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RESUMO 

 

Este trabalho propõe-se a compreender e estudar os diferentes modos de vida de pecuaristas 

de corte do município Santana do Livramento. Nesse sentido, o estudo procurou dar ênfase na 

compreensão dos fatores que provocam situações de vulnerabilidade na pecuária de corte, 

fragilizando os meios de vida dos pecuaristas e limitando o exercício das capacitações. De tal 

forma, o objetivo do trabalho consiste em compreender os modos de vida e as formas de 

enfrentar situações de choques e estresses de pecuaristas de corte em Santana do Livramento, 

e como esses criam estratégias de enfrentamento ou adaptação aos efeitos das situações de 

vulnerabilidade aos quais estão expostos. A metodologia desse estudo fez uso de entrevista 

semiestruturada como principal técnica de pesquisa, com um roteiro de questões abertas, 

fechadas e de múltipla escolha, de caráter qualitativo e quantitativo. Assim, foram aplicadas 

duas entrevistas com pecuaristas de corte no município de Santana do Livramento localizados 

na região do 5º Distrito São Diogo - Rincão Bonito, no Rio Grande do Sul. De modo geral, 

nos resultados dessa pesquisa foi possível demonstrar que os modos de vida dos pecuaristas 

de corte são formados por um conjunto de ativos, composto por fatores internos e externos ao 

estabelecimento, sendo esses os ativos a serem mobilizados frente às situações de 

vulnerabilidade. Comprovando que a pecuária de corte é uma atividade heterogênea, 

apresentando algumas semelhanças, mas, em sua maioria, se diferenciando na composição 

dos modos de vida e na disponibilidade de ativos.  

 

Palavras-chave: Modos de vida. Pecuária de corte. Vulnerabilidade. 



 

 

 

 

RESUMEN 

 

Este estudio tiene como objetivo comprender y estudiar las diferentes formas de vida de los 

productores de carne en el municipio de Santana do Livramento. En este sentido, el estudio 

buscó enfatizar los factores que causan situaciones de vulnerabilidad en el ganado vacuno, 

debilitando los medios de vida de los ganaderos y limitando el ejercicio de entrenamiento, 

verificando así cómo los ganaderos se han enfrentado o fueron adaptado a situaciones 

causadas por los múltiples factores de vulnerabilidad que están expuestos. De esta manera, el 

objetivo de este trabajo es comprender las formas de vida y las formas de hacer frente a los 

choques y las situaciones de estrés de los productores de carne en Santana do Livramento, y 

cómo crean estrategias de adaptación o adaptación a los efectos de las situaciones de 

vulnerabilidad que están expuestos. La metodología de este estudio utilizó entrevistas 

semiestructuradas como la principal técnica de investigación, con un guión de preguntas 

abiertas, cerradas y de opción múltiple, de carácter cualitativo y cuantitativo. Así, se 

realizaron 02 entrevistas con ganaderos de los municipios de Santana do Livramento ubicados 

en la región del 5
o
 Distrito São Diogo - Rincão Bonito, en Rio Grande do Sul. En general, los 

resultados de esta investigación mostraron que los medios de vida de los ganaderos están 

formados por un conjunto de activos, compuestos por factores internos y externos al 

establecimiento, que son los activos que se movilizarán ante situaciones de vulnerabilidad. 

Demostrar que el ganado de carne es una actividad heterogénea, con algunas similitudes, pero 

que en su mayoría difieren en la composición de los medios de vida y la disponibilidad de 

activos. 

 

Palabras clave: Formas de vida. Ganado vacuno. Vulnerabilidad 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A região sul do Rio Grande do Sul apresenta a pecuária de corte como uma das 

principais atividades econômicas do estado. A exploração da pecuária encontra-se enraizada 

por laços históricos ligados a terra e a gente gaúcha, sendo responsável pela efetiva ocupação 

de grandes extensões de nosso território (MATTE; WAQUIL, 2018). 

A economia do país está interligada com as atividades da pecuária, na exploração de 

bovinos de corte e ovinos especializados em produção de lã, carne e leite. 

Os dois estabelecimentos analisados estão localizados na região da Campanha, mais 

precisamente no 5
o
 Distrito São Diogo – Rincão Bonito, no munícipio de Santana do 

Livramento, Rio Grande do Sul, caracterizado popularmente por uma região de campos altos 

e dobrados com solos de origem basáltica, tipo pedregal. 

Existe o envolvimento da autora com o tema deste trabalho. Sendo filha de pecuarista,  

estando intimamente relacionada à UPA 1, onde acompanhei e passei a vivenciar toda 

atividade pecuária desde criança, juntamente com meu pai.  

A atividade pecuária da região de estudo é caracterizada por apresentar campos 

nativos com grande diversidade de espécies forrageiras de verão, e no inverno possuir o vazio 

forrageiro, onde muitos produtores da localidade são afetados negativamente, pois estes 

campos nativos não apresentam espécies nativas de inverno e reduz drasticamente a oferta de 

forragem aos animais, outra característica da atividade pecuária da região é a criação de 

animais (bovinos e ovinos) de forma extensiva, onde os campos são mantidos em sua forma 

natural sem muitas modificações ou melhorias. Em algumas propriedades próximas é 

visualizado a implantação de pastagens de inverno, com finalidade de salvar animais fracos e 

possuir uma reserva extra de forragem para algum imprevisto que possa haver.  

Essa região exibe uma característica um tanto cultural quanto social de criação da 

pecuária em sistema extensivo e ciclo completo baseados em campo nativo. Campos estes que 

compõem grande parte do bioma pampa, sendo responsáveis pela diversidade da fauna e flora. 

Também possuem uma excelente condição de regeneração natural de sua vegetação, 

aportando, na primavera, forragem de qualidade e que consegue suprir e acelerar o processo 

de engorda nas categorias de terminação, auxiliando no desenvolvimento da atividade 

pecuária (MATTE; WAQUIL, 2018). 

O alvo de produção das duas propriedades nas quais foi realizada a pesquisa é engorde 

de bovinos de corte dedicando-se à criação de bovinos de raças mistas para a produção de 

carne, e ovinos para produção de lã e carne. Cada uma das famílias encontra limitações 
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próprias dentro das suas atividades e possuem agência para contornar essas situações. Assim, 

este estudo realiza uma análise dos estabelecimentos no ano agrícola de setembro de 2018 a 

setembro de 2019, e apresenta como objetivo interpretar as suas estratégias de diversificação 

dos modos de vida e compreender o grau de vulnerabilidade desses núcleos familiares e suas 

táticas para enfrentamento (MATTE; WAQUIL, 2018).  

 O método utilizado para análise das propriedades rurais foi baseado e fundamentado 

na linha de pensamento de Frank Ellis (2000) proporcionando alicerce para alinhar esta 

pesquisa e para traçá-la o modo de vida no meio rural, os ativos, a diversificação das 

atividades das famílias rurais e consequentemente do grau de vulnerabilidade que estas 

apresentam.  

Então, esse trabalho tem como objetivo geral analisar as estratégias de diversificação 

dos modos de vida de pecuaristas de corte no município de Santana do Livramento- RS. 

Como objetivos específicos, tem-se: (1) Identificar os ativos e atividades que constituem os 

modos de vida das famílias dos pecuaristas de corte estudados; (2) Avaliar como os ativos 

definem semelhanças, diferenças e qual exerce maior influência nos modos de vida entre os 

pecuaristas analisados; (3) Identificar a diversidade de estratégias produtivas dos sistemas de 

produção. 

