior liquidez e menores impactos 

ambientais, é preciso levar em conta que em algumas propriedades pode haver fatores 

limitantes, como o tipo de solo. 

Conforme apresentado nas três comunidades, já se observa um esforço para a redução 

da técnica de corte e queima, sendo que uma das razões apontadas para essa diminuição foi o 

processo de conscientização realizado pelo Proambiente. Sendo assim, nota-se que os 

agricultores têm conhecimento dos impactos negativos decorrentes da agricultura itinerante e 

estão abertos a experimentar alternativas de produção. As iniciativas de manejo comunitário, 

de mecanização agrícola e a cooperativa de cacau orgânico na Vicinal km 338S/N são 

exemplos de modelos produtivos com grande potencial para serem aplicados no processo de 

transição produtiva.  

Por mais que a técnica de corte e queima seja danosa ambientalmente quando o 

período de pousio é reduzido, ela consiste em uma forma de produzir adaptada aos aspectos 

físicos da região e às condições técnicas e econômicas das famílias que historicamente não 

tiveram acesso a crédito rural, nem à assistência técnica. Dessa forma, não se deve considerar 
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apenas aspectos agronômicos para justificar políticas e/ou projetos que terão efeitos sociais, 

mas também o contexto histórico, político e antropológico . 

 Ademais, para uma guinada no modelo de produção, não bastam ações pontuais e de 

pagamento por serviços ambientais, mas, sim, que seja introduzido um conjunto de mudanças 

que articule desde a produção no lote familiar até a comercialização, por meio da combinação 

do conhecimento local com o conhecimento técnico. Dificilmente o projeto de REDD do 

IPAM conseguirá proporcionar um verdadeiro processo de transição produtiva se não estiver 

atrelado a políticas públicas regionais voltadas à construção de alternativas produtivas - 

contextualizadas com a realidade das comunidades rurais - e à promoção de infraestrutura e 

de serviços básicos como saúde e educação.  

 

 

 

 

 



 
 

 

CAPÍTULO IV 
TIPOLOGIA DAS FAMÍLIAS PARTICIPANTES DO PROAMBIENTE NA 

TRANSAMAZÔNICA 
 

 
Da forma como está, não está dando para produzir. Tinha que 
ter subsídios, mecanização e assistência técnica para 
diversificar a produção.  

(agricultor, Terra Rica, 25/07/2010) 
 

Poucos trabalhos têm sido conduzidos com o objetivo de estabelecer critérios 

objetivos para diferenciar produtores rurais das regiões de fronteira e para caracterizar seus 

meios de vida em detalhe. Para Godar et al. (2012), a maioria dos esforços para classificar 

esses atores tem se concentrado nas variáveis tamanho da propriedade (ex: Siegmund-

Schultze et al., 2007; Walker et al., 2000; Aldrich et al., 2006; D’Antona, 2006) , enquanto 

outros critérios como uso da terra (ex: Browder et al., 2004,  Walker et al., 2002), variáveis 

relacionadas aos meios de vida e ao desenvolvimento familiar no lote têm recebido menor 

atenção.   

Este capítulo apresenta critérios de classificação desenvolvidos para agrupar 

produtores rurais que participaram do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da 

Produção Familiar Rural (Proambiente) na região da Rodovia Transamazônica, com o 

objetivo de melhor compreender as suas diferentes estratégias de capitalização, meios de vida 

e decisões em relação ao uso da terra. Ao contrário de trabalhos anteriores, em que há uma 

pré-definição das variáveis. Nesse trabalho optou-se por realizar uma análise exploratória com 

38 variáveis relacionadas a diferentes aspectos das unidades familiares (ex: demografia 

familiar, uso da terra, renda, produção), permitindo que o estabelecimento de variáveis 

significativas e discriminatórias emergisse a partir da definição dos agrupamentos.  

 No contexto de projetos de REDD e PSA, este estudo se faz relevante para pensar no 

desenho de incentivos que estejam em consonância com as características e contexto das 

famílias envolvidas. A análise de agrupamentos é aqui proposta para auxiliar a compreensão 

sobre as diferentes características de meio de vida, capitalização e uso do solo que podem ser 

encontradas em uma amostra de famílias que participaram do Proambiente. Assim, pretende-

se indicar, de forma mais específica, quais seriam as melhores estratégias para, ao mesmo 

tempo, atingir os objetivos de redução de emissão de carbono e aumento do bem-estar, para 

cada conjunto de famílias que compartilham características similares.   

Na primeira parte do capítulo apresentam-se os critérios utilizados para a definição da 

tipologia e caracterização dos tipos. Em seguida, discutem-se as estratégias de diversificação 
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das famílias e capitalização. Por fim, relacionam-se as características de cada grupo com as 

intervenções planejadas pelo projeto de “Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades 

Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”.  

 

4.1 Caracterização da tipologia de produtores rurais do Proambiente 
 
Variáveis discriminatórias e definição da tipologia 
 

A partir da análise do histograma gerada pelo método hierárquico de Ward foi 

verificada a existência de três agrupamentos principais. Das 38 variáveis utilizadas para 

discriminar os grupos obtidos por meio da análise de agrupamentos, dezenove apresentaram 

diferenças significativas (p<0,05) entre os três agrupamentos das famílias participantes do 

Proambiente e estão apresentadas na tabela 8. Dentre essas dezenove, apenas duas variáveis 

foram diferentes entre todos os grupos, treze entre dois pares de grupos e quatro entre um par 

(tabela 8). As duas variáveis que diferenciaram todos os grupos entres si são renda total 

líquida e valor total dos bens. Nota-se que essas duas variáveis estão fortemente relacionadas 

com o nível de capitalização das famílias. Dentre as variáveis referentes às características do 

quadro humano das famílias, apenas duas foram discriminatórias: tempo que a família foi 

formada e idade da chefe de família. As outras variáveis discriminatórias estão associadas a 

tipos de renda, a atividades de produção, uso da terra, tamanho da propriedade e estoque 

(Tabela 8).  

Tabela 8: Caracterização dos Agrupamentos das Famílias do Proambiente 

Variáveis discriminatórias Grupo A*  
(CAPA) 

Grupo B 
(CIAD) 

Grupo C 
(CBDP) 

Diferenças 
Significativas 

entre os 
Grupos** 

Ordem 
do maior 

para 
menor 

Produção e Renda     
Renda total líquida (R$) 80.998 16.297 10.916 A>B,C; B>C ABC 
Valor da produção agrícola (R$) 19.465 9.140 1.807 C<A,B ABC 
Custos agrícolas (R$) 1.919 1.046 105 C<A,B ABC 
Renda agrícola (R$) 17.546 8.094 1.702 C<A,B ABC 
Diversidade de produtos agrícolas (unidades) 18 14 8 C<A,B ABC 
Valor da produção animal (R$) 39.130 1.676 2.573 A>B,C ACB 
Valor dos produtos de origem animal (R$)  6.892 444 417 A>B,C ABC 
Custos da produção animal (R$) 3.264 329 208 A>B,C ABC 
Renda da produção animal (R$) 42.759 1.792 2.782 A>B,C ACB 
Número de produtos de origem animal 4 2 1 A>B,C ABC 
Renda Florestal (R$) 920 1.023 296 B>C; A>C BAC 
Bens e Estoque     
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Estoque animais (R$) 31.172 5.835 4.675 A>B,C ABC 
Valor total dos bens materiais (R$) 32.936 8.922 4.377 A>B,C; B>C ABC 
Tamanho da Propriedade e Uso da Terra     
Área total do lote (ha) 138 86 73 A>B,C ABC 
Somatório da área utilizada para produção 
agrícola e animal (ha) 53 24 21 A>B ABC 

Área agrícola (anual, perene) (ha) 9 6 3 C<A,B ABC 
Área da agrofloresta (ha) 4 2 0,4 A>C ABC 
Demografia    
Idade da chefe de família  (anos) 51 37 42 A>B ACB 
Tempo de Formação da Família (anos) 32 17 22 A>B ACB 

*CAPA- Capitalização Alta Pecuária Agricultura; CIAD- Capitalização Intermediária Agricultura Diária; CBDP 
– Capitalização Baixa Diária Pecuária.  
** Agrupamentos com diferença significativa entre as médias, com nível de confiança de 5%; p < 0,05. 
 

Ao analisar as características dos três grupos, observa-se que os mesmos diferenciam-

se de acordo com níveis de capitalização. Para ajudar na compreensão dos fatores que 

contribuem com a renda total de cada grupo realizou-se uma análise de correlação da renda 

total com variáveis explanatórias relacionadas ao quadro humano, quadro natural, quadro 

físico, renda e manejo da produção agropecuária (os resultados da análise são apresentados na 

Tabela 9).  

O grupo A, que representa 19% das famílias (11 famílias)83 do Proambiente é o grupo 

mais capitalizado uma vez que apresenta renda anual superior e também maior quantidade de 

bens materiais e de estoque de animais. É o grupo que possui propriedades com maior 

extensão e no qual se verifica uma alta correlação entre renda e o tamanho da propriedade 

(p=0,016), conforme mostra a Tabela 9. A atividade pecuária consiste na principal fonte de 

renda das famílias (Figura 18) e é o grupo com a maior diversificação de produtos de origem 

animal (ex: leite, queijo, mel, esterco, sabão, ovos). A agricultura também representa uma 

atividade importante para esse grupo (Figura 18). Ao observar a Tabela 9 percebe-se que a 

renda proveniente da pecuária (p=0,008) e da agricultura (p <0,001) apresenta alta correlação 

com a renda total. A Tabela 9 ainda mostra que o acesso à eletricidade e o estoque de animais 

disponíveis apresentam forte relação com o nível de acumulação de capital.  É o grupo em que 

as famílias estão formadas há mais tempo e que a chefe de família é mais velha, embora não 

exista diferença significativa em comparação ao grupo C.  

 

                                                        
83 Apesar da amostra de famílias do Proambiente conter 67 casos, nesta análise foram utilizados apenas 58 casos, 
pois foram excluídos aqueles que não continham todas as variáveis para a análise de agrupamentos.  
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                Figura 18: Contribuição percentual das atividades produtivas para a renda total (2009-2010) nos três 

grupos de famílias do Proambiente. 
 

O grupo B encontra-se em uma posição intermediária entre o A e o C (ver Tabela 8) 

isto é, possui renda total líquida e valor dos bens superiores ao grupo C e inferiores ao grupo 

A. Esse grupo compreende 40% da amostra (23 famílias) e assemelha-se mais ao grupo A do 

que ao C. Em apenas quatro variáveis ele é inferior ao grupo C (idade da chefa, produção 

pecuária, renda pecuária e tempo de formação da família) e mesmo assim de forma não 

significativa. O grupo B assemelha-se significativamente ao grupo A quanto às variáveis: 

receita da produção agrícola, custo agrícola, renda agrícola, área total utilizada para a 

produção agrícola e animal; área agrofloresta e número de produtos agrícolas. A tabela 9 

mostra que a renda total líquida do grupo B, possui forte correlação com as variáveis renda 

agrícola (p<0,001) e diversidade agrícola (p=0,019), o que indica que a principal estratégia 

desse grupo para obtenção de renda provem da agricultura. Além disso, os membros das 

famílias desse grupo também realizam trabalho agrícola para terceiros (diária), sendo essa a 

segunda principal fonte de renda do grupo B (Figura 18). 

O grupo C abrange o maior percentual de famílias, 41% (24 famílias). Trata-se do 

grupo que apresenta menor nível de capitalização, com renda total líquida e valor dos bens em 

quantidade inferiores aos outros dois grupos. É o que investe menos na atividade agrícola 

(menor área destinada à agricultura e à agrofloresta, menor custo agrícola e menor diversidade 

agrícola) e, portanto, apresenta a menor renda agrícola. Possui valores superiores para as 

variáveis produção pecuária e renda pecuária, comparados ao grupo B, mas não significativos. 
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A pior produção agrícola e a superioridade nas variáveis relacionadas à pecuária indicam a 

tendência pecuarista deste grupo. Apesar de contar com uma menor renda, esse grupo 

assemelha-se significativamente ao grupo A, em relação às seguintes variáveis: área agrícola 

utilizada total, idade da chefe e quantidade de anos que a família foi formada. A área total do 

lote não é estatisticamente diferente a do grupo B, o que mostra que a variável tamanho do 

lote, considerada isoladamente, não explica a menor capitalização desse grupo. 

Tabela 9: Correlação linear entre variáveis explanatórias e renda total 

 Variáveis explanatórias 
Grupo A 
 (CAPA) 

Grupo B 
 (CIAD) 

Grupo C 
(CBDP) 

Quadro Humano    
Numero de indivíduos na família -0,1004 -0,0556 0,2549 
Idade do chefe de família -0,3677 0,2351 0,237 
Idade da chefe de família -0,3085 0,0981 0,0846 
Número de homens na família 0,0131 0,0172 0,4594* 
Número de mulheres na família -0,1484 -0,1391 0,0145 
Tempo de formação da família (anos) -0,149 0,1155 -0,283 
Tempo que o chefe de família vive na comunidade 0,1087 0,2216 0,1387 
Tempo que a chefe de família vive na comunidade 0,0826 0,1129 0,3403+ 
Numero de Crianças 0,1008 -0,1727 0,0671 
Numero de adultos -0,1031 0,0497 0,38 
Numero de idosos -0,2659 0,2342 0,0002 
Somatório anos de educação -0,0332 0,1207 0,406* 
Quadro Natural    
Área Total do Lote 0,7004* 0,1327 0,0883 
Área Agricultura 0,1207 0,1149 -0,1078 
Área Agrofloresta 0,3278 0,2405 0,6283** 
Área Pastagem -0,2155 0,321+ 0,6307** 
Área Capoeira Nova -0,1464 -0,0647 -0,2042 
Área Capoeira Velha -0,0093 -0,1568 -0,0947 
Área Mata Primária 0,7399** -0,0632 0,0874 
Área desmatada (2008-2010) -0,0327 -0,1445 0,1338 
Quadro Físico    
Valor dos Bens 0,8593** 0,1733 0,542** 
Acesso à eletricidade 0,6736* 0,3726+ 0,271 
Estoque animal 0,7637** 0,1027 0,8276*** 
Renda     
Renda total 1 1 1 
Renda agrícola 0,7468** 0,7983*** 0,0711 
Renda produção animal 0,9753*** 0,2255 0,8649*** 
Renda florestal -0,1636 0,1017 0,2416 
Renda ambiental 0,0064 -0,0623 -0,129 
Renda negócios 0,2625 -- -0,0375 
Renda trabalho remunerado -0,1999 0,1004 0,7494*** 
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Renda Outros -0,4114 0,3839+ 0,1933 
Manejo da produção agropecuária    
Diversidade agrícola 0,4866+ 0,4867* 0,153 
Custo com trabalho contratado (R$) 0,4693+ 0,3356+ 0,0824 
Custo com pesticidas (R$) -0,0494 0,2147 -0,1973 

+p < 0,15; *p < 0,05; ** p < 0,01;***p< 0,001 

*CAPA- Capitalização Alta Pecuária Agricultura; CIAD- Capitalização Intermediária Agricultura Diária; CBDP 
– Capitalização Baixa Diária Pecuária 

 

No grupo C a renda total familiar correlaciona-se com a variável trabalho remunerado 

(principalmente trabalhos agrícolas por diária; p<0,001) e com variáveis associadas à 

produção pecuária, tais como: valor da produção de produtos de origem animal (p=0,023); 

renda pecuária (p<0,001), área da pastagem (p=0,001) e estoque pecuária (p< 0,001). A figura 

18 indica que a renda por trabalho remunerado (principalmente trabalho agrícola por diária), a 

renda pecuária e a renda outros (programas governamentais e seguridade social) são as que 

mais contribuem com a renda total (27%, 25% e 23% respectivamente). Observa-se que uma 

alta porcentagem da renda total das famílias do grupo C é obtida por meio de programas 

governamentais tais como bolsa família ou aposentadoria, o que mostra a maior 

vulnerabilidade desse grupo.  

O grupo C é o único em que variáveis associadas ao quadro humano estão 

correlacionadas à renda total, a saber: número de homens na família e somatório de anos de 

educação dos membros da família. Isso mostra que famílias mais escolarizadas dentro desse 

grupo tendem a possuir maior renda. Já a correlação do número de homens na família com a 

renda total (p=0,024) pode ser explicada pelas principais estratégias produtivas adotadas pela 

família: trabalho agrícola por diária e criação animal. Tanto o trabalho com a criação de gado 

quanto o trabalho por diária são principalmente realizados pelos homens. Nos estudos de Van 

Wey et al. (2007) e Pan et al. (2004) encontrou-se forte correlação entre trabalho masculino e 

área de pastagem.  

Como forma de compreender o que proporciona uma maior capitalização agrícola 

buscou-se verificar se existem diferenças no número de famílias que produzem cacau, o 

principal cultivo permanente da região. No grupo A, 82% das famílias cultivam cacau; no 

grupo B, 57% das famílias e no grupo C, apenas 17%. Dessa maneira, nota-se a participação 

importante do cacau na capitalização das unidades familiares.  

Em síntese, tem-se um grupo mais capitalizado (grupo A) que compreende a minoria 

das famílias, que apresenta como principal atividade a pecuária, mas que também investe na 

produção agrícola, incluindo a agricultura permanente (Figura 18), seguido por um grupo 
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intermediário, cujos principais meios de vida estão ligados a agricultura anual e perene e ao 

trabalho por diárias (grupo B), e um grupo com menor nível de renda (grupo C), que depende 

principalmente dos trabalhos agrícolas realizados para terceiros (diárias) e da pecuária. 

Portanto, estabeleceu-se a seguinte nomenclatura para cada um dos grupos, levando em 

consideração o nível de capitalização e as duas principais estratégias produtivas: grupo A = 

famílias com “Capitalização Alta Pecuária Agricultura” (CAPA); grupo B = famílias com 

“Capitalização Intermediária Agricultura Diária” (CIAD); grupo C = famílias com 

“Capitalização Baixa Diária Pecuária” (CBDP). Na próxima sessão apresenta-se os aspectos 

relacionados ao uso da terra e custo oportunidade para cada um dos grupos definidos pela 

tipologia.  

 

Uso da terra  

 

Apesar dos três grupos apresentarem diferentes estratégias produtivas e níveis de 

capitalização não se observa diferenças significativas no que concerne à manutenção de 

cobertura florestal primária e secundária. O grupo mais capitalizado (CAPA), cujos membros 

possuem propriedades com maior área, conserva percentual semelhante de floresta primária 

aos outros dois grupos, que apresentam lotes com tamanhos inferiores.  