Sendo assim, esta pesquisa está estruturada em cinco partes. Contendo a introdução 

que contempla esta primeira parte. A segunda parte apresenta o referencial teórico, 

primeiramente, para justificar o uso da abordagem dos modos de vida estabelecida 

inicialmente por Ellis (2000), depois, para estabelecer as estratégias adaptativas, reativas dos 

meios de vida na agricultura e logo após como último item do referencial teórico está 

perspectiva orienta ao ator, que nada mais é do que medidas tomadas por atores sociais para 

enfrentar determinadas situações de choques ou ameaças podendo tornar os pecuaristas mais 

vulneráveis. A terceira parte é dedicada à apresentação dos instrumentos e ferramentas que 

descrevem a metodologia da pesquisa e seu contexto onde foi realizada. Na quarta parte do 

texto os resultados são apresentados, analisados e discutidos. E por fim, a quinta e ultima 

parte desta pesquisa contempla as considerações finais que são expostas a partir das análises 

desenvolvidas e as conclusões tomadas a respeito da análise realizada. 
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2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 A ABORDAGEM DO MODO DE VIDA  

 

A abordagem desta pesquisa considera-se substancial na elucidação das diferentes 

condutas de pecuaristas de corte da Campanha Gaúcha, os seus modos de vida e os seus 

múltiplos estilos de agricultura (RIBEIRO, 2009).    

Neste trabalho, foi escolhido utilizar a expressão “modo de vida” (conforme Peñafiel, 

2006) quando se tratar de elucidar os métodos de sobrevivência e as formas que os pecuaristas 

encontram para contornar momentos de vulnerabilidade. 

 

Os meios de vida consistem nas capacidades, atividades e recursos (tanto 

materiais quanto sociais) necessários para o sustento. Um meio de vida é 

sustentável quando pode enfrentar e recuperar-se de um estresse ou impacto, 

mantendo ou expandindo sua capacidade e seus bens, tanto no presente, 

quanto no futuro, sem prejuízo para os recursos naturais que lhe servem de 

base. (CHAMBERS; CONWAY; 1992 apud DFID, 1999, p.1). 

 

A abordagem dos “meios de vida” proposta por Frank Ellis (2000) conceitua que os 

núcleos familiares ampliam suas estratégias de representação social combinando ligação entre 

os ativos e as atividades que o grupo familiar possui para sobreviver. Segundo o autor. 

 

“[...] um meio de vida compreende os bens (natural, físicos, humanos, 

financeiro e capital social), as atividades e o acesso a estas (mediados pelas 

instituições e relações sociais) que juntos determinam a vida adquirida pelo 

indivíduo ou pelo grupo familiar” (ELLIS, 2000, p. 10).  

 

Portanto, o meio que o indivíduo possui para viver envolve os ativos de que ele 

dispõe, suas atividades e as formas de acesso e uso para sobreviver que determinam o seu 

modo de viver.  

Para Frank Ellis (2000), a análise do modo de vida dos produtores rurais é feita a partir 

do estudo dos ativos (“capital”) dentro das unidades de produção, o que resulta em estratégias 

para diversificar e melhorar a qualidade de produção e de vida dos agricultores, gerando 

segurança e estabilidade para o núcleo familiar.  

Estudos de Chambers e Conway (1992); Scoones (1998); Ellis (1998) e Ellis (2000) 

afirmam que a heterogeneidade dos estilos e formas de produção é determinada por uma 

diversificação das atividades e rendas que são estratégias de sobrevivência praticadas pelos 

produtores e suas famílias. Estas estratégias compõem os diferentes “livelihoods” ou “modos 
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de vida”. De acordo com Houaiss (1982, p. 459) “livelihoods” se traduz para o português 

como “meio de vida, modo de vida, sustento, subsistência”. 

A diversificação nos meios de vida rural pode ser definida como o “processo pelo 

qual, as famílias rurais constroem um portfólio cada vez mais diversificado de atividades e 

ativos a fim de sobreviver e melhorar seu padrão de vida” (ELLIS, 2000, p.15). 

Nestes casos, a diversificação de produção no meio rural torna-se uma alternativa 

consistente para garantir maior estabilidade e autonomia frente a uma situação crescentemente 

incerta e duvidosa. 

 

Esta abordagem é apresentada como aquela que analisa as estratégias de 

sobrevivência além dos espaços domésticos considerando também o 

comportamento das pessoas de uma forma mais ampla demonstrando como 

elas podem utilizar as suas habilidades e os seus recursos para sobreviver 

considerando-se a diversidade (PERONDI, 2007 apud RIBEIRO, 2009, p. 

71). 

 

A finalidade da Figura 1 a seguir é organizar o conjunto de cinco capitais (natural, 

social, humano, financeiro e físico) simbolizados na forma geométrica de um pentágono e que 

assumem como o conjunto definidor dos ativos dos modos de vida.  

 
Figura 1 - Esquema para entendimento dos ativos que compõem o modo de vida dos produtores e a 

partir destes manifestam seus pontos de vulnerabilidade. 

 
                         Fonte: Elaboração própria adaptado de Ellis (2000). 

 

Capital natural compreende os animais, a terra, a água, e os recursos biológicos que 

são utilizados pelas pessoas para gerar modos de sobrevivência. Capital social diz respeito aos 

vínculos que os produtores e seus núcleos familiares possuem com a comunidade, e a 

possibilidade de pertencer a um grupo social, como por exemplo, cooperativas ou associação 
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de moradores. Capital humano é o trabalho disponível, influenciado pelas variáveis: 

educação, condições de saúde e habilidades. Cresce à medida que se investe em educação e 

capacitações. Capital financeiro compreende as economias que os núcleos familiares têm 

disponíveis para realizar suas estratégias. Este é um capital que pode ser maximizado com o 

acesso a uma linha de crédito subsidiada. E por fim, o capital físico abrange aquilo que foi 

adquirido pela produção, sujeitos à depreciação, como infraestrutura, benfeitorias e máquinas 

(PERONDI; SCHINEIDER, 2012). 

Dessa maneira, os ativos são componentes fundamentais dos capitais que sustentam as 

estratégias criadas pelos indivíduos, as quais são “respostas em curto prazo de crises não 

planejadas” (ELLIS, 2000, p. 47). 

Porém, conforme Perondi e Schneider (2012) a figura geométrica do pentágono não se 

mostra apenas útil para identificar os elementos que compõem os vértices (os capitais), 

também se mostra essencial para elucidar o ponto central do pentágono representando o 

acesso mínimo aos recursos, enquanto que nos limites externos representa o acesso máximo 

aos recursos. E a partir daí cada situação particular de grupos sociais podem ser delineadas de 

formas distintas no pentágono.  

Nesse sentido, Perondi e Schneider (2012, p. 118) afirmam que “fortalecer os meios de 

vida implicaria criar mecanismos de diversificação das opções e estratégias de trabalho e 

renda, estimulando assim sua resiliência para lidar com crises, choques ou vulnerabilidades”. 

 

2.2 ESTRATÉGIAS ADAPTATIVAS E REATIVAS DOS MEIOS DE VIDA NA 

AGRICULTURA 

 

Segundo Adger et al., (2004) a abordagem de vulnerabilidade e suas estratégias de 

adaptação e reação levam em consideração os estresses provocados por mudanças climáticas e 

ambientais e por questões sociais, que são acentuadas pela incapacidade de novas adaptações 

ou até mesmo pela falta/incapacidade de adaptação à um novo cenário. 

Por isso, a abordagem da vulnerabilidade leva em consideração o estresse provocado 

pelas mudanças ambientais e sociais, potencializado pela ausência de capacidade de 

adaptação, que pode ser representada pela própria ausência do Estado (AGDER, 2006; 

ADGER et al., 2004 apud MATTE; WAQUIL, 2018, p. 228). 

Ou seja, devido à falta ativos como capital natural (terra, animais, água), financeiro 

(recursos para implantar pastagens) e também capital fisíco (maquinário) esses produtores têm 
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seu modo de vida ameaçado por essa situação de vulnerabildiade. E a forma que os produtores 

lidam com a situação de vulnerabildiade é reagindo ou se adaptando à novas mudanças e à 

novos cenários. 