No entanto, por possuírem os lotes com maior área o grupo CAPA consegue alocar 

maiores parcelas do terreno para a produção agrícola e pecuária, sendo que só se observa 

diferenças significativas entre os grupos em relação à área destinada à agricultura e à 

agrofloresta (Tabelas 10 e 8). Ao considerar a área total utilizada para a produção agrícola e 

animal, nota-se que o grupo CAPA dispõe de área significativamente superior ao grupo CIAD 

(Tabelas 10 e 8). 

A tabela 9 mostra que nenhum dos grupos consegue respeitar os 80% de reserva legal 

determinados pelo atual código florestal. Nos três grupos desmatou-se aproximadamente 50% 

da área do lote. Mesmo somando a área de floresta primária com a área de floresta secundária, 

o percentual é ainda inferior a 80% (CAPA: 59%, CIAD: 72%; CBDP: 64%). É pertinente 

lembrar que de 1965 a 1996 a obrigação de reserva legal era de 50%84 e que durante o 

assentamento dos colonos na Transamazônica também se previa e incentivava-se o 

                                                        
84 Lei federal de 15 de Setembro de 1965, Nº 4.771. 
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desmatamento de 50% dos lotes. Em 1996, com uma medida provisória,85 o presidente 

Fernando Henrique Cardoso aprovou a ampliação da reserva legal na Amazônia para 80%. 

  Tabela 10: Características de uso da terra (capital natural) pelas famílias dos diferentes agrupamentos. 

Variáveis Grupo A 
(CAPA) 

Grupo B 
(CIAD) 

Grupo C 
(CBDP) Significância* 

Área Total (ha) 138 (99) 86 (40) 73(44) A>B,C 
Agricultura (ha) 9 (8) 6 (10) 3 (4) C<A,B 
Agrofloresta (ha) 4 (6) 2 (4) 0 (1) A>C 
Pastagem (ha) 30 (39) 17 (15) 19 (18)  
Capoeira nova (ha) 5 (5) 3 (4) 4 (4)  
Capoeira velha (ha) 9 (17) 11 (13) 7 (8)  
Mata Bruta (ha) 74 (62) 49 (31) 41 (36)  
Desmatamento Total (2008-2010) 5 (8) 5 (7) 2 (2)  

   * Agrupamentos com diferença significativa entre as médias, com nível de confiança de 95%; p < 0,05. 
 

Quanto ao desmatamento realizado nos anos de 2008 a 2010, nota-se que o grupo 

CBDP é o que apresenta médias inferiores (porém não estatisticamente distintas dos outros 

dois). Quando perguntadas sobre o motivo da realização do desmatamento, a maioria das 

famílias (95%), considerando os três grupos, respondeu que a abertura das áreas foi destinada 

ao cultivo de produtos agrícolas. 

 

Intensificação da produção e custo de oportunidade  

 

Os dados da produtividade por hectare da agricultura de corte e queima e da pecuária 

são apresentados na Tabela 10 sem a subtração dos custos, de forma a obter o cálculo da 

produtividade bruta. A opção pelos dados brutos ao invés dos líquidos foi feita uma vez que o 

proponente do projeto de REDD em questão considerou a produção bruta para os cálculos de 

custo de oportunidade (IPAM e FVPP, 2009). 

A Tabela 11 indica, que em relação à agricultura de corte e queima86, apesar de não se 

observar diferenças estatisticamente significativas entre os agrupamentos, o grupo CAPA 

apresenta em média a maior rentabilidade da produção.  

Quanto ao custo de oportunidade da pecuária (Renda bruta pecuária/ha87) também não 

se observa diferenças significativas entre os grupos. Contudo, verifica-se um padrão mais 

                                                        
85 Medida Provisória (MP) 1.511 
86 Os produtos cultivados pelas famílias considerados como provenientes da agricultura de corte e queima foram: 
arroz, milho, mandioca, feijão, inhame, cará, batata doce, batata, banana, amendoim, melancia e abóbora.   
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intensivo de criação de gado no grupo CAPA em relação ao grupo CIAD, evidenciado por um 

maior número de cabeças de bovinos por hectare.  

             Tabela 11: Custo de oportunidade das famílias dos diferentes agrupamentos. 

Produção (R$/ha) Grupo A 
(CAPA) 

Grupo B 
(CIAD) 

Grupo C 
(CBDP) Significância* 

Renda bruta da agricultura de corte e queima  885 (1428) 475 (455) 502 (898)  
Renda bruta pecuária de corte /ha 616 (1297) 82 (115) 214 (599)  
Pecuária (valor do estoque/ha) 626 (449) 284 (446) 247 (336) A>B 
Pecuária (número de cabeças/ha)  1,06 (0,73) 0,39 (0,5) 0,51 (0,68) A>B 

       * Agrupamentos com diferença significativa entre as médias, com nível de confiança de 95%; p < 0,05. 
 

4.2 Capitalização e diversificação das estratégias produtivas no lote das famílias 
 

A análise de agrupamentos indicou que a maior capitalização está associada ao 

desenvolvimento da pecuária combinado com a diversificação da agricultura (anuais e 

perenes) na unidade de produção familiar. Da mesma forma, Carvalho (2000) revela que 

sistemas de produção mais complexos correspondem a níveis de renda mais elevados, que 

possibilitam uma maior garantia de permanência das famílias no lote, evitando processos de 

itinerância, que são movimentos tradicionais de fronteira. Ludewigs e Brondízio (2009), ao 

estudar as trajetórias produtivas e de uso do solo de famílias de um assentamento no Acre 

concluíram que as unidades familiares optam por diversificar os meios de vida ao longo do 

tempo, através de atividades voltadas ao mercado ou não, como forma de amenizar as 

incertezas relacionadas à renda familiar, comuns às regiões de fronteiras agrícolas. 

Para Romeiro (1998) a diversificação da produção familiar faz parte de um processo 

evolutivo da unidade familiar, conforme evidenciado pela classificação tipológica criada por 

esse autor. A primeira tipologia (tipo 1: roça pura) corresponde ao cultivo de culturas anuais 

de subsistência, que tem função de prover alimento à família e preparar a terra para a abertura 

de pastagens para a criação de animais de grande porte (tipo 2: roça + gado). Passado alguns 

anos, possivelmente investe-se em culturas perenes (tipo 4: roça + gado + culturas perenes). 

Entretanto, a necessidade de alto investimento e horas de mão de obra, somados à perspectiva 

de rendimento em longo prazo, podem inviabilizar a adoção de culturas permanentes. Na 

região da Transamazônica outro fator limitante para as culturas permanentes é a fertilidade do 

solo. Em lotes muito pequenos a atividade pecuária pode ser economicamente inviável e, 

portanto, as famílias podem apresentar uma combinação de cultivos anuais e perenes (tipo 3: 

                                                                                                                                                                             
87 Nesse cálculo considerou-se a renda proveniente da venda e consumo do gado (boi, touro, novilho, novilha, 
bezerro) no período de um ano, sem considerar as receitas da produção de produtos derivados tais como: leite, 
manteiga, esterco, entre outros.  
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roça + culturas perenes). O quinto tipo refere-se às famílias que se dedicam, 

predominantemente, à pecuária (tipo 5: pecuária extensiva), seja pelo esgotamento das matas 

secundárias e baixa fertilidade do solo ou pelo perfil agropecuário da família. 

No caso da tipologia estabelecidas para as famílias participantes do Proambiente pode-

se inferir que o grupo CAPA corresponde ao “tipo 4”, segundo a tipologia de Romeiro (1998). 

O grupo CIAD apresenta-se entre o “tipo 4” e o “tipo 3”, uma vez que a pecuária é uma 

atividade de menor importância para este grupo. Por fim, o grupo CBDP está correlacionado 

ao “tipo 2”.  

Contudo, é interessante notar que o grupo CBDP compreende famílias mais antigas 

que as famílias do grupo CIAD (tempo de formação da família e idade da chefe mais elevadas 

p <0,05), mas apresenta uma classificação tipológica anterior à do grupo CIAD, segundo a 

evolução do processo de capitalização da unidade de produção familiar proposta por Romeiro 

(1998). As famílias do grupo CAPA e CBDP apresentam tempo médio de residência na 

comunidade semelhante (CAPA: 20 anos; CBDP: 19 anos), porém estágios bem distintos no 

processo de capitalização. Essa característica do grupo CBDP diverge dos resultados 

encontrados por Romeiro (1998), Perz & Walker (2002) e Mattos (2010), os quais verificaram 

que o tempo de residência no lote está altamente correlacionado com a diversificação da 

produção e maior capitalização das famílias. Da mesma forma, para Pan et al. (2004) a idade 

mais avançada do chefe de família resulta em maior diversificação e complexidade da 

propriedade rural. Perz & Walker (2002), por exemplo, definiram que o tempo de ocupação 

do lote de aproximadamente quinze anos, abrange pais mais velhos, jovens adultos e 

predominância de cultivos perenes e atividade pecuária. Nota-se que essa definição coincide 

apenas com o grupo CAPA, apesar dos grupos CIAD e CBDP residirem na comunidade e, na 

maioria das vezes, no mesmo lote por pelo menos 15 anos. Dessa forma, verifica-se que a 

teoria do ciclo de vida da família no lote, baseada nos estudos de economia familiar rural de 

Chayanov (Ludewigs, 2006), isoladamente não explica o comportamento dos diferentes 

grupos.  

A análise também mostrou que tanto o grupo menos capitalizado (CBDP) como o 

mais capitalizado (CAPA) são altamente dependentes da pecuária para a geração de renda. A 

pecuária é importante para promover capitalização e um sistema de produção viável nas 

regiões de fronteira (Romeiro, 1998). Segundo Romeiro (1998), nessas regiões não é possível 

contar com a venda regular e com preços estáveis das culturas anuais. A criação de gado, por 

sua vez, é responsável por promover um rendimento maior e mais estável em comparação às 

culturas anuais. Ademais, o gado possui alta liquidez e não requer veículos para transporte em 
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curtas distâncias (Mattos, 2010; Ludewigs, 2009). Por isso, primeiramente, o agricultor 

familiar introduz o cultivo anual planejado de acordo com a disponibilidade de mão-de-obra 

da família e logo em seguida começa a estabelecer as pastagens. Muitas vezes os pastos recém 

abertos não são utilizados diretamente, pois a família não tem condições de investir na 

montagem de cercas. Sendo assim, as famílias recorrem ao aluguel de pastagens já cercadas 

ou fazem um tipo de acordo conhecido como “meia”. Um tipo de acordo de “meia” praticado 

por famílias da área de estudo funciona, da seguinte forma: uma família “entra” com a área de 

pastagem e a outra com as cabeças de gado e quando os bezerros nascem eles são divididos 

entre as duas famílias. Dessa maneira, possibilita-se uma capitalização gradativa das famílias.  

No entanto, Costa (2000) adverte que o rendimento líquido da pecuária é significativo 

somente nos grupos com abundância de terra. Ludewigs (2006) verificou, em assentamento 

no estado do Acre, que produtores com lotes menores dedicam-se à agricultura de 

subsistência, com lotes intermediários à cultivos anuais e perenes comerciais e com lotes 

maiores à atividade pecuária. Perz (2001), Costa (2000) e Mattos (2010) observaram relação 

positiva entre tamanho do lote e introdução da atividade pecuária. As propriedades das 

famílias do grupo CAPA são significativamente maiores que CIAD e CBDP, o que coincide 

com as observações desses autores.  

Segundo Hall (2008), muitos produtores rurais da Amazônia estariam dispostos a 

adotar práticas para tornar seu sistema produtivo mais diversificado e sustentável caso 

tivessem oportunidades. Eles tendem a valorizar os benefícios ambientais e pessoais 

proporcionados, por exemplo, pela mudança da agricultura de corte e queima por agrofloresta 

e sistemas extrativos. Os produtores também têm consciência de que no longo prazo a 

rentabilidade e sustentabilidade da agricultura perene podem ser bem superiores à da 

agricultura de subsistência. Entretanto, por conta dos custos de oportunidade iniciais para 

implantar sistemas produtivos diversificados, muitas vezes esses só são viabilizados com 

apoio externo, por exemplo, por meio de crédito agrícola. 

 

4.3 Grupos heterogêneos devem receber o mesmo pacote de incentivos para atingir os 
objetivos do projeto local de REDD? 
 

A maioria dos projetos de REDD no Brasil tem proposto benefícios parecidos para a 

mudança de comportamento das famílias que representam um mesmo conjunto de atores, 

como, por exemplo, pequenos produtores rurais versus grandes produtores rurais (Duchelle et 

al., 2012). Entretanto, os resultados da análise de agrupamentos mostraram que entre famílias 

consideradas como pequenos produtores rurais, que participaram do Proambiente, existem 
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características bem marcantes em termos de capitalização e estratégias produtivas. Portanto, 

as intervenções propostas pelo projeto de desmatamento evitado do IPAM, possivelmente, 

apresentarão respostas diferentes entre as famílias dos três grupos e devem ser pensadas de 

acordo com as necessidades de cada grupo. A seguir são discutidos os resultados levando-se 

em conta as duas principais estratégias de incentivo do projeto “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”: pagamentos diretos 

do custo de oportunidade do desmatamento evitado e investimentos de transição produtiva.  

 

Custo de Oportunidade  

 

O projeto de desmatamento evitado do IPAM propõe o pagamento direto para as 

famílias no valor de R$ 182,50 por hectare/ano. Esse valor refere-se ao cálculo do custo de 

oportunidade de um hectare composto por 85% pecuária e 15% roça, considerando a 

produção bruta da agricultura de corte e queima e da criação de gado. Estas porcentagens 

adotadas foram baseadas no documento da Fundação Amazônia Sustentável (FAS, 2008), o 

qual aponta que 85% das novas áreas desmatadas na Amazônia são destinadas à atividade 

pecuária e 15% à roça. Entretanto, é importante destacar que a maioria das famílias da 

amostra estudada realizou os desmatamentos com intuito de implantar cultivos agrícolas, pois 

os pastos já estavam formados. Sendo assim, considera-se pertinente rever esse percentual 

para a ponderação do cálculo, de acordo com o contexto local das comunidades de 

intervenção do projeto na Transamazônica.  

Considerando a metodologia estabelecida pelo IPAM, o custo de oportunidade 

calculado para cada grupo seria em média: CAPA (R$ 656), CIAD (R$141), CBDP (R$ 257). 

Apesar de não haver diferença estatística entre as médias, os valores indicam que o grupo 

mais capitalizado (CAPA) apresenta o maior custo de oportunidade. O grupo de capitalização 

intermediária (CIAD), por sua vez, possui um custo de oportunidade inferior ao grupo CBDP, 

pois a produção pecuária nesse grupo é pouco representativa e a ponderação do cálculo 

considera, principalmente, a ocupação das novas áreas desmatadas com rebanho bovino. O 

custo de oportunidade médio da produção bruta para os três grupos seria R$ 351, que 

representa um valor quase duas vezes maior do que o calculado pelo proponente do projeto.   

A análise dos grupos da tipologia mostra que uma leitura complementar à do custo de 

oportunidade deveria levar em conta, além das receitas que se deixaria de obter caso não fosse 

permitido desmatar para implantar atividades produtivas, o risco dessas mudanças para a 

segurança alimentar e financeira da família. O grupo menos capitalizado, por exemplo, se 
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deixasse de implantar roça nos 2,4 hectares de floresta que deixaria de desmatar (cálculo do 

desmatamento evitado estimado pelo IPAM - IPAM & FVPP, 2009) será que com R$436 

anuais (2,4 ha multiplicado por R$182,50) conseguiria suprir as necessidades alimentares da 

família? A agricultura de corte e queima além de produzir alimentos, principalmente, para o 

consumo das famílias também é responsável por produzir milho para a produção animal 

(ovinos e suínos). Ao contrário dos outros dois grupos que possuem o cultivo de perenes, as 

famílias do grupo CBDP dependem, principalmente, da pecuária, trabalho por diárias, renda 

governamental e da agricultura de corte e queima. Dessa forma, apesar de apresentar um custo 

de oportunidade semelhante estatisticamente ao grupo mais capitalizado, esse grupo incorre 

em maior risco para mudar de atividade.  

 

Investimentos em transição produtiva  

 

De acordo com o proponente do projeto, os investimentos em transição produtiva têm 

por objetivo “tornar economicamente viável uma estratégia de manejo integrado dos recursos 

naturais e o aumento da produtividade e rentabilidade da agricultura e da pecuária das áreas já 

abertas, sem a necessidade de desmatamento de novas áreas” (IPAM, 2012, p. 9). A transição 

produtiva também pode ser vista como uma passagem de estratégias menos diversificadas 

(“tipo 2”) para mais diversificadas (“tipo 4”), de forma intensificada e respeitando a 

legislação ambiental. Vale esclarecer que a palavra intensificação aqui utilizada se refere ao 

menor uso da área para produção apoiado por princípios do manejo agroecológico da terra, 

em oposição à ideia de intensificação por meio de uso de insumos químicos e agrotóxicos.  

Em relação aos investimentos em transição produtiva, em linhas gerais, os resultados 

mostraram que deverão ser feitas adequações nas propriedades para o cumprimento da reserva 

legal, por meio da intensificação da produção agropecuária e da restauração de áreas 

degradadas. Contudo, cada grupo possui características próprias que vão determinar quais as 

principais estratégias que devem ser empregadas, assim como indicar limitações e 

oportunidades para atingir os objetivos do projeto, conforme discutido a seguir. 

O grupo CAPA, apesar de obter a maior parte de sua renda da pecuária, apresenta 

características favoráveis ao desenvolvimento da produção agroecológica. É o grupo que 

cultiva uma maior diversidade de produtos agrícolas (significativamente maior que CBDP), 

que produz um maior número de produtos de origem animal como leite, ovos, queijo 

(significativamente maior que o grupo CIAD e CBDP) e que a maioria das famílias cultiva 

cacau. 
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 O cacau é uma planta com alto potencial para sistemas mais sustentáveis de produção, 

pois pode ser cultivado no interior da floresta e trata-se de um produto com alta liquidez e um 

bom preço no mercado, comparado a outras culturas da região. Embora o grupo CAPA 

apresente um sistema agrícola mais intensivo quando comparado ao grupo CBDP, é o grupo 

que terá que fazer um maior esforço para o cumprimento da reserva legal. Como em média os 

lotes das famílias têm 138 hectares, poder-se-ia desmatar 27,6 hectares, de acordo com o 

código florestal. Entretanto, em média as famílias utilizam 30 hectares de pastagem e 9 

hectares para a produção agrícola, o que indica que 11,4 hectares deveriam ser recuperados. 

Esse valor é superior ao tamanho da área que deveria ser restaurada nos outros dois grupos 

(CIAD: 5,7 ha, CBDP: 7,4 ha).  

O grupo CIAD apresenta como vantagens para a produção sustentável o fato de 

aproximadamente metade das famílias cultivarem cacau e por apresentar maior diversificação 

da produção agrícola e uso dos recursos florestais comparado ao grupo CBDP (Tabela 8). O 

uso racional e sustentável, principalmente, dos produtos não madeireiros deve ser incentivado 

e possui alto potencial de geração de renda e conservação florestal, uma vez que se tenha 

estabelecido um mercado e as formas de escoamento da produção. Ademais, deve-se 

considerar que a reserva legal não representa uma área intocada e sim uma área com grande 

potencial de enriquecimento com espécies nativas e aproveitamento econômico.  

 Apesar de não possuir a maior parcela de seus rendimentos da pecuária, o grupo 

CIAD possui pastagens extensas (média 17 ha) com baixa produtividade (0,4 cabeças por ha). 

Dessa forma, uma das principais intervenções para as famílias desse grupo seria a 

intensificação desse sistema. Uma boa alternativa seriam os sistemas silvopastoris intensivos 

que, em síntese, são sistemas com pastagens e plantios arbóreos, que proporcionam sombra e 

também alimentação ao gado.  

A literatura crescente sobre esses sistemas tem mostrado as inúmeras vantagens dos 

mesmos (Calle et al., 2009, Murgueitio et al., 2011). Esses sistemas permitem um rápido 

crescimento em produtividade e a reabilitação de pastagens degradadas, o que possibilita que 

áreas anteriormente necessárias para pastagens sejam utilizadas para a restauração ecológica e 

conservação. Somado a isto, as árvores protegem as nascentes e o solo da erosão e colaboram 

para reduzir as populações de moscas e carrapatos, que transmitem doenças. Portanto, 

contribui também para a diminuição dos gastos com medicamentos veterinários, fertilizantes e 

pesticidas. Outros aspectos positivos envolvem a atração de animais, corroborando para 

recuperar a biodiversidade que é perdida com a formação de pastagens convencionais.   
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Murgueitio & Solorio (apud Murgueitio et al., 2011) estudaram sistemas silvopastroris 

intensivos na Colômbia e México, onde conseguia-se manter quatro animais por hectare e 

produzia-se valores superiores a 10.000 litros de leite.  Na Amazônia brasileira a proporção é 

de 0,9 animais por hectare e o rendimento de 400 litros de leite por hectare. Assim, levando-se 

em conta a média de quatro animais por hectares em um sistema silvopastoril intensivo, as 

famílias do grupo CIAD poderiam criar o mesmo número de animais em 1,7 hectares ao invés 

de 17 hectares. Da mesma forma, no grupo CAPA a área de pastagem poderia ser reduzida de 

30 hectares para 8 hectares e no grupo CBDP de 19 hectares para 2,4 hectares.  

A maioria das famílias do grupo CBDP não cultiva cacau e é o grupo com a menor 

diversidade de produtos agrícolas, menor área de agrofloresta e menor capital para investir 

nas mudanças necessárias para a intensificação da produção. Embora uma das intenções do 

proponente seja promover o cacau, é preciso que, primeiramente, seja verificada a fertilidade 

do solo e adequabilidade do mesmo a essa cultura. Ademais, a implantação dessa cultura teria 

que ser facilitada pelo fornecimento de mudas e assistência técnica pelo proponente ou por 

políticas de crédito rural adequadas ao contexto local e da agricultura familiar. As famílias 

desse grupo são altamente dependentes da renda do trabalho por diárias (27% da renda total, 

Figura 17). Esse fato, em um primeiro momento, pode representar um entrave para as famílias 

participarem de capacitações e se dedicarem a mudanças nas unidades produtivas. Dessa 

maneira, é preciso pensar em formas de permitir que as famílias dediquem-se às alterações no 

sistema produtivo, mas não tenham seu orçamento comprometido pela redução do trabalho 

por diária.  

Complementarmente, Brumer (apud Mattos, 2010) observou que nos estabelecimentos 

familiares rurais, cujas atividades produtivas principais são as culturas anuais e a pecuária, 

como no grupo CBDP, há uma quantidade relativamente pequena de trabalho humano por 

unidade de área. Já a diversificação produtiva (que passa pela introdução de cultivos perenes) 

requer o trabalho de um número relativamente maior de membros da família, distribuído 

durante toda a safra agrícola. 

 Villar (2000) enfatiza que, por consequência das restrições das políticas de crédito à 

agricultura familiar brasileira, a única forma que os produtores encontraram para diversificar a 

produção foi por meio do acesso à terra e da disponibilidade de trabalho. De forma 

complementar Ludewigs (2006) argumenta que a diversificação da produção viabiliza-se, 

apenas, pela disponibilidade de trabalho ou de capital para contratar trabalho. 

Portanto, verifica-se a importância de se identificar em cada família se há restrições 

quanto ao acesso à terra, à força de trabalho e ao capital. Por este motivo destaca-se a 
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importância dos Planos de Utilização propostos no contexto do Proambiente para o 

planejamento da unidade de produção familiar rural, identificação das restrições e das ações 

para contorná-las e viabilizar um sistema de produção diversificado, intensivo e rentável.   

 

Considerações  

 

            A análise de agrupamentos evidenciou que as principais variáveis que diferenciam as 

famílias da amostra do Proambiente na região da Transamazônica estão relacionadas à 

capitalização (renda total, valor dos bens), às atividades produtivas, principalmente agrícola e 

pecuária, ao tamanho do lote e à alocação do mesmo para uso agrícola e agroflorestal. Os 

outros tipos de cobertura da terra como pastagem, floresta primária e mata secundária inicial e 

tardia não foram determinantes para estabelecer grupos. Apenas duas variáveis do quadro 

humano, idade da chefe de família e tempo de formação da família, foram utilizadas para 

agrupar as famílias. 

Essas variáveis estabeleceram uma tipologia que permitiu caracterizar grupos com 

diferentes estratégias de produção e níveis de capitalização. O grupo mais capitalizado 

(CAPA) é bem explicado pela literatura que associa o ciclo de vida da família no lote com a 

diversificação da produção. Entretanto, para o grupo menos capitalizado a teoria dos ciclos de 

vida familiares não se aplicou.  

Observou-se que grupos de intervenção heterogêneos, por mais que apresentem custo 

de oportunidade estatisticamente semelhante para evitar o desmatamento, possuem 

características diferenciadas quanto ao sistema produtivo e requerem estratégias específicas 

para mudanças no manejo do mesmo. Além disso, a análise sugere que grupos menos 

capitalizados incorrem em um maior risco para mudar de atividade produtiva e, portanto, 

deve-se pensar em esquemas de benefícios para não prejudicá-los e sim facilitar o processo de 

transição produtiva. Os Planos de Utilização do Proambiente, que pretendem ser atualizados 

no contexto do projeto de desmatamento evitado, representam uma importante ferramenta 

para planejar intervenções direcionadas ao contexto da unidade de produção familiar.   

 

 



 
 

 

CAPÍTULO V 
PERCEPÇÃO LOCAL SOBRE O PROJETO DE REDD 

 
 

Eu vejo esse tal de REDD como uma rédea para frear esse 
desmatamento. Só que essa rédea tinha que ter vindo desde 
o começo para frear isso, mas o INCRA largou as rédeas e o 
negócio disparou. Olha como são as coisas. O INCRA 
obrigava derrubar 50% do lote e se derrubasse tudo, se ele 
ficasse todo beneficiado ganhava outro. Hoje o INCRA e 
IBAMA tenta frear, mas não consegue. 
 

(Agricultor, vicinal km 338 S/N, 15/08/2011). 
 

O presente capítulo tem por objetivo analisar as percepções locais sobre o projeto 

“Desmatamento Evitado em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia 

Transamazônica” e o processo de participação no desenho do mesmo. Para analisar a 

participação considerou-se os princípios sobre acesso à informação (sétimo princípio88) e 

participação (sexto princípio89) dos “Padrões Sociais e Ambientais de REDD+” (versão de 1 

de junho de 2010), que vêm sendo construídos de maneira participativa e facilitados pela 

Aliança do Clima, Comunidade e Biodiversidade (CCBA) e pela CARE Internacional. Para 

estudar as percepções locais analisou-se as esperanças, preocupações e recomendações e, 

posteriormente, traçou-se uma comparação com os incentivos propostos pelo projeto.  

Assim, o capítulo pretendeu responder as seguintes perguntas específicas: 1) Existem 

evidências de que o projeto está respeitando os princípios das salvaguardas socioambientais 

no que concerne ao acesso à informação e à participação na tomada de decisões? 2) As 

intervenções planejadas são correspondentes aos anseios e preocupações locais?  

 

5.1 Incentivos propostos e ações iniciais do proponente para promover a participação 
 

Conforme apresentado no Capítulo I, os principais incentivos do projeto para a 

mudança de comportamento dos pequenos produtores rurais consistem no pagamento pelo 

desmatamento evitado e nos investimentos para a transição produtiva, tais como: melhoria de 

práticas agropecuárias, fortalecimento de organizações locais, regularização fundiária e 

melhoria de infraestrutura básica. 

                                                        
88 Princípio 7. Todos os titulares de direito e atores têm acesso oportuno às informações adequadas e precisas 
para permitir a tomada de decisão informada e uma boa governança do programa de REDD+ (p.14). Disponível 
em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2012. 
89 Princípio 6. Todos os titulares de direitos e atores relevantes participam de maneira completa e eficaz do 
programa de REDD (p.12). Disponível em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2012.  
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Como principais estratégias para participação das famílias têm-se a atualização dos 

Planos de Utilização das unidades de produção e a realização do Acordo Comunitário de cada 

um dos 15 grupos que participarão do projeto, da mesma forma como era realizado no 

Proambiente. Os Acordos Comunitários além, de representarem compromissos coletivos 

referentes à manutenção da floresta em pé e à aplicação de investimentos para a melhoria 

produtiva, apresentarão função nas auditorias internas. A partir do que foi determinado no 

acordo, as famílias poderão verificar umas às outras quanto ao cumprimento do mesmo 

(IPAM, 2012).   

Para o desenho do projeto o proponente estabeleceu diálogos com os agentes 

comunitários do Proambiente dos 15 núcleos. Além dessa consulta junto aos agentes, 

membros da equipe do IPAM visitaram cada núcleo em maio de 2009 para coletar sugestões 

dos participantes do Proambiente, por meio de reuniões. Essas reuniões representaram uma 

espécie de audiência pública para obter um consentimento inicial dos pequenos produtores 

dos núcleos em relação ao projeto e para identificação da intenção de participação dos 

mesmos90. 

De acordo com um dos membros do IPAM a maioria das famílias que participaram do 

Proambiente continua vivendo no mesmo lote e demonstrou interesse em participar do novo 

projeto, pois vislumbram a possibilidade de, finalmente, receber os benefícios por terem 

adotado práticas agrícolas para a redução do desmatamento. Entretanto, algumas famílias 

deixaram a área por uma série de razões (morte, venda do lote, mudança do meio de vida).  

Desta forma, será necessário realizar uma nova seleção de famílias, que está prevista para 

março de 2012, para completar o número de 350 famílias, sendo que na ocasião da visita, em 

2009, já foram levantadas algumas possíveis famílias91. 

 
5.2 Conhecimento sobre REDD e o Projeto Local  
 

Nas quatro comunidades estudadas verificou-se que os presentes na reunião da 

comunidade já haviam ouvido falar do projeto local de REDD, “Desmatamento Evitado em 

Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. Entretanto, somente 

em duas comunidades (Canoé e km 338 S/N) alguns produtores disseram ter conhecimento do 

conceito de REDD (Tabela 12). Nessas duas comunidades pode-se observar que os 

participantes possuíam um entendimento mais profundo do projeto local e críticas em relação 

ao pagamento e aos esquemas de distribuição dos benefícios propostos. Em apenas uma 

                                                        
90 Informação pessoal, Ricardo Rettman, 17/11/2010. 
91 Informação pessoal, Ricardo Rettman, 17/11/2010. 
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comunidade, Pilão Poente, os participantes disseram que haviam ouvido falar sobre o projeto 

local, mas não sabiam do que se tratava (Tabela 12).  

Com relação ao consentimento para a realização do projeto, em três comunidades 

(Canoé, km 338 S/N e Terra Rica) os participantes da reunião mencionaram que houve um 

encontro para explicar sobre o projeto e perguntar sobre o interesse deles em participar. Nas 

três comunidades respondeu-se que foi dado consentimento para a ocorrência do projeto. Em 

uma das comunidades (Terra Rica) os produtores disseram ter aceitado o projeto durante uma 

reunião em maio de 2009, mas salientaram que não puderam contribuir com sugestões porque 

não conseguiram entender bem a proposta. Explicaram que depois desse encontro o 

proponente não visitou a comunidade novamente. 

Tabela 12: Reunião com as Comunidades e Mulheres. Conhecimento sobre REDD e Projeto Local de REDD. 
Definição sobre o projeto local e permissão para o projeto nas quatro comunidades estudadas. 

Comunidade Conhecimento sobre 
REDD 

Conhecimento sobre o 
projeto local de REDD 

Definição sobre o 
projeto local 

Permissão para o 
projeto 

  Comunidade Mulheres Comunidade Mulheres Comunidade Mulheres Comunidade Mulheres 

Canoé x 
(3 pessoas) 

 X x x x X X 

Pilão Poente  
 

x 
 

X x     

Km 338 S/N x 
(3 pessoas) 

x 
(1 pessoa) 

X x x x X  

Terra Rica  
 

 X x x x X X 

Fonte: Dados das reuniões com as comunidades e com as mulheres durante a pesquisa de campo de Julho a 
Agosto de 2010. 

Na comunidade de Canoé os participantes definiram o projeto local como sendo um 

projeto para preservação ambiental e redução da destruição da floresta e como um projeto que 

forneça uma ajuda de custo para as famílias não desmatarem. Já na comunidade km 338 S/N 

os participantes explicaram o projeto local como sendo um projeto para melhorar a qualidade 

de vida, aumentar a renda das famílias e diminuir as queimadas. Um dos participantes da 

reunião disse ser “um projeto para resgatar o Proambiente”. Na reunião da comunidade de 

Terra Rica o projeto foi definido como uma iniciativa para reduzir as queimadas. 

As mulheres das quatro comunidades estudadas expressaram já haver recebido 

informações sobre o projeto local de REDD. Em três das comunidades as mulheres 

apresentaram definições em relação ao projeto local. Apenas na comunidade Pilão Poente, as 

mulheres disseram não saber sobre o projeto local de REDD, resposta que coincide com o 

resultado da reunião com a comunidade. 
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Quando perguntadas se tinham conhecimento em relação ao conceito de REDD, uma 

participante da comunidade km 338 S/N havia ouvido falar sobre esse conceito e algumas 

mulheres da comunidade Pilão Poente. Apesar de já terem ouvido falar de REDD as mulheres 

disseram não entender o conceito. 

Com relação ao consentimento sobre a realização do projeto apenas em Canoé e Terra 

Rica as mulheres disseram que foram consultadas e que participaram de uma reunião em que 

puderam opinar sobre o projeto. Na comunidade km 338 S/N e Pilão Poente as mulheres 

disseram não ter participado da reunião de apresentação do projeto “Desmatamento Evitado 

em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. Esses resultados 

permitem observar que as mulheres envolveram-se menos em relação aos homens quanto à 

tomada de decisão sobre o projeto, sendo que em apenas duas comunidades elas disseram ter 

participado da reunião organizada pelo proponente. 

Na reunião das mulheres em Canoé e Terra Rica, as participantes definiram o projeto 

como uma iniciativa para combater o desmatamento e o fogo e preservar a floresta. Já na 

comunidade do Km 338 S/N as mulheres explicaram o projeto como algo que traga 

alternativas de renda para os colonos deixarem a floresta em pé.  

Das famílias entrevistadas nas quatro comunidades da área de intervenção do projeto 

(s=137) 30% disseram que já tinham ouvido falar sobre REDD; 40% reportaram ter ouvido 

falar sobre o projeto local previamente e 31% das famílias expressaram saber o que era o 

projeto de REDD. 

Ao estratificar a amostra entre famílias que foram selecionadas para participar do novo 

projeto de REDD (n=73; sendo que dessas famílias, 67 participaram do Proambiente) e 

famílias que não vão participar do novo projeto (e não participaram do Proambiente n=64) nas 

quatro comunidades, verifica-se que existem diferenças em relação ao conhecimento sobre o 

projeto local de REDD e sobre o conceito de REDD. A Figura 19 indica que o conhecimento 

em relação à REDD e ao projeto local é superior nas famílias que participaram do 

Proambiente. Terra Rica é a única comunidade em que as famílias não participantes do 

Proambiente (27%) têm um conhecimento maior sobre REDD do que as participantes do 

mesmo (20%) (Figura 19). Esses resultados mostram que existem diferenças entre o acesso à 

informação sobre REDD e o projeto entre as famílias que serão incluídas no novo projeto e as 

famílias que não serão.  
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Figura 19: Gráfico do percentual de famílias da amostra diferenciadas por comunidade que participaram do 
Proambiente e que não participaram do Proambiente que conhecem REDD e o projeto local e envolvimento no 
projeto. 

 

A Figura 19 também permite observar que na comunidade de Canoé as famílias 

participantes do Proambiente possuem um conhecimento sobre REDD (71%) e o projeto local 

(76%) bem superior ao das outras comunidades. Talvez isso se explique pelo maior grau de 

envolvimento das famílias de Canoé, em relação à decisão de implementar o projeto, durante 

a reunião com o proponente em 2009 (Figura 18).  

Nota-se na Figura 19 que apenas as famílias que participaram do Proambiente foram 

envolvidas na decisão sobre a implementação ou não do projeto. Essas famílias foram 

também perguntadas sobre como foi esse envolvimento. Em todos os casos as famílias 

responderam que a participação foi por meio de sugestões em uma reunião organizada pelo 

proponente para apresentar o projeto.  