Chambers (2006) e Ellis (2000) consideram que a falta ou escassez de recursos 

financeiros para a adaptação a novos cenários dos núcleos familiares os tornam vulneráveis e 

seus recursos se tornam limitados, já que não possuem liberdade de escolha para decidirem 

novos caminhos para seus modos de vida. Isso implica nas limitações de suas funcões e 

atividades fundamentais, gerando situação de descontrole, estresse e choques. 

Portanto, os indivíduos e as famílias possuem diferentes formas de acesso aos distintos 

capitais, atribuindo heterogeneidade em suas estratégias de enfrentamento e adaptação às 

diversas situações de vulnerabilidade (CHAMBERS, 2006; ADGER et al., 2008 apud 

MATTE; WAQUIL, 2018, p. 230). 

Quando as famílias desenvolvem técnicas para driblar os momentos de vulnerabilidade 

ou ameaças, melhoram e fortalecem seus modos de vida, diminuem seus riscos a crises e 

estresses que aperfeiçoam suas capacidades e técnicas à resistir aos conflitos e oscilações. 

Assim, as estratégias de adaptação se expressam como alternativas de escolha que 

buscam caminhos mais estáveis, sendo estratégias que “antecipam” possíveis crises e choques 

e garantem maior estabilidade quando da ocorrência de situações de vulnerabilidade 

(NIEDERLE, GRISA, 2008, p. 52). Já para Adger e Kelly (1999, p. 258), a adaptação 

também ocorre através das ações dos indivíduos “facilitadas ou limitadas por instituições”, 

bem como através da ação das próprias instituições. 

A estratégia adaptativa é definida pelo autor como “um processo contínuo de 

mudanças nos modos de vida, com propósitos de melhorar a qualidade de vida, ou de reduzir 

a vulnerabilidade diante das crises exógenas” (ELLIS, 2000, p. 63).   

Ao mesmo tempo, estudos da área econômica têm analisado que as unidades de 

produção doméstica diversificam as suas atividades e por conseqüência diminuem os riscos de 

perda (ELLIS, 2000, p. 60). 

A diversificação nos meios de vida rural pode ser definida como o “processo pelo 

qual, as famílias rurais constroem um portfólio cada vez mais diversificado de atividades e 

ativos a fim de sobreviver e melhorar seu padrão de vida” (ELLIS, 2000, p.15). 

Peñafiel (2006) alega que dentro desse contexto o que mais conta é a forma que as 

Unidades de Produção Agrícola (UPAs) irão reestuturar seus modos de vida e as suas funções. 

Isso irá decidir as formas que os agricultores geram para superar as crises e com isso os 
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permita permanecer no meio rural. No entanto, deve-se considerar que cada UPA tem sua 

singularidade para enfrentar momentos de vulnerabilidade. 

Dependendo da situação que as unidades familiares se encontram desenvolvem 

estratégias que podem ser reativas ou adaptativas, isso dependerá da situação de 

vulnerabilidade que irão se deparar, e também da situação dos ativos disponíveis que possuem 

para criar estratégias de sobrevivência. 

Nesse sentido, segundo Adger (2006, p. 276), “o que é vulnerável em um período não 

é necessariamente vulnerável no próximo período”, pois nem sempre os indivíduos dispõem 

de mesmas ferramentas para enfrentar mesma ou distinta situação.  

Por fim, de acordo com Matte; Waquil (2018) ressalta-se que identificar e reconhecer 

as estratégias seguidas pelos produtores e núcleos familiares é de extrema importância para 

realizar prováveis táticas de reações a situações de vulnerabilidade. 

 

2.3 A PERSPECTIVA ORIENTADA AO ATOR  

 

Para os autores Long e Ploeg (1994), em vários momentos os modelos estruturais da 

teoria social apresentaram grande domínio sobre estudos na área da agricultura, e sobre as 

estratégias das unidades de produção agrícolas. 

A discussão a respeito da diversificação de atividades produtivas por parte dos 

agricultores leva a uma reflexão sobre em que medida os atores sociais elaboram estratégias 

heterogêneas em um contexto histórico e social similar (PEÑAFIEL, 2006). 

Para os autores Long e Ploeg, a agência é entendida como a capacidade do ator social 

de processar experiências sociais, e de projetar diferentes formas de superar externalidades 

(PEÑAFIEL, 2006, p. 24).  

Eles procuram resolver problemas, aprender como intervir no fluxo de eventos sociais 

ao seu entorno e monitorar continuamente suas próprias ações, observando como os outros 

reagem ao seu comportamento e percebendo as várias circunstâncias inesperadas (GIDDENS, 

1984; apud SCHNEIDER; GAZOLLA, 2011, p. 25). 

Giddens (1984) ressalta que o entendimento de agência não diz respeito somente às 

intenções que os indivíduos possuem de realizar determinadas coisas, mas também remete à 

competência ou capacidade de realizar estas coisas. Estas ações dependem dos indivíduos em 

realizar determinadas mudanças implicando diretamente na forma que os atores (agentes) 
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exercem algum tipo de poder sobre os indivíduos ou até mesmo na sua capacidade de 

influenciar os outros. 

A perspectiva orientada ao ator surge como uma tentativa diferencial sobre os estudos 

de desenvolvimento baseados em análises estruturais e genéricas, aportando fundamentos 

teóricos e metodológicos para o estudo de desenvolvimento a partir do ator e da construção 

social (GONZÁLEZ; PEREIRA; SOLGIO, 2014, p. 107). 

 

A perspectiva Orientada ao Ator tem sido um arcabouço teórico-

metodológico construído por diversos pesquisadores ao longo das últimas 

décadas. O caráter teórico está em auxiliar a analisar fenômenos sociais no 

que tange aos efeitos das políticas de desenvolvimento mobilizando 

conceitos e orientando suas aplicações. O caráter metodológico está no 

sentido de focar nos atores sociais, partindo do pressuposto de que essa 

abordagem antropológica e necessita da sensibilidade do pesquisador em 

buscar compreender o ponto de vista dos atores. (GONZÁLEZ; PEREIRA; 

SOLGIO, 2014, p. 104-105). 

 

Em termos gerais, a noção de agência atribui ao ator individual à capacidade de 

processar a experiência social e de delinear formas de enfrentar a vida, mesmo sob as mais 

extremas formas de coerção (LONG; PLOEG, 2011, p.25). 

Sendo assim, a ação social parte do indivíduo e dele em seus grupos. Os atores do 

desenvolvimento, sejam indivíduos ou grupos sociais, são dotados de agência e a 

compreensão desta agência é cara aos estudos sobre desenvolvimento (GONZÁLEZ; 

PEREIRA; SOLGIO, 2014, p. 106). 

 

O enfoque orientado ao ator possibilita identificar e analisar a visão de 

desenvolvimento dos diferentes atores nos espaços específicos. Os diferentes 

atores atuam nas interfaces das arenas sociais mobilizando os recursos 

disponíveis de forma a compreender e organizar suas práticas que acabam 

por influenciar a formulação e a implementação de políticas e projetos de 

desenvolvimento. (GONZÁLEZ; PEREIRA; SOLGIO, 2014, p. 110). 

 

Segundo Giddens (2009, p. 12), "agência refere-se a fazer", os indivíduos têm intenção 

e são cientes das razões que levam a prática de determinadas ações, os agentes são reflexivos, 

ou seja, têm capacidade de trazer para consciência e refletir sobre suas escolhas. O autor 

ressalta ainda que a agência não se refere à intenção que os indivíduos têm ao atuar, mas sim 

ao ato de agir propriamente dito. Assim, a agência está ligada ao poder, visto que são as 

pessoas que tem a capacidade de agir e de intervir no meio social.  
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Ao mesmo tempo, o ator social é manipulador do sentido, porque ao reproduzir a 

estrutura, tal como Giddens manifesta, é capaz de manipulá-la, modificá-la, ou demandá-la. 

(PEÑAFIEL, 2006, p. 26). 