 

5.3 Percepções locais sobre o projeto 
 
 

Para as famílias que sabiam definir o projeto local (43 famílias) foi perguntado sobre 

suas expectativas, recomendações e preocupações em relação ao projeto. Quando possível, as 

respostas foram agrupadas em categorias. Ao analisar as categorias das repostas das famílias 

utilizou-se também alguns depoimentos e temas que emergiram durante as reuniões da 

comunidade e das mulheres.  
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Esperanças 

 

A maioria das famílias entrevistadas expressou esperar que o projeto contribua para a 

melhoria da renda familiar (Figura 20). A segunda esperança mais comum foi que o projeto 

consiga colaborar com a produção sustentável. Nesta categoria foram agrupadas sete respostas 

referentes ao fornecimento de maquinário e outras apresentadas a seguir: auxílio para 

aumentar a fertilidade dos solos; capacitação para aproveitar terras já desmatadas, reduzir as 

queimadas, receber boas mudas para plantar, recursos para reflorestar e implantação de um 

sistema de piscicultura. A terceira principal esperança foi que o projeto consiga proteger as 

áreas de floresta efetivamente.  

Algumas famílias demonstraram não ter esperanças em relação ao projeto devido a 

outros projetos que já foram iniciados, mas não foram concluídos. Como mostra a fala da 

agricultora a seguir: “a esperança para mim está morta” (agricultora, km 338 S/N, 

22/07/2010). 

Outras famílias indicaram almejar que o projeto contribua para o bem estar e 

qualidade de vida, como indica a fala de um agricultor de Terra Rica: “que o colono consiga 

viver bem em sua terra com qualidade de vida não só hoje, mas por muitas gerações” 

(agricultor, Terra Rica, 26/07/2010). As outras respostas podem ser verificadas na Figura 20. 

 

 
Figura 20. Esperanças das famílias da amostra em relação ao projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas 
Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 
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Preocupações 

 

Em relação às preocupações quanto ao projeto, boa parte das famílias expressou não 

ter receios. Entretanto, muitas famílias levantaram uma série de preocupações, conforme pode 

ser visto na Figura 21. Grande parte delas refere-se à não continuidade do projeto, devido à 

experiência com a finalização prematura do Proambiente. As famílias também mencionaram 

aspectos relacionados à diminuição de renda e do não desenvolvimento de fontes alternativas 

de renda.  

Uma das categorias de respostas compreende os receios quanto às limitações ao uso da 

terra e às práticas agrícolas. As falas a seguir refletem essas preocupações: “me preocupo de 

ter que parar de fazer o roçado”; “como sobreviver sem limpar a terra?”; e “me preocupo de 

ficar proibido de fazer queimada”. Essas falas alertam para a dimensão do potencial impacto 

que o projeto pode causar na vida das pessoas, uma vez que o mesmo está relacionado com 

alterações em práticas de manejo da terra e, portanto, com os meios de vida das famílias.  

As famílias relataram que não gostam de derrubar a floresta, mas que a única forma 

que sabem produzir é utilizando o sistema de corte e queima e preocupam-se de não conseguir 

produzir caso não possam mais desmatar novas áreas e utilizar o fogo. Os depoimentos abaixo 

mostram a dicotomia entre conservação florestal e produção, presente no uso desse sistema: 

Se não precisasse fazer roça, deixava a mata toda em pé, ela é linda, fresca, boa. 
Mas quem tá na roça tem que viver (agricultor, Terra Rica, 25/07/2010). 

Deixar a mata em pé é importante, mas quem é da roça precisa fazer alguma 
coisa para viver (agricultor, Terra Rica, 22/07/2010). 

Derrubar a mata é derrubar a vida, é derrubar o futuro, mas, às vezes, a gente 
precisa (agricultor, Pilão Poente, 19/07/2010).  

Algumas famílias expressaram que têm receio que os recursos do projeto sejam 

desviados, não sendo aplicados nas comunidades e que não sejam bem gerenciados. Outras 

famílias salientaram a preocupação de não serem recompensadas de forma adequada pela 

diminuição das atividades agropecuárias e de não poderem continuar a fazer o roçado. De 

acordo com um dos produtores presentes, “se a gente não produzir, não sobrevive” 

(agricultor, Canoé, 14/07/2010). Outro participante afirmou: “É muito necessário preservar, 

mas também é muito necessário sobreviver” (agricultor, Canoé, 14/07/2010). 
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Figura 21. Preocupações das famílias da amostra em relação ao projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas 
Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 
 

Na reunião da comunidade de Terra Rica, enquanto alguns demonstraram preocupação 

referente ao não recebimento de dinheiro para conservar, outros expressaram ter receio que os 

agricultores mudem seu comportamento em relação ao dinheiro, conforme expressa a fala de 

um dos presentes: “É ruim o agricultor se apegar ao dinheiro”.  

 

Recomendações  
 
 

Quanto às recomendações ao projeto, a maioria das famílias sugeriu que o mesmo 

deva prover benefícios relacionados à melhoria da produção agropecuária, tais como: 

investimento em maquinário, assistência técnica e em capacitações (Figura 22). As falas a 

seguir ilustram a preferência por este tipo de incentivo:  

Essas instituições têm que dar prioridade para os mais carentes e o apoio deveria 
ser em forma de assistência técnica (agricultora, km 338 S/N, 22/07/2010). 

Auxiliar os agricultores no seu sistema de produção para aumentar seus 
rendimentos (agricultor, Canoé, 12/07). 

 Esses projetos poderiam trazer assistência técnica e maquinário coletivo para 
melhorar a produção (agricultor, Pilão, 18/07).  
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Uma das famílias defendeu que na comunidade existem muitas áreas degradadas que 

poderiam ser utilizadas no cultivo de alimentos, caso houvesse assistência técnica e 

maquinário. Esta mesma família sugere a capacitação para avicultura e piscicultura na 

propriedade familiar.  

Em uma das reuniões92 a maioria dos presentes expressou considerar a assistência, a 

mecanização da agricultura e investimentos em infraestrutura, mais importantes do que o 

pagamento em si. Alguns advertiram para o fato de que se as famílias recebessem um salário 

mínimo isso faria com que não trabalhassem mais. Um dos presentes enfatizou que o projeto 

deveria ajudar os agricultores a agregar valor aos produtos por meio do beneficiamento local e 

ajudá-los a aproveitar o potencial da região: "Queremos uma pequena empresa rural" 

(agricultor, Terra Rica, 24/07/2010), ele defendeu.  

Nas reuniões das comunidades do km 338 S/N e Terra Rica93 os produtores sugeriram 

uma série de práticas para a melhoria do sistema produtivo, tais como: implantação de um 

sistema de piscicultura (construção de tanques para a criação de peixes), apicultura e a 

introdução do manejo de produtos florestais não madeireiros. Dentre as capacitações que eles 

propuseram, tem-se: cursos de aproveitamento do cacau e de alimentos, avicultura e 

piscicultura. Além disto, salientaram a necessidade de estabelecimento de infraestrutura para 

o escoamento da produção. 

Os relatos das reuniões e as falas acima ilustram que as famílias valorizam o trabalho 

na terra e reconhecem as limitações do seu sistema produtivo. Por este motivo sugerem 

melhorias no mesmo por meio de capacitações, assistência técnica e fornecimento de 

maquinário e infraestrutura.  

As respostas categorizadas em “Benefícios alinhados com as necessidades familiares” 

compreendem o segundo principal grupo de respostas. As falas a seguir permitem notar que as 

famílias sugerem que o projeto seja sensível às condições locais e às necessidades dos 

agricultores e que permita a participação: 

Que o projeto seja feito pensando na qualidade de vida dos agricultores e com 
honestidade (agricultor, Km 338 S/N, 21/07/2010). 

Ter discussão junto com a comunidade para decidir o que será bom para a 
comunidade (agricultora, Canoé, 14/07/2010). 

Que o projeto saia do papel e que seja desenvolvido pela comunidade 
(agricultora, Canoé, 15/07/2010). 

                                                        
92 Reunião no grupo comunitário km 338 N/S, no dia 20/07/2010. 
93 Reunião no grupo comunitário Terra Rica, no dia 24/07/2010. 
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Para o bom andamento do projeto, tem que primeiro pensar nas necessidades dos 
agricultores (Agricultora, km 338 S/N, 22/07/2010). 

 

 
Figura 22. Recomendações das famílias da amostra em relação ao projeto “Desmatamento Evitado em Pequenas 
Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica”. 
 

A terceira principal recomendação se refere ao recebimento de um pagamento 

adequado ou ao aumento do pagamento sugerido pelo proponente. Ao longo das entrevistas e 

das reuniões observou-se diferentes entendimentos em relação ao tema de pagamentos por 

serviços ambientais e sugestões de como os pagamentos deveriam ser feitos. Nas falas a 

seguir, por exemplo, associa-se o pagamento por serviços ambientais com o custo de 

oportunidade de reduzir o desmatamento: “O projeto tem que compensar o ganho com a roça, 

o gado e o cacau” (agricultora, km 338 S/N, 22/07/2010); “O pagamento pelo serviço 

ambiental deve valer a pena para o agricultor deixar de desmatar” (agricultor, Km 338 S/N, 

21/07). Já este outro produtor recomendou que o pagamento fosse referente à porcentagem de 

floresta em cada propriedade: “O pagamento tem que ser pela quantidade de mata nos lotes e 

tem que iniciar logo, porque as famílias estão cansadas de esperar” (agricultor, Canoé, 

14/07/2010).  
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Outro sugeriu receber um valor que consiga garantir o sustento das famílias: “Ganhar 

um bom recurso para preservar, para poder sustentar a família” (agricultor Canoé, 

14/07/2010). 

Na reunião da comunidade km 338 S/N alguns agricultores sugeriram aumentar o 

pagamento proposto pelos proponentes e defenderam o valor de pelo menos um salário 

mínimo. Um dos agricultores apresentou sua crítica em relação ao valor proposto pelo 

proponente: “Eles vieram falar de um projeto que no primeiro ano iríamos ganhar R$29,00 

por mês, depois no segundo ano R$60,00 e assim por diante, se tivéssemos 50% de mata. Mas 

era uma piada porque gastaríamos R$30,00 para ir buscar R$29,00. Uma esmola imoral” 

(agricultor, km 338 S/N, 20/07/2010). 

Na categoria “evitar experiências do Proambiente” os produtores refletem, 

principalmente, sobre a interrupção desse projeto, conforme os depoimentos abaixo:  

Para manter a floresta em pé não existe dificuldade. É bom! O erro do 
Proambiente foi não dar o que foi prometido ao agricultor. Existe muito projeto 
falado, mas na hora não acontece nada e continua o desmatamento. Tem muito 
desvio de dinheiro, não chega em quem precisa de verdade" (agricultor, Pilão 
Poente, 18/07/2010). 

O projeto tem que beneficiar o agricultor e não só a mata [...] o Proambiente não 
pagou mais e os agricultores ficaram impedidos de derrubar e fazer roça 
(agricultor, Pilão Poente, 03/08/2010). 

Não fazer as mesmas besteiras de antes. Foram feitas muitas promessas e hoje as 
pessoas estão desiludidas e revoltadas (agricultora, Pilão Poente, 19/07/2010). 

Ser colocado em prática o projeto, não acontecer como o Proambiente, que só foi 
promessas e não prosseguiu (agricultor, Canoé, 13/07/2010). 

 As falas acima mostram o sentimento de desapontamento dos agricultores que se 

comprometeram a mudar de comportamento, mas não receberam os benefícios do 

Proambiente o qual foi interrompido em diversos momentos. Este é um problema grave não 

só do Proambiente, mas de muitas outras iniciativas pontuais que criam expectativas nas 

pessoas, mas não possuem continuidade. Assim, nota-se a importância da existência de 

políticas públicas permanentes voltadas para a produção familiar na Amazônia.  

Na categoria “melhoria de infraestrutura” foram mencionados aspectos relacionados à 

melhoria de estradas e serviços, conforme a fala desse respondente:  

Melhorar as estradas, os serviços de saúde, de comunicação, de segurança e o 
ensino. Aqui são produzidos os produtos que vão abastecer as cidades e, por isto, 
aqui deveria ter as mesmas condições de vida da cidade. É preciso trazer debates 
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para informar o colono sobre a produção na região, as coisas boas e os 
problemas. É um grande entrave para os colonos conseguirem financiamento 
(agricultor, km 338 S/N, 23/07/2010). 

Essa família ressaltou um aspecto que muito afeta a vida das pessoas: as estradas. As 

condições das estradas ficam especialmente ruins no inverno, em decorrência das chuvas. Na 

maioria das vicinais só é possível transitar com veículo com tração nas quatro rodas. Isso 

prejudica a acessibilidade das famílias aos centros urbanos e aos serviços de saúde, e também 

afeta a comercialização dos produtos, que perdem a competitividade no mercado devido ao 

alto custo do transporte. Esta situação é relatada pelo depoimento a seguir: “Às vezes temos 

alguma coisa para vender, mas não compensa porque a passagem e o frete que os meios de 

transporte cobram é mais caro que os valores dos nossos produtos” (agricultor, Km 338 S/N, 

21/07/2010). 

Na maioria das vicinais as estradas são mantidas pelos madeireiros, conforme retratou 

este agricultor:“Até hoje são os madeireiros que fazem a estrada. O INCRA não faz nada” 

(Agricultor, Pilão Poente,19/07/2010). Outro agricultor relatou como conseguiu abrir a 

estrada até a área agrícola do lote:“As árvores que foram retiradas foram cedidas em troca de 

uma estrada até a minha roça. Se eu pudesse não venderia nunca uma árvore, mas como sou 

pobre, tenho que fazer isto. (agricultor, Terra Rica, 24/07/2010). 

Durante as reuniões um dos temas que frequentemente emergiam era a ausência do 

governo na provisão de serviços básicos e na manutenção das estradas. Segundo os 

participantes, o único órgão que se faz presente é o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 

dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), porém sempre de uma forma altamente 

repressiva e injusta.  

 
5.4 Os princípios de acesso à informação e participação estão sendo respeitados? 
 
           Acesso à informação (Princípio 7 dos Padrões Sociais e Ambientais de REDD+) 
 

Os dados das reuniões com as mulheres e com as comunidades indicam que os 

participantes destas possuem conhecimento sobre o projeto local, mas poucos ouviram falar 

sobre o conceito de REDD. Os resultados das entrevistas com as unidades familiares mostram 

que mais da metade das famílias não ouviram falar sobre REDD e não sabem definir o projeto 

local.  

Isso evidencia a pouca ênfase que foi dada à informação das pessoas sobre esses 

temas, durante a fase de desenho do projeto. Além de entender o projeto e suas implicações é 

preciso que as comunidades compreendam a inserção deste no contexto do debate mais amplo 
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sobre mudanças climáticas. Assim, devem-se criar mecanismos para apresentar as 

informações de forma apropriada e oportuna para que as pessoas na área de intervenção do 

projeto se apropriem do conhecimento dos aspectos envolvidos na discussão de REDD e do 

projeto, propriamente dito. O critério 7.294 do sétimo princípio dos “Padrões Sociais e 

Ambientais para REDD+” contempla essas exigências e salienta que as comunidades devem 

obter informações sobre riscos potenciais e oportunidades sociais, culturais, econômicas e 

ambientais que projetos deste tipo possam oferecer. 

Verificou-se que o acesso à informação é diferenciado entre as famílias que 

participaram do Proambiente e as famílias que não participaram. Isto alerta para o fato de que 

os proponentes devem pensar em estratégias para também informar às famílias que não serão 

beneficiárias diretas do projeto, de forma a ampliar a equidade no acesso a informações sobre 

o projeto e atender aos Padrões Sociais e Ambientais de REDD+. Sobre esse assunto alguns 

entrevistados relataram que o fato de apenas algumas famílias estarem envolvidas com o 

projeto pode prejudicá-los no cumprimento dos objetivos de manejo da terra definidos nos 

acordos comunitários. Eles alegam que não adianta apenas algumas famílias mudarem a 

forma de cultivar, se seus vizinhos continuarem com a prática de queima sem a utilização de 

aceiros e com os cuidados requeridos. Essas observações das famílias apontam para novos 

temas de pesquisa como, por exemplo, a investigação sobre qual a lógica que sustenta a 

participação ou não das famílias e os fatores que afetam a aderência ou não ao projeto.  

 

Participação na tomada de decisões (Princípio 6 dos Padrões Sociais e Ambientais de 
REDD+) 
 

Com relação ao envolvimento no desenho do projeto as famílias disseram que só 

houve uma reunião para explicar sobre o projeto e ouvir a opinião delas. Desta forma, 

constata-se que a participação no desenho do projeto caracterizou-se por ser pontual e, 

segundo a tipologia de Pimbert & Pretty (1995), informativa e consultiva. Além disto, só 

houve participação entre as famílias que participaram do Proambiente, ou que haviam sido 

identificadas como potenciais participantes. Por viverem na mesma comunidade, seria 

extremamente relevante envolver todos os atores no processo de tomada de decisão. 

                                                        
94 Princípio 7. Critério 7.2. “Os titulares de direitos e atores têm toda a informação que necessitam sobre o 
programa REDD+, apresentada de forma culturalmente apropriada e oportuna, para participar plena e 
efetivamente no desenho, implementação e avaliação do programa, inclusive as informações sobre riscos 
potenciais e oportunidades sociais, culturais, econômicas e ambientais, implicações legais, e o contexto mundial 
e nacional”. Disponível em:< www.redd-standards.org>. Acesso em março de 2012.  
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Em duas comunidades as mulheres apontaram que não participaram da reunião de 

apresentação sobre o projeto, o que aponta um menor envolvimento em comparação aos 

homens. Isso demonstra que é preciso haver sensibilidade por parte dos executores do projeto 

para garantir o acesso à informação pelas mulheres e a participação delas nos processos de 

tomada de decisão. Essas medidas vão repercutir diretamente na equidade no acesso à 

informação e nas tomadas de decisão e, consequentemente, na equidade nos resultados. As 

mulheres usam os recursos de forma diferente dos homens e exercem papéis específicos na 

família e na comunidade. Portanto, os efeitos do projeto não são percebidos da mesma forma 

por homens e mulheres, o que enfatiza a importância da inclusão das mulheres em todos os 

processos de tomada de decisão. Deste modo, ressalta-se a necessidade de se pensar em 

formas de melhor envolver as mulheres nas discussões sobre o projeto. 