Seguindo a linha de pensamento de Peñafiel (2006), é possível ponderar que grupos 

sociais ou núcleos familiares podem expandir as suas estratégias de sobrevivência e ampliar 

suas conexões sociais, por meio de um processo de adaptação e adequação levando em conta 

a questões culturais particulares de cada indivíduo. Assim, nesse sentido é possível observar 

que a questão cultural é um importante recurso para realizar e concretizar uma estratégia, e 

também atua como produto da ação social.   

Por fim, de acordo com González; Pereira; Solgio (2014) a perspectiva orientada ao 

ator tem por finalidade analisar os fatos sociais e desenvolver ferramentas para o 

desenvolvimento rural, a partir de pensamentos reflexivos ainda que em condições 

heterogêneas. Permite também entender como os atores desenvolvem alternativas de 

enfrentamento para grupos sociais que aparentemente são homogêneos, mas apresentam 

características diferenciadas. Concluindo, o papel do ator contribui no auxílio de políticas 

públicas e em projetos de desenvolvimento rural. 
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3  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

3.1 DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada na zona rural do município de Santana do Livramento - RS, 

localizada a uma latitude 30º53'27" sul e a uma longitude 55º31'58" oeste. Apresentando uma 

área de 6.950,390 km² tendo como municípios limítrofes Dom Pedrito, Rosário do Sul, Quaraí 

e ainda faz divisa com a República Oriental do Uruguai, município de Riveira (WIKIPÉDIA, 

2019). 

A cidade faz parte da Região da Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul (Figura 2), 

destacando-se na pecuária (bovinos e ovinos) e na produção de arroz e soja. Mais 

recentemente, vem ampliando a produção frutífera, com destaque para a vitivinicultura. 

(WIKIPÉDIA, 2019). 

 

Figura 2 – Regiões da Fronteira Oeste e Campanha Gaúcha com a localização do município de 

Santana do Livramento e cidades limítrofes. 

 
                         Fonte: SEPLAG (2010). 
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As Unidades de Produção Agrícola estudadas situam-se a 53 quilômetros de distância 

da zona urbana do município de Santana do Livramento, a região de estudo denomina-se 5° 

Distrito São Diogo, localidade Rincão Bonito (Figura 3). Proporcionando estradas de acesso 

até a chegada das UPAs de chão batido, em condições satisfatórias de trânsito.  

 

Figura 3 – Mapa Ilustrativo contendo as divisões dos distritos pertencentes ao município de Santana 

do Livramento. 

 
                     Fonte: Santana do Livramento (2006). 

 

Neste trabalho optou-se por diferenciar as duas unidades de produção agrícola em 

UPA 1 e UPA 2. Então quando se tratar da UPA 1 será referente à pecuária familiar, sobre a 

propriedade de menor extensão de terra (338 ha). E quando se tratar da UPA 2 será referente 

ao sistema de pecuária patronal, irá descrever à respeito da propriedade de maior extensão de 

terra (1.150 ha). 

Essas duas propriedades foram escolhidas para participar desta pesquisa porque são 

propriedades próximas (vizinhas) facilitando o acesso a elas, ajudando na realização das 

entrevistas e principalmente para compreensão dos diferentes modos de vida dos pecuaristas 

de corte que aparentemente podem possuir sistemas produtivos iguais, podem possuir formas 

diversificadas de realizar suas atividades e de enfrentamento para situações de vulnerabilidade 
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dentro de suas propriedades. A ideia é empregar um sistema de produção (pecuária de corte) 

aparentemente homogêneo para analisar os modos de vida dos produtores e suas 

heterogeneidades. 

Como já descrito os estabelecimentos são próximos, vizinhos, estando distanciados 

entre 1 a 2 quilômetros entre si. E estas duas propriedades pertencem à Área de Proteção 

Ambiental (APA) do rio Ibirapuitã (Figura 4), sendo essa uma área de preservação da 

biodiversidade, onde habitam espécies ameaçadas de extinção. 

 

Figura 4 - Localização das UPAs estudadas. 

 
        Fonte: Elaborada pela autora (2019). 

 

3.2 LEVANTAMENTO DOS DADOS E INFORMAÇÕES A CAMPO 

 

Foi utilizado como instrumento de pesquisa a entrevista pessoal, face a face, sendo o 

principal instrumento de coleta de dados (APÊNDICE A).  

As entrevistas foram realizadas diretamente com dois pecuaristas de corte, obtendo, 

assim, um amplo detalhamento das informações e um panorama do local de pesquisa, 

alcançando um importante nível de qualidade das informações. A aplicação das entrevistas 

ocorreu no estabelecimento rural e na cidade.  

 

De acordo com Rudio (1986) a entrevista se caracteriza como um 

instrumento de pesquisa onde as perguntas são feitas oralmente, quer a um 
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indivíduo em particular quer a um grupo e as respostas são registradas 

geralmente pelo próprio entrevistador. E, ainda que, a entrevista é formada 

por um conjunto de questões, enunciados como perguntas de forma 

organizada e sistematizada, que têm com objetivo buscar determinadas 

informações (RUDIO, 1986 apud RIBEIRO, 2009, p.157).   

 

A entrevista realizada foi do tipo semiestruturada, a qual ocorre por meio de uma 

“conversação guiada”, com o objetivo de obter informações detalhadas daquilo que está sendo 

investigado (RICHARDSON, 2009, p. 208). Este tipo de entrevista já possui uma sequência 

de perguntas pré-estabelecidas, obedecendo um roteiro. Com essa ferramenta foi possível 

realizar comparações e correlações entre os pecuaristas de corte, pois a partir daí foi possível 

obter diferentes respostas às mesmas perguntas realizadas. Verificando diferenças e 

semelhanças entre os dois produtores entrevistados. 

A pesquisa adotou como métodos técnicas quali-quantitativas nas diferentes etapas 

metodológicas. Visto que na forma quantitativa os resultados podem ser quantificados a partir 

das análises de dados brutos utilizando ferramentas matemáticas “para descrever as causas de 

um fenômeno”, diferentemente, a forma qualitativa busca compreender e explicar as relações 

globais e locais em determinado fenômeno, buscando as particularidades do mundo social e o 

mundo natural. 

Portanto, através da combinação dos métodos qualitativos e quantitativos foi possível 

a compreensão das dinâmicas socioeconômicas que envolvem as UPAs em relação aos modos 

de vida, permitindo identificar as estratégias adotadas pelos pecuaristas para se reproduzirem 

no núcleo social que estão inseridos. 

 

3.3 TÉCNICAS DE COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

As duas unidades de análise foram UPAs  selecionadas por apresentarem os mesmos 

sistemas de produção, porém, com distintos modos de vida. 

Como forma de contato com a realidade a ser estudada primeiramente foi realizada 

uma pesquisa à fontes de dados secundários existentes (como teses, dissertações, TCC, 

mapas, etc.), assim como dados disponíveis na internet.  

A coleta das informações foi realizada através de roteiro de entrevista semiestruturada 

(Apêndice A). As entrevistas foram realizadas pessoalmente com os produtores (face a face) e 

após as entrevistas foi realizado o registro de imagens fotográficas das unidades de produção 

agrícolas.  
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As entrevistas foram realizadas nos meses de setembro a outubro de 2019, tendo como 

ano agrícola o período de setembro 2018 a setembro de 2019. Para uma melhor compreensão 

dos dados, durante a entrevista permitiu-se que o entrevistado relatasse sobre os assuntos 

livremente, possibilitando um melhor entendimento sobre outros aspectos (sociais, culturais, 

valores, etc.) que envolvem as suas ações e atitudes. 

De acordo com Fonseca (2002) apud Gerhardt; Silveira (2009, p.39), o estudo de caso 

procura conhecer em profundidade o como e o porquê de uma determinada situação, 

identificando o que há de mais essencial e característico. 

Após realizar as entrevistas e obter todas as informações necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, foi feito a produção de quadro, tabelas, mapas, organização de 

fotografias e transcrição de falas de entrevistados. Todos estes elementos irão compor os 

resultados e discussão posteriormente no texto dissertativo. 

Através da análise quantitativa, observando os discursos dos entrevistados, buscou-

apreender os elementos que permitissem evidenciar as estratégias e comportamentos 

orientadores das suas tomadas de decisão em relação às ações que visam manter a reprodução 

da unidade agrícola. A análise dos dados quantitativos foi realizada através de cálculos 

matemáticos, utilizando a planilha eletrônica do software Microsoft EXCEL 2010. 

Assim, cada UPA será representada de acordo com seu estilo de agricultura conforme 

segue: UPA 1: pecuária de corte familiar e UPA 2: pecuária de corte patronal. 
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4 ATIVOS E ATIVIDADES DOS MEIOS DE VIDA DOS PECUARISTAS DE CORTE 

 

4.1 CAPITAL NATURAL 

 

O capital natural refere-se à base de recursos naturais disponíveis nas UPAs, estando 

relacionada aos bens como terra, água, solo, pastagens, entre outros. O principal capital 

natural dos pecuaristas é a terra.  

Neste item do estudo as propriedades serão analisadas em conjunto, pois como se trata 

de estabelecimentos próximos, as condições naturais como: terra, água, solo, pastagens, são 

semelhantes devido ao fato de estar retratando uma única região. 

No município de Santana do Livramento, o relevo é suave ondulado a ondulado, 

ocorrendo presença de coxilhas, chamadas localmente de cerros, alternando com algumas 

áreas menos acidentadas (ACHUTTI, 2011). 

A paisagem apresenta vários cerros, sendo os mais altos os cerros do Itaquatiá (395 

m), da Cruz (392 m) e da Vigia (338 m) (INCRA, 2004). 

A figura 5 a seguir mostra o relevo do município de Santana do Livramento, com 

ênfase nas altitudes das regiões das UPAs demarcadas no mapa. De acordo com a legenda do 

mapa é possível afirmar que essas propriedades encontram-se em uma faixa altimétrica de 150 

a 200 metros. 
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Figura 5 - Mapa altimétrico da região de estudo. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2019), adaptado de INCRA (2006). 

 

Para Souza Júnior e Demattê (2008), a declividade refere-se à inclinação da superfície 

do terreno em relação à inclinação horizontal, com essas informações é possível prever quais 

áreas estão mais propícias à erosão ou a sedimentação. 

O grau de declividade define a inclinação das encostas, as UPAs se classificam em 

uma faixa de declividade de 5 a 10 % (Figura 6). Exibindo colinas fortemente onduladas, 

algumas dessas colinas apresentam degraus rochosos, que somente são identificados a campo. 

Em certos pontos há declividades mais acentuadas, que podem ser classificados como morros 

ou cerros. 
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Figura 6 – Mapa da declividade da região de estudo. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2019), adaptado de INCRA (2006). 

 

Conforme o INCRA (2006) a maior parte do município é constituída de Neossolos 

(aproximadamente 54% do território), Argissolos (Aproximadamente 32% do território) e 

Planossolos (Aproximadamente 10% do território), com pequenas áreas de Chernossolos e 

Vertissolos (Figura 7). 

As propriedades estão situadas sobre solo classificado como Neossolos (Litólicos), 

que constitui mais da metade dos solos do município conforme mostra a figura 7 a seguir. 

Esse Neossolo Litólico é constituído de solos rasos, com horizontes até 20 cm de 

profundidade, pouco profundos, situados sobre rochas, apresentando relevos mais declivosos, 

com possíveis afloramentos rochosos. Estes solos dificultam o crescimento radicular, transito 

de maquinários e está mais suscetível a erosão.  

Na região de estudo com esta classe de solo, tornou-se predominante à atividade da 

pecuária de corte em sistema extensivo. O sistema extensivo se caracteriza por ter a criação de 

forma mais rudimentar, em campo nativo, que necessite pouca mão de obra, com pouco uso 

de insumos.  
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Figura 7 – Mapa de solos da região de estudo. 

 
   Fonte: Elaborada pela autora (2019), adaptado de INCRA (2006). 

 

Na hidrografia do município os cursos d’água pertencem às bacias hidrográficas dos 

rios Quaraí (30,8 % do território), Ibicuí (25,6 %) e Santa Maria (43,6 %), todas pertencentes 

à região hidrográfica do rio Uruguai, ocorrendo barragens e pequenos açudes ao longo dos 

cursos d’água secundários (INCRA, 2006). 

As UPAs estão posicionadas (Figura 8) sobre a bacia do rio Ibicuí. E pertencem à área 

de proteção ambiental do Ibirapuitã. A APA Ibirapuitã (Área de Proteção Ambiental) foi 

criada através do Decreto n.º 529 de 20/05/1992. Possui uma área de 316.882,75 ha, atingindo 

os seguinte municípios: Alegrete, Quaraí, Santana do Livramento e Rosário do Sul 

(WIKIPÉDIA, 2019). A APA é uma extensa área natural destinada a preservação e 

conservação da fauna e flora local, importantes para a qualidade de vida da população local e 

para proteção dos ecossistemas regionais.  

A APA tem finalidade de preservar, conservar e proteger a fauna e flora de espécies 

ameaçadas de extinção, preservar a diversidade ecológica, recuperar o meio ambiente, 

promover medida repressiva contra infratores com condutas e atividades prejudiciais ao meio 

ambiente, através da orientação, do desenvolvimento e da adequação das atividades humanas 

às características ambientais da área.  
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Existe nos estabelecimentos analisados grande disponibilidade de recursos hídricos, 

como sangas, arroios, cacimbas, barragens assegurando, assim, para o fornecimento de água 

para os animais e consumo doméstico. 

 

Figura 8 – Mapa da bacia hidrográfica da região de estudo. 

 
 Fonte: Elaborada pela autora (2019), adaptado de INCRA (2006). 

 

O município de Santana do Livramento está inserido no Bioma Pampa, este promove 

uma grande diversidade de espécies forrageiras presentes nos campos na região de estudo. 

A figura 9 a seguir comprova o uso e cobertura do solo da região foco do estudo, 

sendo predominante o campo nativo e florestas nativas de acordo com a classificação da 

legenda. E não há lavouras, apenas implantação de pastagens de inverno em determinados 

estabelecimentos próximos.  

Dentre as espécies observadas no campo nativo se destacaram algumas de excelente 

qualidade forrageira como o capim caninha (Andropogon lateralis), grama forquilha 

(Paspalum notatum), pega-pega (Desmodium incanum) e trevo nativo (Trifolium rio-

grandense). Espécies estas fundamentais para o desenvolvimento da atividade de pecuária 

predominante na região. 

Foi observada também a presença de plantas consideradas “indesejáveis” pelos 

pecuaristas envolvendo espécies nativas, como a chirca (Eupatorium buniifolium), mio-mio 

(Baccharis coridifolia), caraguatá (Eryngium spp.), carqueja (Baccharis trimera). A presença 
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dessas espécies compete com as espécies forrageiras, o que acaba diminuindo a 

disponibilidade das espécies forrageiras nativas, além de reduzir a área de pastejo dos 

animais, podendo se tornar um fator de vulnerabilidade para os produtores se não forem 

manejadas. 

Foi identificado no entorno das UPAs analisadas grandes extensões de campos 

repletos de matas ciliares e matas nativas em meio à paisagem, que na maioria das vezes serve 

de abrigo aos animais. Entre algumas espécies da mata ciliar, estão: corticeira do banhado 

(Erythrina cristagalli), caneleira do mato (Nectandra nitidula), aroeira branca (Lithraea 

molleoides), araçá (Psidium guineense), entre outras. E entre as principais espécies arbóreas e 

arbustivas nativas estão: figueira branca (Ficus guaranítica), pitanga do mato (Eugenia 

uniflora) e coronilha (Scutia buxifolia).  