Até então, observa-se que houve um envolvimento maior por parte dos ex-agentes 

comunitários do Proambiente que participaram de algumas conversas sobre o projeto, junto 

com a instituição proponente.  

Nas recomendações das famílias sobre o projeto verifica-se que o segundo principal 

grupo de sugestões refere-se à importância de que os benefícios do projeto estejam alinhados 

às necessidades das famílias participantes e da participação das mesmas. Existem sugestões 

para que o projeto seja discutido com a comunidade e outras para que seja desenvolvido pela 

comunidade, caracterizando um tipo de participação mais ampla, como a interativa ou auto-

mobilização (Pimbert & Pretty, 1995). 

 

5.5 Os incentivos do projeto estão alinhados com as necessidades e recomendações locais? 
 

 No que concerne aos pagamentos diretos por serviços ambientais percebe-se que não 

existe um consenso sobre a forma como devem ser realizados. Alguns entrevistados 

simplesmente sugerem o aumento do valor a ser recebido, outros recomendam receber pela 

quantidade de mata preservada, e outros ainda, que o pagamento compense-os adequadamente 

pela perda de renda (pagamento baseado no custo de oportunidade da mudança de atividade, 

ver Wunder & Albán, 2008). Apesar dos agricultores indicarem suas formas preferenciais 

quanto aos pagamentos, o proponente já decidiu a respeito do formato dos mesmos. Os 

pagamentos serão referentes ao custo de oportunidade do desmatamento evitado, que foi 

calculado como R$182,50 por hectare/ano (IPAM, 2012). Como em média contabilizou-se 

que as famílias desmatam 2,39 hectare/ano, no primeiro ano elas receberiam R$ 436,99, o que 

resulta em uma média de R$36,00 por mês. Esse valor seria aumentado ano a ano, 
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proporcionalmente à área de desmatamento evitado pelas famílias (IPAM e FVPP, 2009). 

Alguns entrevistados sugeriram o aumento do valor proposto. Dois deles, inclusive, 

recomendaram que o valor devesse ser de pelo menos um salário mínimo por mês para “valer 

a pena” deixar de desmatar. Outro agricultor, conforme apresentado, considerou o valor 

sugerido pelo projeto extremamente baixo, mesmo compreendendo que o valor seria 

aumentado ano a ano. 

Ainda sobre a questão dos pagamentos uma agricultora argumentou que o pagamento 

por serviços ambientais pode mudar o comportamento dos agricultores fazendo com que 

fiquem dependentes do dinheiro para a sobrevivência e reduzam suas atividades produtivas. 

Os resultados mostram que a maior parte das famílias espera que o projeto contribua 

com o aumento da renda familiar. Entretanto, ao analisar as sugestões, verifica-se que as 

famílias preferem incentivos voltados à melhoria do sistema produtivo. Embora algumas 

famílias valorizem a compensação por pagamentos diretos, a maioria das famílias defende a 

repartição de benefícios do projeto, por meio de incentivos para melhorar os sistemas 

produtivos (maquinário, assistência técnica, capacitações). São também propostas 

intervenções com relação à infraestrutura das comunidades, como melhoria de estradas e 

alternativas para escoar a produção.  

No estudo de Bartels (2009), em dois grupos comunitários do Proambiente no Acre, 

observou-se que os participantes do programa preferiam benefícios não monetários, 

principalmente relacionados à assistência técnica e à infraestrutura, do que benefícios 

financeiros. Gebara (2011) verificou que no caso do Programa Bolsa Floresta no Estado do 

Amazonas, as famílias preferiam benefícios relacionados ao desenvolvimento das 

comunidades e não estavam contentes com o valor oferecido pelo programa. 

Os resultados da presente pesquisa e dos estudos de Bartels (2009) e Gebara (2011) 

ilustram a importância dos benefícios não econômicos. Isto não significa dizer que as famílias 

têm capital financeiro suficiente. Conforme apresentado, as famílias esperam que o projeto 

contribua com a melhoria da renda familiar. Entretanto, os pagamentos não representam a 

principal prioridade quando comparados à necessidade de aumentar a renda por meio de 

melhores condições produtivas e acesso ao mercado. Desta forma, apostar em pagamentos 

diretos pode não ser um incentivo eficaz se outras necessidades forem ignoradas, como 

também observado na literatura por Tomich et al.(2004); Bartels (2009); Patheram & 

Campbell (2010).  

A abordagem do proponente é congruente com a ideia de combinar incentivos uma 

vez que, além do pagamento por serviços ambientais, pretende-se enfatizar investimentos para 
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a prática de sistemas produtivos mais intensivos e eficientes economicamente, sem que seja 

necessária a abertura de novas áreas de florestas. 

As famílias sugerem melhorias em infraestrutura, principalmente das estradas para o 

escoamento da produção. Sobre este aspecto o proponente indica que vai realizar diagnósticos 

da necessidade de melhoria e ampliação da infraestrutura básica em parceria com os governos 

municipal e estadual (IPAM e FVPP, 2009). Contudo, essas ações não garantem que os 

investimentos em infraestrutura serão realizados.  

Por um lado, as famílias têm esperança que o projeto contribua para a melhoria da 

situação econômica e da qualidade de vida. Por outro lado, as famílias têm receios de que o 

projeto as prejudique economicamente e que não possam continuar com as suas atividades 

produtivas, como o cultivo de alimentos. Algumas famílias temem que fiquem proibidas de 

cultivar os alimentos básicos da região como arroz e mandioca (Smith,1982), que são  

cultivados por meio da técnica de corte e queima, pois acreditam que não seria possível 

produzir de outra forma. Assim, para elas, conservar a floresta implica em privar a família de 

suas necessidades básicas. Essas preocupações são legítimas, visto que, por décadas, os 

agricultores vêm produzindo dessa maneira na região da Transamazônica. O uso da queimada 

para a limpeza das áreas de cultivo e das cinzas para a fertilização é uma técnica adaptada ao 

contexto da região, responsável pela redução das despesas com insumos e com a contratação 

de mão de obra (Sablayroles e Rocha, 2003). Apesar de muitos agricultores entrevistados 

falarem dos impactos ambientais negativos do uso da técnica de corte e queima e conhecerem 

outras formas de produção, divulgadas principalmente pelo Proambiente, eles afirmaram não 

possuir os recursos necessários para efetuar as mudanças produtivas. 

Da mesma forma, a literatura mostra que a adoção de alternativas ao sistema de corte e 

queima não se trata de um processo simples, pois normalmente requer maior força de trabalho 

da própria família ou de trabalho contratado, e os resultados não são de curto prazo (Pedrozo 

Júnior et al., 2008). Além disso, alguns projetos do passado que tentaram introduzir novas 

técnicas agrícolas em substituição às práticas de corte e queima não obtiveram impactos 

positivos nos meios de vida dos agricultores (Mertz, 2009). Como forma de ampliar os 

impactos positivos, Cairns e Garrity (1999) defendem que a identificação de medidas 

alternativas à agricultura de corte e queima deve ser realizada a partir de abordagens 

participativas, pois se trata de um processo complexo com inúmeras implicações para a 

organização da unidade de produção familiar. Assim, essas experiências ensinam que para a 

construção de um projeto viável e permanente de produção aliada à conservação, o 
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conhecimento local deve ser combinado ao conhecimento técnico, sem que ocorra a 

priorização do segundo em detrimento do primeiro.  

 

Considerações  

 

A análise da abordagem inicial do proponente indica que seria preciso realizar um 

esforço maior para informar e garantir a participação das famílias durante a elaboração do 

desenho do projeto, de forma a cumprir os princípios 6 e 7 dos “Padrões Sociais e Ambientais 

para REDD+”.  O processo de informação e participação na tomada de decisões não deve ser 

restrito às famílias participantes do projeto, mas a todos os membros das comunidades 

envolvidas. Além disto, deve-se pensar em estratégias diferenciadas para informar às 

comunidades e às mulheres, de forma a possibilitar a todos o acesso à informação e à 

participação ativa no desenho e nas decisões referentes ao projeto.  

As esperanças e recomendações mostram que incentivos à produção são mais 

valorizados pelas famílias do que pagamentos diretos. Portanto, para atender as demandas 

locais, pagamentos diretos por serviços ambientais não podem ser adotados isoladamente e os 

investimentos referentes à transição produtiva devem constituir o principal componente do 

projeto.  

Em síntese, este capítulo sugere que a adoção de incentivos deve ser realizada após 

considerar as percepções e necessidades das famílias e do sistema social, onde estão inseridas. 

Estudos futuros podem investigar os motivos pelos quais as famílias aderem a projetos REDD 

e quais são os tipos de arranjos que garantem uma participação efetiva nos projetos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A revisão da formação sócio-espacial da região de Altamira mostrou que os resultados 

de políticas públicas pensadas sem considerar as características socioculturais e ambientais da 

região provocaram uma série de impactos socioambientais que se estendem aos dias de hoje. 

Além do plano de colonização não internalizar a heterogeneidade e complexidade das regiões 

cortadas pela rodovia BR-230, os agricultores que vieram atraídos pela promessa de terras e 

de assistência técnica viram-se totalmente abandonados a partir de 1974. Em reação à situação 

em que foram deixados, os pequenos produtores rurais começaram a organizar-se em 

sindicatos rurais e movimentos sociais, sendo o Proambiente um dos frutos desses 

movimentos que, posteriormente, foi incluído como um programa federal. O programa tinha 

como um dos objetivos centrais promover formas de produção que melhorassem os 

rendimentos e a qualidade de vida das famílias, além de reduzir a pressão ao desmatamento. 

Apesar de ter sido finalizado prematuramente, na Transamazônica as famílias cadastradas no 

programa realizaram o planejamento da unidade familiar, participaram de acordos 

comunitários e receberam pagamentos diretos por um período de seis meses. 

Após quatro anos do encerramento do Proambiente, na região da rodovia 

Transamazônica foram constatadas possíveis influências deste programa relativas ao uso da 

terra e ao manejo agrícola. A maioria das famílias do Proambiente opta por desmatar apenas 

mata secundária, preservando os remanescentes com mata primária e cultivam um maior 

número de produtos agrícolas, o que é condizente com os princípios do manejo agroecológico. 

Ao comparar a renda total per capita das famílias do Proambiente e das famílias que não 

participaram do programa, não foi verificada nenhuma diferença significativa, o que releva 

que as alterações nas formas de manejo e uso da terra não impactaram no orçamento familiar.  

A discussão dos aspectos dos meios de vida das famílias, tanto participantes do 

Proambiente quanto não participantes, mostrou que as mesmas têm acesso insuficiente ou não 

possuem acesso ao saneamento básico, à educação de ensino médio, ao título da terra, à 

eletricidade, à infraestrutura para beneficiamento da produção e transportes. Desta forma, para 

um verdadeiro processo de transição produtiva que concilie produção com conservação são 

necessários, além de auxílio financeiro na forma de pagamentos diretos, de investimentos em 

assistência técnica, melhoria de infraestrutura local e de segurança no campo, integrados a 

uma política pública regional que vise o fortalecimento da produção familiar. Ademais, se não 

houver comprometimento e parceria das prefeituras e de órgãos responsáveis pela 

regularização fundiária e ambiental dos estabelecimentos rurais, dificilmente o projeto 
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conseguirá alavancar mudanças positivas na produção, bem estar das famílias e condições 

ambientais das propriedades.  

A análise exploratória de agrupamentos das famílias participantes do Proambiente 

revelou a configuração de uma amostra heterogênea que se divide em três grupos principais. 

Esses grupos diferenciam-se, primordialmente, por níveis de capitalização e estratégias 

produtivas. Existe um grupo de capitalização alta, cujas atividades produtivas de maior 

relevância são a pecuária e a agricultura, seguido por um grupo de capitalização intermediária 

que tem na agricultura e no trabalho por diária as fontes de receita mais importantes, e, por 

fim, um grupo de capitalização baixa que depende principalmente do trabalho por diária, da 

pecuária e da renda de programas governamentais. Além de apresentar a média de renda mais 

baixa as famílias do terceiro grupo apresentam alta dependência de dinheiro proveniente de 

programas governamentais e do trabalho por diárias, o que mostra a maior vulnerabilidade 

desse grupo e menor capacidade de investimento e dedicação para as atividades no lote das 

próprias famílias. Assim, acredita-se que essas famílias, em um primeiro momento, incorrem 

em um maior risco para mudar de atividades do que as famílias dos outros dois grupos. Por 

apresentarem características específicas, sugeriu-se que as intervenções propostas pelo projeto 

de desmatamento evitado do IPAM sejam pensadas de acordo com as necessidades de cada 

grupo.  

Em relação à participação das famílias no desenho do projeto “Desmatamento Evitado 

em Pequenas Propriedades Rurais na Região da Rodovia Transamazônica” verificou-se que a 

maioria das famílias não teve acesso à informações sobre o projeto e à discussões mais amplas 

sobre REDD. Observou-se também que o acesso à informação e à participação não abrangeu 

as famílias que vivem na mesma área de intervenção do projeto, mas não participarão 

diretamente do mesmo. Assim, recomenda-se que para cumprir com os princípios Seis e Sete 

dos Padrões Sociais e Ambientais para REDD+ o proponente precisa realizar um esforço 

maior para informar e garantir a participação das famílias durante a elaboração do desenho do 

projeto. 

A análise das percepções das famílias na área de intervenção do projeto mostrou que 

algumas famílias têm receio que o projeto impacte negativamente os meios de vida, 

impedindo-as de utilizar a técnica de corte e queima e de cultivar alimentos básicos como 

arroz, feijão e mandioca. Essas preocupações indicam que propostas de substituição de 

práticas de manejo agrícola devem ser vistas com cautela, pois interferem diretamente nos 

meios de vida das famílias, os quais fazem parte de um contexto socioambiental específico. 
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Ademais, é necessário que essas atividades voltadas à introdução de novas formas de cultivo 

estejam alinhadas com os anseios e necessidades das famílias.  

Em relação aos pagamentos verificou-se que não há um consenso entre as famílias 

sobre a forma e o valor que devem ter os pagamentos diretos. Algumas famílias 

posicionaram-se criticamente em relação ao valor sugerido pelo projeto e recomendaram 

aumento desse valor. Outras famílias acreditam que os pagamentos podem apresentar 

impactos negativos no comportamento dos agricultores. 

Contudo, percebeu-se que incentivos à produção são mais valorizados pelas famílias 

do que os pagamentos diretos. A maioria das famílias defende a repartição de benefícios do 

projeto, por meio de incentivos para melhorar os sistemas produtivos (maquinário, assistência 

técnica, capacitações). São também propostas intervenções com relação à infraestrutura das 

comunidades, como melhoria de estradas e alternativas para escoar a produção. Deve-se 

considerar, portanto, que nem sempre o pagamento por serviços ambientais representa a 

melhor solução para incentivar determinadas formas de manejo da terra.  

Em suma, acredita-se que a participação e o conhecimento das percepções das famílias 

devem ser vistos como essenciais no desenho de incentivos que busquem um processo de 

transição produtiva e desenvolvimento rural que contribua com a ampliação do bem estar, 

justiça social e manutenção dos ecossistemas florestais. Os saberes locais relacionados às 

práticas de manejo da terra devem ser valorizados e combinados ao conhecimento técnico 

para a construção de soluções produtivas apropriadas ao contexto local. 

A coleta de dados depois da intervenção desse projeto (possivelmente em 2014) vai 

permitir o estudo dos impactos das ações do projeto de desmatamento evitado nos meios de 

vida e na conservação. Desta forma, será possível responder se o projeto se constitui como 

uma alternativa viável para a redução de desmatamento e melhoria dos meios de vida e bem 

estar das famílias participantes. Além disso, seria relevante analisar o processo de 

participação das famílias ao longo do desenvolvimento do projeto e se elas estão satisfeitas 

com o andamento do mesmo, de modo a colaborar com a identificação de arranjos que 

promovam um real engajamento e protagonismo dos atores locais. 
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Informação básica  
 
Código do país               Código do local do projeto REDD 
 
Distrito     Nome da localidade 
 
Comunidade de intervenção?           ou comunidade  de controle ?       

Código da unidade familiar 

Coordenada GPS  

Distância do centro da localidade em minutos de caminhada                                                                   

e em quilômetros 

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DE UNIDADES FAMILIARES 

Questionário de Unidades Familiares  
 

 Estudo Comparativo Global de REDD 
Componente 2: Locais de Projetos REDD  

 
Centro Internacional de Pesquisa Florestal (CIFOR), Bogor, Indonésia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumprimento das funções de pesquisa  

Função Por quem Data (dia/mês/ano) 
Realização da entrevista   
Preenchimento do questionário 
durante a entrevista 

  

Codificação do questionário após a 
entrevista 

  

Revisão pelo entrevistador   
Revisão pelo FRS   
Digitação no país da pesquisa   
Checagem da entrada de dados pelo 
FRS 

  

Checagem de dados na sede do CIFOR   
 
 
 

 

 

 

 

 

X:                                      Y: Zona UTM: 

 

 



 
 

 
 

2 

Tarefas prévias para preparar a entrevista: 

 Explique o que é o CIFOR e quais são as metas do componente 2 da pesquisa GCS-REDD  

 Informe que nós pretendemos conduzir a entrevista agora (2011) e repetí-la daqui há dois 

anos (2013) 

 Informe que nós apresentaremos nossos resultados para a comunidade em um ano e em 
2014 

 Explique as garantias de anonimato e confidencialidade, e a autonomia em relação aos 
proponentes  

 Resuma as principais partes da entrevista: informações básicas sobre as famílias; bens; 
renda; percepções de bem estar; REDD.  

 Explique o método para relembrar informações de um ano atrás e dois anos atrás; 

 Peça o consentimento para fazer a entrevista  
 

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 
 
Explique aos respondentes que: (1) os nomes serão escritos temporariamente para a conveniência 
para conduzir as entrevistas e para localizar as famílias em 2013, mas serão mantidos 
completamente confidenciais. (2) meio de subsistência (colunas 6 e7) é  definido pela maior 
proporção de tempo gasto em uma atividade e não pela quantia de dinheiro envolvida; e (3) que ‘os 
últimos 12 meses’ referem-se ao período de 12 meses antes da data da entrevista e não ao último 
ano (2010). 