 

Figura 9 – Mapa de uso e cobertura do solo da região de estudo. 

 
            Fonte: Elaborado pela autora (2019), adaptado de Wolf; Kuplich; Gonçalves (2019). 

 

Um grande problema provocado pela atividade da pecuária de corte é o pastejo 

excessivo e a superlotação animal realizada por muitas propriedades. A alta pressão de pastejo 

impacta na redução gradual da cobertura vegetal até o desaparecimento de algumas espécies 

existentes no campo nativo do bioma pampa, reduzindo consideravelmente a diversidade da 

vegetação. E com a eliminação de espécies de alto valor nutritivo, há a substituição por outra 

de menor qualidade forrageira ou até mesmo por de espécies invasoras. 

Para minimizar a vulnerabilidade à oferta de disponibilidade e qualidade do campo 

nativo, os pecuaristas adotam algumas estratégias de enfrentamento, como a suplementação 
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dos animais, rotação de campos (piqueteamento) e o uso de pastagens cultivadas. O plantio de 

pastagem cultivada representa uma reserva de alimento para os animais em épocas de 

situações climáticas severas, como períodos de inverno e de secas.   

 

4.2 CAPITAL FÍSICO  

 

O capital físico é composto por ativos que são produzidos pelo processo de produção 

econômica ou outro meio de aquisição, sendo utilizado como instrumento para o 

funcionamento das atividades, podendo ser exemplificado pelos equipamentos agrícolas, 

ferramentas, insumos e infraestrutura disponível. Nesse conjunto de ativos está inserida a 

origem, formas de acesso e a quantidade de terra disponível para a realização das atividades 

produtivas.  

 

4.2.1 Origem da terra 

 

UPA 1: 

O núcleo familiar desta primeira unidade de produção é de origem santanense e se 

instalaram na propriedade rural denominada Santa Mônica em 24 de maio de 1961. As terras 

que hoje são do produtor entrevistado, pertenceram aos seus avós que foram os fundadores da 

propriedade, adquiridas com a venda de um gado que habitava um campo arrendado pela 

família. A propriedade continha 9 quadras de campo
1
, porém, quando foi herdado pelos pais 

do produtor eles venderam 1 campo de 96 hectares. Após o falecimento dos pais, o senhor 

Tupã herdou a propriedade e as 8 quadras de campo restante tiveram que ser divididas com 

sua irmã, resultando em quatro quadras para cada filho, além da sede da estância que também 

compartilham. 

A família já tinha como atividade principal a pecuária extensiva dando continuidade 

ao mesmo sistema produtivo que seus antecedentes praticavam na propriedade, ou seja, gado 

de corte e ovinocultura. 

Ao ser perguntado sobre os valores de compra das terras na época, o senhor Tupã 

relatou que antigamente funcionava da seguinte maneira: “com 100 cabeças de bois criados se 

comprava uma quadra de campo de 87 hectares”, sendo dessa maneira que seus avós 

                                                 
1
 Uma quadra de campo equivale a 87 hectares. 



 

 

35 

 

adquiriram os campos que hoje o pertence. Em valores atuais, não se obteve mais 

informações. 

 

UPA 2: 

O núcleo familiar desta segunda UPA é de origem santanense, e seus familiares se 

instalaram no estabelecimento por volta de 1810. Propriedade denominada atualmente como 

Cabanha M’ Laneira.  

As terras que hoje são do casal de produtores, pertenceram aos seus pais, que 

anteriormente já decorria de sucessão familiar.  

A propriedade possui superfície total de 1150 hectares próprios, sendo todas áreas 

lindeiras, herdadas por parte do titular e por parte de sua esposa, que produzem juntos. Além 

desta área própria da família ainda arrendam de terceiros 296 hectares, em um local mais 

distante de seu estabelecimento. O pagamento do arrendamento ocorre anualmente e o acordo 

são 3500 quilos (kg) de boi gordo por quadra (87 ha). 

 

4.2.2 Formas de uso da terra 

 

No que diz respeito ao tamanho da área dos estabelecimentos há uma amplitude 

significativa no que se refere à área total, com uma propriedade de 338 e outra com 1446 

hectares. Os dados da Tabela 1 evidenciam que a área própria da UPA 2 se distingue da área 

total, demonstrando a influência de outras formas de acesso a terra, como arrendamento de 

terceiros, já na UPA 1 não se caracteriza da mesma forma, não havendo arrendamento ou 

parcerias. O caráter do arrendamento também é encontrado nos trabalhos de Neske (2009) 

com pecuaristas familiares e de Andreatta (2009) envolvendo distintas categorias destes 

produtores, onde o investimento em aquisição de área de terra representa a ampliação da área 

de exploração e produção, e a melhoria desse ativo, portanto, representa a possibilidade de 

melhorar os demais capitais.   

O arrendamento de terceiros é identificado somente na UPA 2, sendo a área arrendada 

destinada unicamente para a terminação de gado (bois e vacas de invernar). 
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Tabela 1 – Uso da terra entre os sistemas de produção analisados. 

Indicador UPA 1 UPA 2 

Superfície Própria (Ha) 338 1.150 

Superfície Arrendada (Ha) - 296 

Superfície Total (Ha) 338 1.446 

Superfície Agrícola Útil (Ha) 337 1.444 

Fonte: Pesquisa de campo (2019). 

 

4.2.3 Capital Imobilizado  

 

Os ativos imobilizados aparecem no Quadro 1, pertencendo ao patrimônio familiar das 

propriedades, na parte de ativos não circulantes, ou também, os ativos realizáveis a longo 

prazo, considerando que as propriedades não têm intenção de vendê-los. 

 

UPA 1: 

O KI Fundiário diz respeito ao somatório dos bens patrimoniais, como, o valor total 

das terras, da infraestrutura da propriedade (galpão, casa, mangueira e cercas), obtendo um 

capital imobilizado desses bens de R$ 3.504.000,00, conforme apresenta o Quadro 1 a seguir. 

O capital imobilizado referente aos animais, KI Animais, diz respeito a todos os 

animais estocados na UPA dos dois subsistemas (bovinos e ovinos), alcançando um valor de 

R$ 770.000,00. 

O KI das instalações e equipamentos possui um total de R$ 23.450,00, contando com: 

automóvel, motosserra, bomba d’água, serra fita, serra circular, furadeira, botijão de sêmen, 

entre outros. 

Ao final com o somatório de todos estes capitais imobilizáveis o produtor tem uma 

riqueza patrimonial fixa de R$ 4.297.450,00. 

 

UPA 2: 

O KI Fundiário diz respeito ao somatório dos bens patrimoniais, como, o valor total 

das terras, da infraestrutura da propriedade (galpão, cabanha, casa, mangueira e cercas), 

obtendo um capital imobilizado desses bens de R$ 12.570.000,00. 

O capital imobilizado referente aos animais estocados no estabelecimento dos dois 

subsistemas, KI Animais (bovinos e ovinos), obtendo um valor de R$ 1.924.000,00. 
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O KI das instalações e equipamentos possui um total de R$ 192.500,00, calculando: 

dois automóveis, trator, plantadeira, roçadeira, reboque, motosserra, bomba d’água, arado e 

roçadeira manual.  

Ao final com o somatório de todos estes capitais imobilizáveis o produtor tem uma 

riqueza patrimonial fixa de R$ 14.686.500,00. 

 

Quadro 1 - Capital imobilizado nas UPAs investigadas. 

Capital Imobilizado 
Unidade UPA 1 UPA 2 

KI Fundiário 
R$ 3.504.000,00 12.570.000,00 

KI Animais 
R$ 770.000,00 1.924.000,00 

KI Instalações/Equipamentos 
R$ 23.450,00 192.500,00 

Capital Imobilizado Total 
R$ 4.297.450,00 14.686.500,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2019).  

 

4.2.4 Análise Geral da Organização e Funcionamento da UPA 1 

 

A propriedade analisada possui um total de 338 ha, sendo 337 ha da área utilizada para 

criação de gado e ovinos, subdivididos em quatro piquetes de campo nativo, todo com nomes 

de identificação dado pelo próprio entrevistado conforme segue a Figura 10. 

 

Figura 10 - Mapa Ilustrativo com a delimitação das áreas da UPA1. 

 
             Fonte: Google Earth (modificado pela autora - 2019). 
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A propriedade possui recursos hídricos em abundância, onde há cursos d’água na parte 

superior e inferior do chapadão e várzea, cruzando entre a ligação do campo da frente com a 

várzea e se encontrando os dois rios no campo das casas, manifestando que a propriedade 

possui um ótimo abastecimento hídrico, havendo água em todos campos.    

A subdivisão dos animais nos campos se faz de acordo com as estações do ano. No 

outono/inverno os animais mais fracos e vacas de cria se encontram no campo das casas e no 

campo da frente, para facilitar o manejo visto que estão mais perto da propriedade. Nesta 

mesma época os animais mais gordos e solteiros se encontram nos campos da várzea e do 

chapadão. Já na primavera/verão esse sistema modifica, o produtor divide os animais por 

categorias (vacas/touros, terneiros, bois, animais magros) de acordo com a qualidade de pasto 

dos campos e com a necessidade das categorias. E os ovinos ficam distribuídos da mesma 

maneira. 

O subsistema gado de corte conta com um efetivo total de 370 bovinos, entre eles 

encontram-se vacas de cria, terneiros, touros, novilhas e bois, de raças mistas (Figura 11).  

Já o subsistema ovinocultura dispõe de um efetivo total de 250 ovinos (Figura 12), 

dentre eles encontram-se cordeiros (as), ovelhas, carneiros e borregos. 

 

Figura 11 – Subsistema: Gado de Corte. 

 
               Fonte: Autora (2019). 
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Figura 12 – Subsistema: Ovinocultura. 

 
               Fonte: Autora (2019). 

 

Em termos de infraestrutura, a UPA é composta por dois galpões de madeira 

antigamente construídos, uma mangueira grande com bretes para lidar com o gado e com as 

ovelhas, há outra mangueira pequena em outro campo mais distante que facilita o manejo dos 

animais. E a casa do proprietário que é mesclada de alvenaria e madeira em condições 

satisfatórias de conservação, construída há 15 anos pelo próprio dono do estabelecimento. 

A estrutura física relacionada aos subsistemas conta com uma mangueira para manejo 

dos animais e um galpão para armazenar os insumos que são utilizados para os animais da 

propriedade conforme mostra as Figuras 13, 14 e 15 respectivamente. 
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Figura 13 – Bretes para manejar o gado. 

 
             Fonte: Autora (2019). 

 

 

 

 
  

Figura 14 – Bretes para manejo dos ovinos. 

 
            Fonte: Autora (2019). 
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Figura 15 – Galpões para armazenar os insumos. 

 
                    Fonte: Autora (2019). 

 

Nos subsistemas gado de corte e ovinocultura não há pastagens de inverno nem de 

verão para suplementação dos animais. A UPA foco do estudo tem como única fonte de 

sustento para seus animais o campo nativo (Figura 16). Acrescentando que os campos são de 

ótima qualidade forrageira e suprem as necessidades dos animais, conforme visto nas visitas a 

campo. 

Figura 16 – Campo nativo da região das propriedades entrevistadas. 

 
                         Fonte: Autora (2019). 
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Em relação à manutenção dos campos, o proprietário afirma não realizar nenhuma 

prática como aplicação de adubos, utilização de inseticidas ou fungicidas, preparo de solo, 

roçadas de limpeza. Nem utiliza fogo na forma de queimadas para controle de plantas 

espontâneas ou limpeza de campos. Isso pode ser explicado pelo fato de seu campo ter uma 

excelente qualidade forrageira contando com espécies gramíneas (grama forquilha e capim 

caninha) e leguminosas (pega-pega e trevo nativo). 

É realizada na UPA a prática de pousio quando algum campo fica sobrecarregado e 

sem oferta de forragem para os animais. O pousio tradicional, todavia, apresenta-se como uma 

técnica essencial para a saúde da terra e cujo período de repouso pode variar de acordo com a 

cultura em questão e o desgaste do solo (CIRNE, 2010). O produtor comentou que retira os 

animais do campo e espera que o campo se regenere naturalmente, e quando estiver em boas 

condições de pastejo os animais retornam ao campo novamente, disse que esse processo leva 

geralmente em média 45 dias.  

A disponibilidade de forragem de qualidade em uma propriedade produtora de carne é 

um fator de extrema importância, pois o custo de produção está baseado no manejo do campo 

para que expresse toda sua produtividade. Deve-se considerar, que não somente a produção e 

o valor nutritivo da forragem variam durante o ano, mas também as exigências nutricionais 

dos animais. Assim, é necessário planejar o sistema de produção de forragem de tal forma, a 

equilibrar a máxima oferta de alimento de alta qualidade com a exigência dos animais 

(MOREIRA, 2006). 

Segundo o produtor as instalações existentes no seu estabelecimento estão suprindo as 

demandas das atividades exercidas na propriedade, porém, relata que se faz necessário o uso 

de parte da estrutura de seu vizinho para ter acesso à balança e ao carregador que são dois 

elementos de extrema importância para pecuaristas de corte e sua infraestrutura não possui até 

o presente momento.    

 

4.2.5 Análise Geral da Organização e Funcionamento da UPA 2 

 

A propriedade analisada possui um total de 1.150 hectares próprias (Figura 17), 

destinadas a criação de bovinos de corte e ovinos laneiros. Além desta área própria o produtor 

entrevistado arrenda 296 ha para terminação de bois e vacas de invernar. 

  



 

 

43 

 

Figura 17 - Mapa Ilustrativo com a delimitação das áreas da UPA 2. 

 
                           Fonte: Google Earth (modificado pela autora - 2019). 

 

Não há subdivisão dos animais nos campos. Os bovinos e ovinos ficam distribuídos 

nos mesmos campos, porém no campo arrendado há criação apenas de gado (bois e vacas de 

invernar). 

O subsistema gado de corte conta com um efetivo total de 650 bovinos, entre eles 

encontram-se vacas de cria, terneiros (as), touros, novilhas e bois, de raças mistas (Figura 18). 

Já o subsistema ovinocultura dispõe de um efetivo total de 1500 ovinos, dentre eles 

encontram-se cordeiros (as), ovelhas de cria, carneiros (cabanha e campo) e borregos (as), 

todos os animais padronizados da raça Merino Australiano (Figura 19), possui todo o seu 

rebanho micrado
2
, apresentando um rebanho com lã extrafina e de excelente qualidade, 

fazendo com que o produtor tenha um alto retorno financeiro. Segundo o produtor seu 

rebanho, conta como um dos melhores plantéis do município. 

 

                                                 
2
 Micragem é referente ao diâmetro da fibra da lã, variando de 14 a 26 micras, quanto mais baixa a micragem 

mais fina, e macia será a lã. 
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Figura 18 – Subsistema: Gado de Corte. 

 
                         Fonte: Autora (2019). 

 

 
Figura 19 – Subsistema: Ovinocultura. 

 
                       Fonte: Autora (2019). 
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Em termos de infraestrutura, a UPA é composta por um galpão grande (300 m
2
) de 

alvenaria em boas condições de conservação, este galpão é subdividido por dentro, onde 

apresenta cozinha, quartos e banheiro para os funcionários, além de uma garagem para 

armazenar insumos e os implementos agrícolas (Figura 21). O estabelecimento conta também 

com uma mangueira ampla (1.000 m
2
) com bretes para lidar com o gado e com as ovelhas 

(Figura 20). Apresenta também um galpão médio (50 m
2
) mesclado de alvenaria e madeira 

que é destinado a cabanha dos carneiros. E a casa da família (80 m
2
) sendo recentemente 

construída. 