Tabela 1A. INFORMAÇÕES BÁSICAS SOBRE OS MEMBROS DA UNIDADE FAMILIAR 
 

Nós queremos perguntar informações básicas sobre todos os membros da unidade familiar. 
1.  
No. 
 

Nome dos membros 
da família 

2. 
Parente
sco com 
o chefe 
da 
família 
Códigos 
abaixo 

3. 
Gênero 
 
0 =  
masculi
no 
1 = 
feminin
o 

4. 
Idade 
em 
anos 

5. 
Anos 
de 
educaç
ão 

6. 
Principal 
ocupação 
nos últimos 
12 meses 
(para 
aqueles 
com ≥16 
anos de 
idade) 

7. 
Ocupação 
secundária 
nos últimos 
12 meses 
(para 
aqueles 
com ≥16 
anos de 
idade) 

8. 
Dias 
doente nos 
últimos 12 
meses 
(para 
aqueles 
com ≥16 
anos de 
idade) 

1.         
2.         
3.         
4.         
5.         
6.         
7.         
8.         
9.         

10.         
11.         
12.         
13.         
14.         
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1B.  Identificação dos principais respondentes  
Liste os números (da coluna 1 acima) e os nomes (da 
coluna 2) dos dois principais respondentes. 
Se há apenas um respondente use o código -8. 

No. 
 

Nome 

No. 
 

Nome 

 

Códigos para coluna 2: Parentesco com o chefe da unidade familiar 
1 = chefe/a da unidade familiar  6 = pai/mãe 11 = sobrinho/sobrinha 
2 = esposa/o 7 = sogro/sogra 12 = enteado/criança adotada 
3 = filho/filha 8 = irmão/irmã 13 = outros familiares 
4 = genro/nora 9 = cunhado/cunhada 14 = membros não aparentados 

com o chefe  
5 = neto/neta 10 = tio/tia  

 

CÓDIGOS PARA COLUNAS 6 E 7 VEJA O CADERNO DE CÓDIGOS: OCUPAÇÃO 

 
Tabela 1C.  INFORMAÇÕES SOBRE O/A CHEFE DA FAMÍLIA E CÔNJUGE 
Nós gostaríamos de fazer algumas perguntas sobre o/a chefe/a dessa família e seu cônjuge (se 
aplicável). 

1. Qual é o estado civil (legal ou lei comum) do/a chefe/a da família? 
Códigos: 1=casado/a e morando junto; 2=casado/a, mas com o/a esposo/a 
vivendo/trabalhando fora; 3=viúvo/viúva; 4=divorciado/a; 5=nunca casou; 
9=outro (especifique) 

 

2. Há quantos anos atrás essa família foi formada pela primeira vez? 
 Indicar a resposta em anos 

 

3. O esposo/homem nasceu nessa comunidade? 
1 = sim; 0 = não 
Se a resposta é 1 (=sim), vá para 5.  

 
 

4. Há quantos anos o esposo/homem da família vive nessa comunidade? 
Indicar resposta em anos 

 
 

5. O esposo/homem da família pertence ao grupo étnico desta comunidade?  
Nota: Se existe apenas um grupo étnico na comunidade, responda ‘sim.’ 
1 = sim; 0 = não 

 
1 

6. A esposa/mulher nasceu nessa comunidade? 
1 = sim; 0 = não; -8 = não se aplica (não há esposa) 

 
 

7. Há quantos anos a esposa/mulher vive nessa comunidade? 
Indicar resposta em anos -8 = não se aplica (não há esposa/o) 

 

8. A esposa/mulher pertence ao grupo étnico majoritário desta comunidade?  
Nota: Se existe apenas um grupo étnico na comunidade, responda ‘sim.’ 

1 = sim; 0 = não; -8 = não se aplica (não há esposa/o) 

 
1 
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2. BENS DA FAMÍLIA 
 
1. Agora nós iremos perguntar questões sobre os bens pertencentes à família.  Nós iniciaremos 
perguntando sobre as suas terras dentro dos limites dessa comunidade. Nós queremos conhecer a 
área dessa terra, em hectares, nas quatro categorias seguintes: 
 

 Área de terra controlada por, ou usada pela família. Pela expressão “controlada por” nós 

queremos dizer as terras que a família gerencia por si só, onde pode excluir o uso por outras 
pessoas, independente de ser o proprietário ou não. Pela expressão “usadas” nós queremos 
dizer as terras nas quais existe uma atividade atual (por exemplo, produção agrícola, colheita de 
produtos florestais, áreas de preservação florestal) ou nas quais existe uma atividade futura 
potencial (p. ex, terras em pousio que podem vir a ser usadas mais tarde pela família). 

 Terra controlada, mas não usada pela família.  Nós queremos dizer as terras controladas pela 
família, mas que estão arrendadas ou emprestadas para uso de outras famílias, etc.  

 Terra não controlada pela família, mas alugada ou arrendada para uso privado pela  família.  
Nós queremos dizer as terras não controladas pela família, mas que estão tomadas em 
arrendamento ou empréstimo pela família para seu uso próprio.  

 Terra não controlada pela família, mas usada em comum com outras famílias.  Nós queremos 
dizer as terras com acesso compartilhado pelas famílias sobre as quais ninguém tem direito de 
uso exclusivo, terras comuns ou de acesso coletivo.  

 
Preencha a área total, em hectares, para cada uma das categorias na Tabela 2A abaixo. 
 
2. Agora nós iremos perguntar a você questões sobre os usos da terra específicos e as respectivas 
áreas para cada uso nessas quatro categorias de terras. Nós queremos conhecer a área, em 
hectares, usada para cultivos anuais e perenes, agroflorestas, pastagens e sistemas silvipastoris. Nós 
também queremos saber a área de cada tipo florestal, e de outros tipos de uso da terra tais como 
áreas de moradia, infraestrutura, cerrado, campos ou áreas úmidas.  
 
Preencha a área total, em hectares, para cada uma das quatro categorias de uso da terra na Tabela 
2A abaixo.  

 

Tabela 2A. ÁREAS DE TERRAS DA FAMÍLIA, POR CATEGORIA DE USO DA TERRA 
Tipo de 
cobertur
a da 
terra 

Categoria de uso da 
terra  
Veja o caderno de códigos: 
Classificações do uso da 
terra (definições) 

 
CONTROLADA PELA FAMÍLIA 

 

 
NÃO CONTROLADA PELA 

FAMÍLIA  
1. Área de 
terra usada 
pela família 
(ha)  

2. Área de 
terra 
arrendada 
ou cedida 
em 
empréstimo 
pela família 
(ha) 

3. Área de 
terra 
arrendada ou 
recebida em 
empréstimo e 
em uso pela 
família  
(ha) 

4. A família 
usa terra 
comum dessa 
categoria?  
1 = sim; 0 = 
não 

1.  
Agri-

1. Cultivos agrícolas      
2. Agrofloresta      
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cultura 3. Pastagem       
4. Silvo-pastoril      

2.  
Floresta 
 

1. Grandes plantações      
2. Capoeira nova (≤ 4 
anos) 

    

3. Capoeira mais velha 
(> 4 anos) 

    

4. Mata bruta      
3. Outra Veja definição abaixo*     
TOTAL     
* A categoria ‘outra’ de cobertura da terra é composta por áreas de moradia, infra-
estrutura, cerrados, campos ou áreas úmidas.  
 

Tabela 2B.  POSSE DA TERRA POR TIPO DE CONTROLE E CATEGORIAS DE USO E TIPOS DE 
COBERTURA DA TERRA  
Quais são os arranjos de posse das terras que a sua família usa, tanto aquelas terras controladas 
como as não controladas pela família, e qual o grau de segurança dessa posse? Por ‘segurança de 
posse’ nós queremos dizer a confiança que a sua família será capaz de continuar usando as terras que 
vocês têm atualmente por pelo menos os próximos 25 anos. 
Certifique-se de que as áreas totais nas Tabelas 2A e 2B correspondam!  Note que nessa tabela as 
quatro categorias excluem o ‘outro’ tipo de uso da terra! 
1. Categoria 
de posse da 
terra 

2. Tipo de 
cobertura da 
terra 

3.  Área do 
terreno (com 
unidade!!!) 

4. Tipo de 
posse 
Use o código 
de 3 dígitos 
Veja o 
caderno de 
códigos: Posse 

5. Nível de 
segurança de 
posse 
Códigos: 
1 = seguro 
0 = inseguro 

6. Razão para 
insegurança 
de posse, se 
insegura 
Liste até 3 
razões.  
Veja o caderno 
de códigos: 
Razões para 
segurança de 
posse. 

 
1. Terra 
controlada e 
usada pela 
família  
 
(coluna 1 na 
Tabela 2A) 

 
1. Agricultura 

    
    
    

 
2. Floresta 

    
    
    

 
2. Terra 
controlada e 
não usada pela 
família  
 
(coluna 2 na 
Tabela 2A) 

 
1. Agricultura 

    
     
    

 
2. Floresta 

    
    
    

3. Terra não 
controlada mas 
recebida em 
arrendamento 

 
1. Agricultura 
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ou empréstimo 
pela família 
(coluna 3 na 
Tabela 2A) 

2. Floresta     
    

4. Terra 
comunitária 
compartilhada 
pela UF com 
outras UFs (Col. 
4 na Tabela 2A) 
 
 

 
1. Agricultura 

    
    
    

 
2. Floresta 

    
    
    

3. Quais são as áreas de terra da 
família, se houver, FORA DA 
COMUNIDADE?  
Se nenhuma use -8 = não se 
aplica 

1. Terra controlada e usada pela família  Há 
2. Terra controlada pela família e cedida em 
arrendamento ou em empréstimo  

Há 

3. Terra não controlada pela família, mas 
recebida em arrendamento ou em empréstimo 

Há 

4. Uso de terras comunitárias.  1= sim; 0= não  
 

Tabela 2C. CONDIÇÃO DA CASA 
 
Nós gostaríamos de perguntar a você algumas questões sobre os materiais que foram usados na 
construção dessa casa. Use a ‘escala de materiais da casa’ criada especificamente para esta 
comunidade. 

 
Piso 

1. Qual é o principal material usado na construção do piso da 
casa? Escreva o nome do material. 

 

2. Indique o valor relativo (em uma escala da comunidade) do 
principal material usado na construção do piso da casa. 
Códigos: 1=baixo; 2=médio; 3=alto 

 

 
Paredes 

3. Qual é o principal material usado na construção das 
paredes da casa?  Escreva o nome do material. 

 

4. Indique o valor relativo (em uma escala da comunidade) do 
principal material usado na construção das paredes da casa. 
Códigos: 1=baixo; 2=médio; 3=alto 

 

 
Telhado 

5. Qual é o principal material usado na construção do telhado 
da casa? Escreva o nome do material. 

 

6. Indique o valor relativo (em uma escala da comunidade) do 
principal material usado na construção do telhado da casa. 
Códigos: 1=baixo; 2=médio; 3=alto 

 

 

Tabela 2D. ACESSO A SERVIÇOS  
 
Nós gostaríamos de perguntar a você questões sobre o acesso de sua família a vários tipos de 
serviços, como água, banheiros e eletricidade.  Certifique-se de sempre listar apenas um código.  Por 
exemplo, se existe mais de um tipo de fonte de água para a unidade familiar, selecione apenas o tipo 
que corresponde a maior parte do uso de água na unidade familiar.   

1. Fonte de água  
Qual é a principal fonte de 

2. Tipo de banheiro  
Qual é o principal tipo de 

3. Eletricidade  
Sua família usa eletricidade, e 
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água para essa família? 
Use os códigos abaixo 

banheiro usado por essa 
família? 

Use os códigos abaixo 

se sim, qual o tipo de acesso 
que vocês têm? 

Use os códigos abaixo 
 
 
 

  

   
Códigos para água Códigos para banheiro Códigos para eletricidade 

1 =  córrego, rio, açude 1 = córrego, rio, açude, campo, 
floresta 

1 = não 

2 = torneira comum ou poço, ou 
torneira ou poço de vizinho, ou 
reservatório comunitário para 
água da chuva 

2 = latrina compartilhada  2 = sim, através de conexão não 
paga a rede elétrica ou um 
sistema da comunidade (mini-
gerador, mini-hidrelétrica, 
sistema de placas solares)   

3 = poço próprio ou 
reservatório próprio para água 
da chuva 

3 = latrina própria, com buraco 
ou flutuando sobre a água (sem 
descarga com água) 

3 = sim, conexão paga a rede 
elétrica 

4 = água encanada a partir de 
água subterrânea sob a casa 

4 = latrina própria, com água 
(descarga por água derramada) 

4 = uso de gerador próprio 

5 = água encanada fornecida 
por sistema casa municipal ou 
companhia de águas 

5 = banheiro próprio com 
descarga, com água encanada 
mas sem fossa 

5 = outra (especificar) 

6 = outra (especificar) 6 = banheiro próprio com 
descarga, com água encanada e 
com fossa 

 

 7 = outro (especificar) 
 

 

 

4. Combustível para cozinha  
Qual é o principal tipo de energia usado pela família para cozinhar? 

Códigos: 1 = lenha; 2 = carvão vegetal; 3 = outra biomassa vegetal (arbustos, 
folhas, resíduos agrícolas);  4 =esterco; 5 = biogás; 6 = carvão mineral; 7 = óleo; 8 
= querosene; 9 = gás de cozinha (GLP); 10 = eletricidade; 11 = solar; 12 = outro 
(especifique) 

 

5. Tecnologia para cozinha  
Se a família usa combustível a partir de biomassa lenhosa (códigos 1-3 acima), 
pergunte: 
Você usa um fogão de três pedras (aberto) ou um fogão melhorado para 
cozinhar? 
Códigos: 1 =  fogão de três pedras (aberto); 2 = fogão melhorado; 0 = nenhum -8 = 
não se aplica 
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Tabela 2E.  OUTROS BENS PERTENCENTES À FAMÍLIA  
 
1.     Quantas casas a família tem nessa comunidade? 

 
2.     Quantas casas a família tem fora dessa comunidade?  
 
3.     Por favor, conte-nos sobre os itens que você possa ter nas seguintes categorias de bens da 

família, incluindo seus números e os valores atuais de mercado. 

 
Instruções: 
 Esse inventário de bens da família deve incluir os bens encontrados em todas as casas 

pertencentes à família.  
 Valor por unidade é o valor de mercado atual que o respondente obteria se vendesse o item hoje 

no mercado.  
 Se o item está quebrado, leve isso em consideração para calcular o valor atual de mercado (ou 

seja, o preço do produto em bom estado menos os custos para reparo).  
 Se for culturalmente inapropriado perguntar sobre o valor, pergunte a idade do item em anos e se 

o item está em boas condições. Você poderá calcular o custo independentemente, após a 
entrevista.  

 Se for impossível perguntar sobre a propriedade de um item devido a sua condição de ilegalidade 
(p. ex., motosserra ou armas em algumas comunidades), marque o quadro indicando que a 
propriedade é ilegal.  

 
Tipos de bens Quantidade Valor por 

unidade  
(média) 

Valor total 

TRANSPORTE    
1. Automóvel     
2. Caminhão / van    
3. Motocicleta    
4. Bicicleta    
5. Barco    
6. Motor de barco    
7. Sela    
8. Outra (>R$ 50,oo) ____________________    
9. Outra (>R$ 50,oo) ____________________    
10. Outra (>R$ 50,oo) ____________________    
BENS ELETRÔNICOS/ MECÂNICOS DA FAMÍLIA     
11. Gerador elétrico     
12. Telefone celular    
13. Telefone fixo    
14. Televisão    
15. Antena parabólica (tv)    
16. Rádio    
17. Gravador/ tocador de fita/CD 

player/VHS/VCD/DVD player 
   

18. Computador    
19. Câmera fotográfica    
20. Máquina de lavar    
21. Máquina de costura    
22. Cortador de grama    
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Tabela 2E. Outros bens possuídos pela unidade familiar (continuação) 
Tipos de bens Número 

possuído 
Valor por 
unidade 
(média) 

Valor total 

23. Motosserra [Item ilegal. Questão não 
perguntada ___] 

   

24. Arma [Item ilegal. Questão não perguntada 
___] 

   

25. Painel solar     
26. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
27. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
28. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
MOBÍLIA    
29. Jogo de sala (conjunto de sofás)    
30. Mesa de jantar     
31. Relógio de parede    
32. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
33. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
34. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
35. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
EQUIPAMENTO DE COZINHA    
36. Fogão para cozinhar (só a gás ou elétrico)    
37. Fogão para cozinhar (sem ser a gás ou elétrico)    
38. Forno    
39. Refrigerador/freezer/geladeira    
40. Batedeira/liquidificador    
41. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
42. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
43. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
EQUIPAMENTO AGRÍCOLA     
44. Trator    
45. Arado    
46. Pulverizador para agroquímicos    
47. Bomba d’água    
48. Carrinho de mão    
49. Moínho p/ grãos ou farinha     
50. Balança    
        Forno de farinha     
        Casa de farinha     
        Motor de farinha     
51. Outro (>R$ 50,oo) Roçadeira    
52. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
53. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
54. Outro (>R$ 50,oo) ______________________    
MISCELÂNEA    
55. Herança de família X X  
56. Equipamento de pesca    
57. Ferramentas para carpintaria/ macenaria     
58. Ferramentas para encanamento    
59. Instrumentos musicais    
60. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
61. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
62. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
63. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
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64. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    
65. Outra (>R$ 50,oo) ______________________    

 

3. RENDA DA FAMÍLIA   

Produção e custos devem ser calculados nas tabelas A e B (C e D, se necessário) para um período de 
12 meses. Alternativamente os dados podem ser apresentados de acordo com as estações, para o 
período de 12 meses. 

Tabela 3A. PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O PERÍODO DE 12 MESES ANTERIORES À ENTREVISTA  
 
Nós gostaríamos de calcular a sua produção agrícola durante os últimos 12 meses.    
 

Essa tabela inclui informação para o período completo dos últimos 12 meses antes da data da entrevista (marque 
SIM ou NÃO).  Se NÃO: 

Essa tabela inclui informação para apenas para uma estação a partir de __________ (mês / ano) até __________ 
(mês / ano) 

 
No. 1. Produto 

 
2. 
Produção 
total (4+5) 

3. Unidade 
(para a 
produção) 

4. Uso 
próprio 
(incluindo 
presentes) 

5. Vendas 
(incluindo 
trocas) 

6. Preço 
unitário   
 

7. Valor 
total 
(2X6) 

 CEREAIS       
100. Milho       
101. Arroz       

        
 TUBÉRCOLOS       

120. Mandioca       
130. Macaxeira       
128. Farinha       
133. Farinha de 

Tapioca 
      

129. Goma       
122. Batata Inglesa       
123. Batata doce       

        
 LEGUMES       

161. Feijão preto       
162. Feijão 

vermelho 
      

        
 VERDURAS       

200. Tomate       
201. Cenoura       
203. Pimentão       
204. Pepino       
205. Alho       
206. Cebolha palha       
207. Alface       
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No. 1. Produto 
 

2. 
Produção 
total (4+5) 

3. Unidade 
(para a 
produção) 

4. Uso 
próprio 
(incluindo 
presentes) 

5. Vendas 
(incluindo 
trocas) 

6. Preço 
unitário   
 

7. Valor 
total 
(2X6) 

212. Abóbora       
233. Couve       
237. Cheiro Verde       

        
        
        
 FRUTOS 

(plantados) 
      

300. Manga       
301. Mamão       
302. Goiaba       
303. Laranja       
304. Banana       
306. Coco       
308. Maracujá       
309. Abacaxi       
310. Açai       
311. Jaca       
313. Carambola       
321. Abacate       
324. Graviola       
325. Limão       
326. Tamarindo       
327. Tangerina       
328. Melancia       

   337 Cupuaçu       
361. Polpa cupuaçu       

  338 Acerola       
363. Polpa acerola       

  331 Cajú (fruto)       
347. Cajú (castanha)       
358. Guaraná       

  348 Ingá       
352. Pupunha       
360. Bacuri       
359. Cacau       
311. Jaca       
335. Muruci       
364. Taperebá       

        
        
        
 OUTROS       

801. Tabaco       
700. Cana de açucar       
164. Amendoim       
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235. Pimenta do 
Reino 

      

        
        

Tabela 3B. CUSTOS DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA PARA O PERÍODO DE 12 MESES ANTES DA 
ENTREVISTA 

Nós gostaríamos de calcular os seus custos de produção agrícola durante os últimos 12 meses.  

Isso se refere apenas aos insumos comprados. Se for mais fácil listar só o custo total, faca isso.  
Essa tabela inclui informação para o período completo dos últimos 12 meses antes da data da entrevista (marque 
SIM ou NÃO).  Se NÃO: 

Essa tabela inclui informação para apenas para uma estação a partir de __________ (mês / ano) até __________ 
(mês / ano) 

# 1. Item 
2. Quantidade 3. Unidades 4. Preço 

unitário 
5. Custo 

total 

1. Sementes ou mudas, materiais 
para plantação 
______________________ 
______________________ 
______________________ 
 

    

2. Fertilizantes/Adubo Químico     
3. Esterco     
4. Inseticidas/Herbicidas/Fungicidas     
5. Tração animal     
6. Trabalho contratado     
7. Máquinas contratadas     
8. Transporte/(venda)     
9. Pagamento de renda da terra      

10. Outro: especificar (ex. 
combustível) 

    

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

TABELA 3E. POSSE DE GADO E OUTROS ANIMAIS E RENDA DE VENDAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES  
Nós gostaríamos de perguntar questões sobre a posse, consumo e vendas de gado e outros animais nos últimos 12 meses.   
Para os tipos de animais marcados com um asterisco (*) pergunte apenas sobre os animais adultos. 
1.  Tipo de animal 2. Número 

inicial 12 
meses atrás 

3. 
Vendidos 
(incluindo 
trocas) 
/Vivos ou 
Abatidos  

4. 
Abatidos 
para uso 
próprio 
(ou dados 
de 
presente 
ou 
divididos)  

5. 
Perdidos 
(roubados, 
mortos) 

6. 
Comprados 
ou 
Recebidos 
de presente 
ou Divididos 

7. Novos a 
partir do 
rebanho 
próprio  

8. 
Número 
Final 
(Agora)  
(2-3-4-
5+6+7) 

9.  
PREÇO 
POR 
ANIMAL  

10. Valor 
Total Final 
(8X9) 

1. Vaca          
2. Touro          
3. Boi          
4. Novilho/novilha          
5. Bezerro          
6. Búfalo – adulto          
7. Búfalo – jovem          
8. Cavalo – adulto          
9. Cavalo – jovem          
10. Burro / mula *          
11. Cabra *          
12. Ovelha *          
13. Porco *          
14. Perus *          
15. Patos *          
16. Galinhas *          
17. Galos *          
18. Galinha Angola *          
19. Gansos*          
20. Coelhos*          
21. Peixes          
22. Enxames Abelhas          
23. Outro:          
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Tabela 3F.  RENDA DA VENDA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 
Quais foram as quantidades e valores de produtos e serviços de origem animal que você produziu durante os últimos 12 meses? 
 
1. Produto/serviço 2. Unidade 3. Unidades 

produzidas 
(4+5) 

4. Uso 
próprio 
(incluindo 
presentes) 

5. Vendas 
(incluindo 
trocas) 

6. Preço 
unitário  

7. Valor total 
 (3X6) 

TOTAL DE LEITE        
1. Leite95       
2. Manteiga       
3. Queijo       
4. Ovos       
5. Couros/ peles       
6. Lã       
7. Esterco       
8. Tração animal       
9. Mel       
10. Sabão       
11. Outro (Favo)       
12. Outro (Propólis)       
13. Outro ____________       

 
 
 
 
 
 

                                                        
95 Certifique-se de que não há duplicação no cálculo das quantidades de laticínios (leite, manteiga, queijo). Uma parte do leite produzido pode ter sido usada para fazer 
manteiga ou queijo. Anote na linha correspondente ao ‘leite’ apenas a quantidade de leite não transformado consumido ou vendido pela unidade familiar.  
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Tabela 3G. CUSTOS DE INSUMOS PARA A PRODUÇÃO ANIMAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES  

Quais são as quantidades e valores dos insumos usados na produção de gado e outros animais 
durante os últimos 12 meses?  Nós queremos registrar os gastos em dinheiro nessa tabela.  A 
idéia é obter os custos totais, ao invés do custo de unidades de insumo em si. Se for mais fácil 
listar apenas o custo total (col.5), faca isso. 

1. Insumos 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço 
unitário   

5.  Custos 
totais (3X4) 

1. Ração/forragem/sal 
 

    

2. Aluguel de terra de pastagem     
     

3. Custos para manutenção de estábulos, 
currais, etc. 

    

4. Trabalho contratado     
5. Insumos da própria unidade produtiva 

 
    

6. Sementes para pastagem     
7. Outro ____________________     
8. Outro ____________________     
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Tabela 3H. RENDA DO AMBIENTAL FLORESTAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES  

Nós gostaríamos de conhecer o uso e a renda obtida, pela sua família, de todos os tipos de produtos originados na floresta nos 
últimos 12 meses. Por favor, não registre produtos florestais usados para negócios da família. Esses valores serão registrados na Tabela 3K. 

1.  Produtos 2. Posse da 
terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

Produção Custos 10. Renda  
(7 - 8 - 9) 3. 

Unidades 
4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

1. Toras          
          
          

2. Madeira serrada bruta          
          
          

3. Postes           
4. Bambu          
5. Rattan X X x X X X X X X 
6. Lenha          
7. Carvão          
8. Latex (e.g. borracha)          
9. Resinas          

Copaiba (629)          
Andiroba (630)          
Patoá (631)          
Jatobá (632)          
          

10. Forragem          
11. Palha          
12. Lianas e cipós          

Envira (633)          
13. Plantas medicinais           

Casca (614)          
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14. Animais medicinais           
          
          

1.  Produtos 2. Posse da 
terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

15. Alimento: mamíferos          
Porco do mato (635)          
Queixada (636)          
Veado roxo(637)          
Veado capoeiro(638)          
Paca(639)          
Cutia (640)          
Cutiara(641)          
Tatu(642)          
Capelão/guariba (643)          
Macaco prego (644)          
Macaco aranha(645)          
Capivara (646)          
Anta (647)          
Catitu (683)          
          
          

16. Alimento: pássaros          
Jacú (649)          
Mutum (650)          
Papagaio (651)          
Nambú (652)          
Jacamí (653)          
Tucano (654)          
Arara (655)          
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17. Alimento: peixes          

          
          
          
          
          
1.  Produtos 2. Posse da 

terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

18. Alimento: 
répteis/anfíbios 

         

         Jacaré          
         Rã          
         Jabuti (659)          
        Tracajá          
          
19. Alimento: insetos          

          
20. Alimento: frutas          

Açai (660)          
Patoá (661)          
Bacaba (662)          
Buriti (663)          
Ouricuri (664)          
Tucumã (665)          
Jatobá (666)          
Jutaí (667)          
Bacurí (668)          
Jací (669)          
Cacau da mata (670)          
Doce (670)          
Palmito (672)          
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         Piquiá, pequi (926)          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

1.  Produtos 2. Posse da 
terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

21. Alimento: verduras          
22. Alimento: fungos          
23. Alimento: castanhas          

Castanha do Brasil (404)          
24. Alimento: mel          
25. Animais silvestres: 

mamíferos 
         

Onça (648)          
26. Animais silvestres: 

pássaros 
         

27. Animais silvestres: 
peixes 

         

28. Animais silvestres: 
Répteis/anfíbios 

         

Cobra (915)          
Jabuti (659)          

29. Minerais, pedras 
preciosas, rochas 

         

30. Sementes____________          
Jarina (673)          
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Tucumã (674)          
Açai (675)          
Patoá (676)          
Paxiubão (677)          
Paxiubinha (678)          
Murumurú (679)          
          

31. Outro ____________          

 

Tabela 3I. RENDA AMBIENTAL NÃO-FLORESTAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
Nós gostaríamos de conhecer o uso e a renda obtida, pela sua família, de todos os tipos de produtos silvestres originados fora da 
floresta nos últimos 12 meses. Por favor, não registre produtos usados como insumo para negócios, usados para negócios da família. Esses 
valores serão registrados na Tabela 3K. 
1.  Produtos 2. Posse da 

terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

Produção Custos 10. Renda  
(7 - 8 - 9) 3. 

Unidades 
4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

32. Toras          
          
          

33. Madeira serrada bruta          
          
          

34. Postes           
35. Bambu          
36. Rattan X X x X X X X X X 
37. Lenha          
38. Carvão          
39. Latex (e.g. borracha)          
40. Resinas          

Copaiba (629)          
Andiroba (630)          
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Patoá (631)          
Jatobá (632)          
          

41. Forragem          
42. Palha          
43. Lianas e cipós          

Envira (633)          
44. Plantas medicinais           

Casca (614)          
          

45. Animais medicinais           
          
          

1.  Produtos 2. Posse da 
terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

46. Alimento: mamíferos          
Porco do mato (635)          
Queixada (636)          
Veado roxo(637)          
Veado capoeiro(638)          
Paca(639)          
Cutia (640)          
Cutiara(641)          
Tatu(642)          
Capelão/guariba (643)          
Macaco prego (644)          
Macaco aranha(645)          
Capivara (646)          
Anta (647)          
Catitu (683)          
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47. Alimento: pássaros          
Jacú (649)          
Mutum (650)          
Papagaio (651)          
Nambú (652)          
Jacamí (653)          
Tucano (654)          
Arara (655)          
          

48. Alimento: peixes          
          
          
          
          
          
          
1.  Produtos 2. Posse da 

terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

49. Alimento: 
répteis/anfíbios 

         

         Jacaré          
         Rã          
         Jabuti (659)          
        Tracajá          
          
50. Alimento: insetos          

          
51. Alimento: frutas          

Açai (660)          
Patoá (661)          
Bacaba (662)          
Buriti (663)          
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Ouricuri (664)          
Tucumã (665)          
Jatobá (666)          
Jutaí (667)          
Bacurí (668)          
Jací (669)          
Cacau da mata (670)          
Doce (670)          
Palmito (672)          

         Piquiá, pequi (926)          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
1.  Produtos 2. Posse da 

terra usada 
(código de 3 
dígitos) 
Veja o 
caderno de 
códigos: 
posse 

3. 
Unidades 

4. 
Unidades 
colhidas 

5. 
Unidades 
vendidas 

6. Preço 
unitário 
médio  

7. Renda 
bruta 
(4 x 6) 

8. Custo do 
trabalho 
contratado 

9. Custo de 
insumos e 
transporte, 
taxas, etc.  

10. Renda  
(7 - 8 - 9) 

52. Alimento: verduras          
53. Alimento: fungos          
54. Alimento: castanhas          

Castanha do Brasil (404)          
55. Alimento: mel          
56. Animais silvestres: 

mamíferos 
         

Onça (648)          
57. Animais silvestres: 

pássaros 
         

58. Animais silvestres:          
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peixes 
59. Animais silvestres: 

Répteis/anfíbios 
         

Cobra (915)          
Jabuti (659)          

60. Minerais, pedras 
preciosas, rochas 

         

61. Sementes____________          
Jarina (673)          
Tucumã (674)          
Açai (675)          
Patoá (676)          
Paxiubão (677)          
Paxiubinha (678)          
Murumurú (679)          
          

62. Outro ____________          

 

 

 

 

  



 
 

 

Tabela 3J. MUDANÇAS NA COBERTURA E NA RENDA FLORESTAL NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS  
 
Nós queremos conhecer como a sua renda florestal tem mudado nos últimos DOIS anos (24 
meses) e as razões para estas mudanças. 
 
1. A sua família derrubou alguma área de floresta durante os dois 

últimos anos?  
1 = sim; 0 = não. 
Se ‘sim,’ vá para 2.  Se ‘não’, vá para 9. 

 

 

 

 

Se SIM:  

 

2. Qual foi a área total de floresta derrubada nos dois 
últimos anos? 
Indicar a área total derrubada em hectares, para um total 
de até 3 parcelas.   

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

   

3. Qual foi o principal propósito da derrubada? 
Códigos: 1=roça; 2= plantação de árvores; 3=pastagem; 
4=uso não-agrícola 

   

4. [Se foi usada para lavouras, roçado (código ‘1’ na questão 
acima)] Qual foi o principal produto plantado? Veja o 
caderno de códigos: Produto 

   

5. Que tipo de floresta você derrubou? 
Veja o caderno de códigos: tipo de floresta 

   

6. Se foi capoeira secundária, qual era a idade da floresta? 
Indicar a idade da floresta em anos. 

   

7. Qual era a situação de posse da floresta derrubada? Use 
o código de 3 dígitos.  Veja o caderno de códigos: posse.  

   

8. Quão longe de casa estava localizada a floresta 
derrubada? 
Indicar a distância em quilômetros. 

   

9. Quanto de terra usada pela família foi deixada em pousio ou 
abandonada nos últimos 2 anos (deixada para regeneração natural)?  
Indicar a área em hectares. 

 

 

10. Nos últimos dois anos, as oportunidades para derrubar uma área com 
florestas têm aumentado, permanecido a mesma, ou diminuído? 
1 = aumentado 
2 = permanecido a mesma 
3 = diminuído 
-8 = não se aplica (os moradores da localidade não derrubam floresta) 
-9 = respondente não sabe 
Se Q10=3 ir para Q.12 

 

11. Se as oportunidades para derrubar uma área com florestas têm 
aumentado, quais são as principais razões?  (selecione todas que se 
aplicam) (pq tá mais fácil  derrubar mata hoje comparado com 2 anos 
atrás?) 
1 = menor competição de moradores da comunidade 
2 = menor competição de pessoas de comunidades vizinhas 
3 = redução de restrições do governo 
4 = redução da interferência de companhias reivindicando posse sobre 
terras florestais 
5 = outra (especificar) _____________________________ 
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6 = outra (especificar) _____________________________ 
-9 = respondente não sabe 

12. Se as oportunidades para derrubar uma área com florestas têm 
diminuído, quais são as principais razões?  (selecione todas que se 
aplicam) 
1= competição de moradores da comunidade 
2= competição de pessoas de comunidades vizinhas 
3= restrições do governo 
4= interferência de companhias reivindicando posse sobre terras 
florestais 
5=novas regras impostas pelo projeto de REDD  
6=outra (especificar) _____________________________ 
8=outra (especificar) _____________________________ 
-9=respondente não sabe 

 

13. Nos últimos dois anos, o consumo de produtos florestais pela sua 
família tem aumentado, permanecido o mesmo, ou diminuído?   
1 = aumentado 
2 = permanecido a mesma 
3 = diminuído 
4 = varia por produto 
-8 = não se aplica (sem consumo de produto florestal)  
-9 = respondente não sabe  

 

14. Se a resposta para a questão 13 é 1(=aumentado) ou 3 (=diminuído) pergunte: 
Por que o consumo de produtos florestais pela sua família aumentou / diminuiu nos últimos dois 
anos?  Liste até 3 razões. Use -8 (não se aplica) se a resposta para a questão 13 é 2, 4, -8 ou -9 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
 
3. ___________________________________________________________________________ 

 
15. Nos últimos dois anos, a renda florestal em dinheiro (i.e. para venda, 

não para consumo doméstico) da sua família tem aumentado, 
permanecido a mesma, ou diminuído?  
1 = aumentado 
2 = permanecido a mesma 
3 = diminuído 
4 = varia por produto 
-8 = não se aplica (sem renda de produto florestal)  
-9 = respondente não sabe  
 
 
 

 

16. Se a resposta para a questão 15 é 1(=aumentado) ou 3 (=diminuído) pergunte: 
Por que a renda florestal em dinheiro de sua família aumentou / diminuiu nos últimos dois anos?  
Liste até 3 razões. Use -8 (não se aplica) se a resposta para a questão 15 é 2, 4, -8 ou -9 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
 
2. ___________________________________________________________________________ 
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3. ___________________________________________________________________________ 

 
Tabela 3K. RENDA DE NEGÓCIOS DA FAMÍLIA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 
Alguém na família tem um negócio – mesmo que seja pequeno – e se sim, qual foi a renda bruta e quais 
os custos durante os últimos 12 meses? 
 
Verifique na Tabela 1A se algum membro da família tem uma empresa familiar.  Certifique-se de olhar 
em ambas as colunas de ocupação primária e secundária.  Certifique-se de perguntar se há algum 
pequeno negócio que não foi revelado por esses códigos. Pode haver também uma terceira ocupação. Se 

isto for mais fácil, você pode obter dados sobre as vendas, custos e renda anuais perguntando sobre os 
valores mensais e os meses em que o negócio esteve em operação, e então agregando os resultados.  
 Negócio 1 Negócio 2 Negócio 3 

1. Qual é o seu tipo de negócio?  
 
Veja o caderno de códigos: Ocupação 

 
 
 

  

2. Qual é o seu tipo de negócio?  
 
Se o código usado acima não fornece 
informação suficiente para descrever o 
negócio, registre informações adicionais aqui.  

   

3. Qual foi a valor de vendas brutas (receita) no 
últimos 12 meses? 

 
 
 

  

4. Quais foram os custos de seu negócio durante 
os últimos 12 meses (inclua insumos 
comprados, trabalho contratado, aluguéis, 
etc.)? 

 
 
 
 

  

5. Qual foi a renda líquida de seu negócio 
durante os últimos 12 meses?  
Renda líquida é definida como o valor das 
vendas brutas menos custos (3 menos 4). 
 

   

6. Qual é o valor do seu negócio se fosse vender 
hoje? Valor do negócio é definido como 
maquinário, estoque de insumos, etc., se 
vendido hoje, nas condições atuais.  

 
 
 
 

  

Tabela 3L. RENDA DE SALÁRIO OU REMUNERAÇÃO NOS ÚLTIMOS 12 MESES 

Algum membro da sua família recebeu salário ou diária (em dinheiro ou em outros benefícios) para 
trabalhar nos últimos 12 meses? 

Uma pessoa pode ser listada mais de uma vez porque esta pessoa pode ter realizado diferentes 
trabalhos remunerados. Verifique na Tabela 1A as indicações para esse tipo de trabalho, mas tenha 
cuidado pois alguns trabalhos podem ser considerados de menor importância e, em conseqüência, eles 
não aparecem na Tabela 1A. 
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1. Membro da 
unidade 
familiar 
(Número da 
Tabela 1A, 
coluna 1) 

2. Tipo de 
trabalho 
 
Veja o caderno 
de códigos: 
meios de 
subsistência  
 
 
 

3. Códigos 
para unidades: 
1 = atividade 
(sem unidade 
de tempo) 
2 = hora;  
3 = dia;  
4 = semana;  
5 = mês;  
6 = ano;  
9 = outro 
(especifique) 

4. Unidades de 
trabalho nos 
últimos 12 
meses 
 
Use -8 se no. 3 
= 1 
(pagamento 
por atividade e 
não por 
unidade de 
tempo) 

5. Relação de 
pagamento 
por unidade 
de tempo 
 
Use -8 se no. 3 
= 1 
(pagamento 
por atividade e 
não por 
unidade de 
tempo) 

6. Total renda 
 (4 X 5) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 

Tabela 3M.  RENDA MISTA NOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 
Por favor, conte-nos sobre qualquer outro tipo de renda que a sua família tem e que ainda não foi 
mencionada (em dinheiro ou em outros benefícios). Eu vou ler uma lista em voz alta. Por favor, 

diga-nos se você recebeu renda em alguma dessas categorias, e em caso positivo, quanto recebeu 
nos últimos 12 meses. 

No. 1. Tipo de renda 3. Quantia total 
recebida nos últimos 
12 meses 

1. Arrendamento de terra  
2. Dinheiro mandado de fora   
3. Presentes, apoio da família ou amigos  
4. Herança  
5. Aposentadoria  
6. Apoio do governo  

 FUNRURAL (16)  
 Salário de maternidade (18)  
 Auxilio da saúda (19)  
 Auxilio escolar (20)  
 Bolsa família (21)  
   

7. Renda de políticos locais  
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8. Apoio de ONG  
9. Indenização  

10. Dividendos de empresa comunitária/ cooperative  
11. Pagamentos por servicos ambientais  

   
12. Outro (especifique) ______________________________________  
13. Outro (especifique) ______________________________________  
14. Outro (especifique) ______________________________________  
15. Outro (especifique) ______________________________________  

 

4. PERCEPÇÕES E MUDANÇAS NO BEM-ESTAR NOS ÚLTIMOS DOIS ANOS  

Nota: Ao apresentar as questões da tabela abaixo, leia em voz alta todas as opções (códigos) para os 
respondentes e peça a eles para escolher uma única resposta. 

Agora nós iremos perguntar a você questões sobre o bem-estar da sua família, como isso vem 

mudando com o tempo, e quais as razões para as mudanças. 

1. A renda da sua família nos dois últimos anos tem sido suficiente para cobrir o que 
você considera que são as necessidades da família?  
Explique que nós definimos ‘renda’ somando a produção própria com a renda em 
dinheiro.  
Leia em voz alta os códigos de 1 a 3: 
1=sim; 2=razoável (perto do suficiente); 3=não 

 

2. De modo geral, qual é a situação do bem estar da sua família hoje comparada 
com dois anos atrás? 
Explique como nós definimos ‘bem estar’ (veja as diretrizes técnicas). 
Escolha apenas um código. Leia em voz alta os códigos: 
Códigos: 1=melhor agora; 2=praticamente a mesma; 3=pior agora; -9= 
respondente não sabe  
Se a resposta é 1 ou 3, vá para a questão 3.  Se a resposta é 2 ou -9 vá para a 
seção 5.  

 

 

3. Apresente a questão de acordo com a resposta para a Q2: 
 
[Se Q2=1] Por favor, conte-me as principais razões pelas quais a sua família está 
melhor agora se comparada com a situação de dois anos atrás.    
 
[Se Q2=3] Por favor, conte-me as principais razões pelas quais a sua família está pior 
agora se comparada com a situação de dois anos atrás.    
 
Liste todas as razões apresentadas. Há 5 espaços na direita deste quadro. Anote mais 
razões, se estas existirem.  
Se não há um código correspondente, complete a lista da(s) razão(ões) nas linhas 

abaixo. 
 
Veja o caderno de códigos: Razões para estar melhor ou pior 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
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5. CONHECIMENTO SOBRE E ENVOLVIMENTO DA FAMÍLIA  COM INICIATIVAS DE REDD 

Nós concluiremos a entrevista perguntando a você algumas questões sobre REDD.   

Observe que algumas destas questões são apresentadas para ambas as comunidades de intervenção 
e de controle, enquanto que algumas são apresentadas apenas para uma ou para outra. Preste 
atenção nas seguintes regras. 

Insira o nome do projeto local de REDD no espaço (_______________________) abaixo. 

Em comunidades de intervenção, diga que o CIFOR não implementa projetos de REDD.Somos uma 
instituição de pesquisa e não pretendemos implementar nenhum projeto de REDD. 

Nas comunidades de controle, diga que você não conhece nenhum plano para projetos de REDD 
nessa comunidade e que o CIFOR não implementa projetos de REDD.   

Se a organização proponente solicitou que as questões dessa seção não sejam apresentadas para as 
comunidades dentro dos limites do projeto, então essas questões não devem ser apresentadas. Se 
este for o caso, indique aqui que o proponente fez esta solicitação marcando na caixa a seguir: ☐. 

As questões 1-6 deverão ser apresentadas para ambas as comunidades de intervenção e de controle 

Questões Resposta 
1. Você já ouviu falar de REDD antes dessa entrevista? 

Códigos: 1 = sim; 0 = não 
 

2. Você já ouviu falar de ( _______________________) antes dessa entrevista? 
Códigos: 1 = sim; 0 = não 
Se Q1=0 e Q2=0, termine a entrevista. 

 

3.  Se Q1=1 Qual foi a sua maior fonte de informação sobre REDD antes dessa 
entrevista?  
Códigos: 1= proponente; 2=lideres comunitários; 3=conversas entre 
comunitários; 4=governo; 5=agente externo; 6=ONG; 7=imprensa; 8=encontro 
do CIFOR; 9=outro (especifique)___________________________; -8=NSA 
(Q1=0) 

 

4. SeQ2=1 Qual foi o principal meio de informação sobre ( 
____________________) antes dessa entrevista? 
Códigos: 1= proponente; 2=lideres comunitários; 3=conversas entre 
comunitários; 4=governo; 5=agente externo; 6=ONG; 7=imprensa; 8=encontro 
do CIFOR; 9=outro (especifique)_____________________; -8=NSA (Q2=0) 

 

5. Se Q1=1 e Q2=0, pergunte: 
Por favor, diga-me o que você pensa que REDD é.  
 
Se Q1=0 e Q2=1, pergunte: 
Por favor, diga-me o que você pensa que (_______________________) é. 
 
Se Q1=1 e Q2=1, pergunte: 
Por favor, diga-me o que você pensa que REDD e (_____________________) 
são. 
 
Selecione todos os códigos que se aplicam: 
1 = Uma política/projeto para reduzir a destruição da floresta  
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2 = Uma política/projeto para repor/aumentar a cobertura florestal 
3 = Uma política/projeto para repor/aumentar o seqüestro de carbono da 
floresta 
4 = Uma política/projeto para aumentar os ganhos do país em investimentos e 
comércio internacionais  
5 = Uma política/projeto para gerar renda para a companhia que o está 
implementando  
6 = Uma política/projeto para compensar pessoas/negócios por abrir mão de 
renda florestal 
7 = Um meio de fazer as pessoas locais pararem de usar ou estragar florestas 
locais 
8 = Um meio de fazer atores externos pararem de usar ou estragar florestas 
locais  
9 = Outro (especifique)_____________________________________________ 
10 = Outro 
(especifique)_____________________________________________ 
11 = Outro 
(especifique)_____________________________________________ 

6. Avaliação do pesquisador: Os respondentes demonstraram um entendimento 
básico do que REDD ou (____________) são, no sentido de que afirmaram 
conhecer pelo menos um de seus atributos? 
Códigos: 1 = sim; 0 = não 
 
Se Q6=0, termine a entrevista. 

 

 
As questões 7-13 deverão ser apresentadas apenas para as comunidades de intervenção, e apenas se 
os respondentes tem conhecimento do projeto local de REDD (Q2 = 1 e Q6=1). De outro modo, vá 
para Q14. 
 

7. Você ou alguém na sua família envolveu-se na decisão de se 
(_________________) deveria ou não ser implementado na sua comunidade? 
Códigos: 1 = sim; 0 = não. Se não, passe para a 9. 

 

8. Em caso positivo, conte-me de que modo você ou alguém da sua família está 
envolvido na decisão de implementar ou não implementar (____________) na 
sua comunidade. 
Códigos (selecione tudo que for mencionado) 
1 = Nós participamos de uma reunião organizada pelo proponente para solicitar 
consentimento da comunidade. 
2 = Nós participamos de uma reunião organizada pela comunidade para discutir 
a solicitação de consentimento do proponente 
3 = Outro (especifique)________________________________________________ 
4 = Outro (especifique)________________________________________________ 
-8 = Não se aplica (Q7=0) 

 

9. Você ou alguém da sua família está envolvido no desenho e/ou a implementação 
ou desenho do (______________________) na sua comunidade? 
Códigos: 1 = sim; 0 = não.  Se não, passe para a 11. 

 

10. Em caso positivo, conte-me de que modo você ou alguém na sua família está 
envolvido no desenho e/ou a implementação do (______________________). 
1 = Nós participamos de um encontro para gerar contribuições de como 
implementar o projeto  
2  = Nós participamos de um encontro explicativo sobre como o projeto seria 
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implementado 
3 = Nós participamos de um evento educacional ou de treinamento relacionado 
com o projeto  
4 = Nós estamos envolvidos no esclarecimento sobre os arranjos de posse  
5 = Nós fomos convidados a participar em um esquema para monitoramento 
comunitário de carbono 
6 = Nós fomos convidados a participar em um esquema para (melhor) fiscalizar as 
regras sobre florestas  
7 = Outro (especifique)________________________________________________ 
8 = Outro (especifique)________________________________________________ 
9 = Outro (especifique)________________________________________________ 
-8 = Não se aplica (Q9=0) 

11. Quais são as suas esperanças a respeito de como (____________) irá beneficiar a 
sua família? 
Códigos (selecione tudo que for mencionado) 
0 = Respondentes não tem quaisquer esperanças para expressar 
1 = Eu espero que isso vá melhorar a renda da minha família 
2 = Eu espero que isso vá me compensar adequadamente pela perda de renda 
florestal 
3 = Eu espero que isso vá me propiciar uma fonte alternativa/suplementar de 
renda 
4 = Eu espero que isso consiga proteger efetivamente as áreas de floresta 
5 = Eu espero que isso possa interromper os planos de grandes companhias que 
querem converter nossas florestas 
6 = Eu espero que isso possa reduzir as ameaças vindas das mudanças climáticas 
7 = Outro (especifique)________________________________________________ 
8 = Outro (especifique)________________________________________________ 
9 = Outro (especifique)________________________________________________ 

 

12. Quais são as suas preocupações a respeito de como (____________) afetará a 
sua família? 
Códigos (Selecione tudo que foi mencionado) 
0 = Respondentes não tem quaisquer preocupações para expressar 
1 = Eu me preocupo que isso possa causar a diminuição da renda da minha 
família 
2 = Eu me preocupo que isso não irá me compensar adequadamente pela perda 
de renda florestal  
3 = Eu me preocupo que isso não irá me propiciar uma fonte alternativa/ 
suplementar de renda 
4 = Eu me preocupo que isso não vai conseguir proteger as áreas de floresta 
5 = Eu me preocupo que isso não vai impedir as grandes companhias de converter 
nossas florestas  
6 = Eu me preocupo que isso não irá reduzir as ameaças vindas das mudanças 
climáticas 
7 = Outro (especifique)________________________________________________ 
8 = Outro (especifique)________________________________________________ 
9 = Outro (especifique)________________________________________________ 

 

13. Quais são as suas recomendações para melhorias que devem ser feitas para a implementação 
de (________________________) na sua comunidade? 
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0 = Respondentes não tem quaisquer recomendações para expressar Se os respondentes não 
tem recomendações, termine a entrevista. 

 

As questões 14 e 15 devem ser apresentadas: 

 Nas comunidades de intervenção apenas se os respondentes tem conhecimento sobre REDD 
(Q1= 1 e Q6 = 1) mas não têm conhecimento sobre o projeto local de REDD (Q2= 0). 

 Nas comunidades de controle  apenas se os respondentes demonstraram um entendimento 
básico do que é REDD ou sobre o projeto de REDD, baseado na sua avaliação (Q6= 1). 

14. Se fosse ter um projeto de REDD nessa área, como você esperaria que esta 
iniciativa beneficiasse a sua comunidade? 
Selecione tudo que se aplica. 
0 = Respondentes não tem quaisquer expectativas para expressar  
1 = Eu  espero que isso melhore nossas rendas  
2 = Eu espero que isso nos compense adequadamente pela perda de renda 
florestal 
3 = Eu  espero que isso nos gere uma fonte alternativa/suplementar (suficiente) 
de renda 
4 = Eu  espero que isso consiga proteger efetivamente as áreas de floresta 
5 = Eu espero que isso interrompa os planos de grandes companhias que querem 
converter nossas florestas 
6 = Eu espero que isso nos ajude a reduzir as ameaças vindas das mudanças 
climáticas 
7 = Outro (especifique)________________________________________________ 
8 = Outro (especifique)________________________________________________ 
9 = Outro (especifique)________________________________________________ 
-8 = Não se aplica 

 

 

15. Se fosse ter um projeto de REDD nessa área, quais seriam as suas preocupações a 
respeito de como esta iniciativa poderia afetar a sua comunidade? 
Selecione tudo que se aplica. 
0 = Respondentes não tem quaisquer preocupações para expressar  
1 = Eu me preocuparia que isso fosse diminuir a renda de nossas famílias  
2 = Eu me preocuparia que isso não fosse nos compensar adequadamente pela 
perda de renda florestal 
3 = Eu me preocuparia que isso não nos propiciasse uma fonte 
alternativa/suplementar (suficiente) de renda 
4 = Eu me preocuparia que isso não possa proteger efetivamente as áreas de 
florestas 
5 = Eu me preocuparia que isso não conseguisse interromper os planos de 
grandes companhias que querem converter nossas florestas 
6 = Eu me preocuparia que isso não conseguisse reduzir as ameaças vindas das 
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mudanças climáticas 
7 = Outro (especifique)________________________________________________ 
8 = Outro (especifique)________________________________________________ 
9 = Outro (especifique)________________________________________________ 
-8 = Não se aplica 

  
Checagem para antes do término da entrevista: 
 

 Diga que você fez a última pergunta e que a entrevista está acabando. 

 Relembre aos respondentes que o CIFOR não elabora, financia ou implementa projetos de 
REDD.  Nós somos uma equipe de pesquisa, não uma equipe voltada para planejar projetos 
de REDD, aqui ou em qualquer outro lugar. 

 Pergunte aos respondentes se eles têm quaisquer perguntas sobre a entrevista ou sobre o 
CIFOR e o estudo GCS-REDD. 

 Relembre aos respondentes que nós os entrevistaremos novamente em 2013. 

 Relembre aos respondentes que nós apresentaremos nossos resultados para a comunidade 
em um ano e em 2014. 

 Relembre aos respondentes sobre as garantias de anonimato e confidencialidade. 

 Expresse sua gratidão aos respondentes pela sua disponibilidade em participar na pesquisa 
e por compartilhar de seu precioso tempo.  

 Deixa uma lembrança com a família para agradecer a participação no estudo 

 
6. AVALIAÇÃO PELO ENUMERADOR 

1. Quanto tempo durou a entrevista? 
 

min 

2. Em termos gerais, quão confiável é a informação fornecida por essa unidade 
familiar? 
Códigos: 1=pouco; 2=razoavelmente confiável; 3=muito confiável 

 

3. Se a confiabilidade da informação é pequena, qual é a razão? 
Códigos.  Liste todas as razões que se aplicam: 
1=Nessa comunidade as pessoas não podem falar francamente sobre certas práticas 
florestais;  
2=o respondente não estava entusiasmado para participar da entrevista;  
3=o tempo disponível para a entrevista foi muito curto;  
4=o foco de atenção do respondente desapareceu porque a entrevista foi muito 
longa;  
5= outra razão (especifique) _________________________________________ 
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ANEXO II – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Como foi a escolha das famílias do Proambiente? 

Como foi a escolha dos agentes do Proambiente? 

Quais foram as principais atividades realizadas pelo programa? 

Como foi a elaboração dos Planos de Utilização? 

Como se deu a construção do acordo comunitário do seu núcleo? 

 Quais foram os comprometimentos estabelecidos pelo Acordo Comunitário? 

 O Proambiente fez com que as famílias mudassem alguma prática agrícola? Quais? 

 

 

 