No que diz respeito aos ativos físicos para o manejo dos animais, o estabelecimento 

não possui as instalações e estrutura suficiente para a realização da atividade pecuária em sua 

propriedade, carecendo de balança e carregador. 

A UPA possui equipamentos e implementos agrícolas próprios para efetivação das 

práticas realizadas. Porém, esse tipo de acesso está diretamente associado à disponibilidade de 

capital financeiro para ser mobilizado.  

 

Figura 20 – Bretes para trabalhar as ovelhas e mais ao fundo encontrar-se a mangueira do gado. 

 
       Fonte: Autora (2019). 
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Figura 21 – Galpão onde se encontram os cômodos para os funcionários e a garagem para os insumos 

e implementos agrícolas. 

 
     Fonte: Autora (2019). 

 

Em relação à manutenção dos campos, o proprietário afirma que realiza a prática de 

preparo de solo para pastagem de inverno e aplicação de adubo (ureia) com finalidade de 

melhoramento de campo nativo, contudo não realiza análise de solo. Não utiliza fogo na 

forma de queimadas para controle de plantas espontâneas ou limpeza de campos, tampouco 

roçadas de limpeza.  

No inverno é feito pastagem de avezém (Lolium multiflorum L.), aveia branca (Avena 

sativa L.) e trevo branco (Trifolium repens L.) em 80 hectares, sendo destinada a 

terminação/acabamento de animais para venda e também para emergências (salvar os animais 

fracos). Além da pastagem no inverno, também é fornecido suplementação concentrada aos 

dois subsistemas de forma separada. Essas práticas agrícolas requererem a mobilização de 

recursos financeiros, o que acaba definindo relações de dependência com o mercado de 

insumos e serviços. 

 

4.2.6  Infraestrutura e Acesso a Serviços  

 

Há o atendimento de quase todos os itens abaixo da Tabela 2 nas duas propriedades 

investigadas, de acordo com as entrevistas realizadas todos os itens os produtores possuem 

estão em pleno funcionamento. Observou-se que nas duas UPAs não há telefone residencial, 

isso se dá ao fato da distância que as propriedades estão situadas dos municípios e por não 

chegar sinal das operadoras mesmo com antenas específicas para tal finalidade. 
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Tabela 2 – Infraestrutura e necessidades básicas disponíveis nos estabelecimentos. 

Fator Básico UPA 1 UPA 2 

 Sim Não Sim Não 

Água encanada X - X - 

Luz elétrica X - X - 

Telefone residencial - X - X 

Telefone celular X - X - 

Acesso à internet X - X - 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados primários da pesquisa de campo (2019).  

 

4.3 CAPITAL HUMANO 

 

O capital humano está relacionado às atribuições individuais como o nível de 

escolaridade, conhecimento, habilidades e o próprio estado de saúde, bem como, ao trabalho 

familiar disponível conforme mostrará a Tabela 3 a seguir. De maneira geral, permitir o 

acesso a esses ativos significa ter implicações diretas na melhoria nas capacitações. 

 

UPA 1: 

O produtor entrevistado apresenta 59 anos de idade. No que diz respeito ao grau de 

escolaridade possui ensino superior completo, formado em Administração pela Universidade 

Federal do Pampa – UNIPAMPA. 

O proprietário demonstrou elevado grau conhecimento sobre as atividades que exerce 

na propriedade, graças a seu ensino superior em Administração e cursos que realizou na área 

animal. E também porque seus familiares já possuíam como atividade principal a pecuária 

extensiva e foi com eles que aprendeu muito do que sabe hoje. Além disso, o proprietário tem 

domínio em inseminação em bovinos, devido a um curso realizado quando jovem e por ter 

acompanhado a atividade de inseminação durante um longo período.  

A família do produtor é composta por ele e mais três filhas, que ajudam na 

propriedade quando as atividades pecuárias se intensificam. A família do produtor reside na 

sede do município pelo acesso aos estudos. O entrevistado passa toda semana no 

estabelecimento, e aos fins de semana retirar-se para cidade do município. Em estudo 

realizado por Ribeiro (2009), o autor destaca a flexibilidade da atividade pecuária, a qual 

exige mão de obra constante em alguns períodos específicos do ano, no entanto, no restante 

do calendário anual pode ser realizada por um pequeno número de indivíduos. Dessa maneira, 

a realização da atividade pecuária não necessita de dedicação exclusiva, o que permite, dessa 
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maneira, que a família possa desempenhar as atividades de trabalho sem necessariamente ter 

que residir no estabelecimento. 

Até o presente momento a UPA pode ser considerada como estilo de agricultura 

familiar, em função da forma como produz, pela racionalidade econômica e pela interação 

com os mercados, que durante todo ano comercializa bovinos e ovinos. Não investe muito em 

tecnologias ou insumos. E o trabalho é realizado pela família e também por mão de obra 

temporária contratada em determinadas épocas do ano sem carteira assinada. A contratação de 

mão de obra temporária representa uma alternativa à carência de mão de obra familiar. Na 

propriedade há contratação de mão de obra temporária quando as atividades pecuárias se 

intensificam, e o funcionário é remunerado por dia. Foi relatado pelo produtor que não existe 

trocas de serviços com vizinhos ou amigos. 

Averiguou-se as condições pessoais de saúde por ser um fator de extrema importância 

para as pessoas realizarem suas funções dentro da propriedade, necessitando de boas 

condições de saúde para realizarem suas capacidades (ELLIS, 2000).  

Através do diálogo com o produtor entrevistado foi possível levantar estas 

informações pessoais. Resultando que o produtor e sua família não possuem nenhum 

problema de saúde, encontrando-se todos saudáveis para expressar sua dedicação máxima às 

atividades pecuárias da propriedade. 

 

UPA 2: 

O produtor entrevistado apresenta 61 anos de idade. No que diz respeito ao grau de 

escolaridade possui ensino superior completo em Administração, não exercendo sua 

profissão. Sua esposa tem 59 anos, possui ensino superior completo, estando atualmente 

aposentada como professora. 

Portanto, diante do que afirma Ellis (2000) sobre a importância do capital humano 

como  componente  do  modo  de  vida,  pode-se  afirmar  que  este  alto  nível  de 

escolaridade pode facilitar muito os avanços em termos de liberdades na execução das suas 

capacitações.   

O proprietário e sua esposa demonstraram elevado grau conhecimento sobre as 

atividades que são exercidas na propriedade, devido ao acompanhamento do funcionamento 

da propriedade, também por buscarem adquirir novos conhecimentos através de palestras.  

O casal não realiza as atividades no estabelecimento, pois possuem dois funcionários 

fixos (peões) assalariados para realização do trabalho, porém, realizam o acompanhamento e 
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o gerenciamento. Além dos funcionários fixos, contratam temporariamente funcionários 

remunerados por dia quando as atividades se intensificam na pecuária. 

O entrevistado e sua esposa passam toda semana no estabelecimento, e aos fins de 

semana partem para cidade do município, onde residem em um apartamento próprio no centro 

da cidade.  

Até o presente momento a UPA pode ser considerada como estilo de agricultura 

patronal, em função da forma como produz, investindo em tecnologias e insumos, interação 

com os mercados (comercialização dos animais direto ao frigorifico). E pelo fato do trabalho 

ser realizado por funcionários fixos assalariados, havendo mão de obra temporária contratada 

em determinadas épocas do ano sem carteira assinada, onde os patrões participam na parte do 

gerenciamento e administração da propriedade. Foi relatado pelo produtor que é realizado 

trocas de serviços com vizinhos, tampouco empréstimo de maquinários, ou serviços extras. 

Através do diálogo com a esposa do produtor foi possível levantar determinadas 

informações pessoais. Resultando que a esposa não possui nenhum problema de saúde, porém 

o seu esposo (titular) recentemente passou por grandes problemas de saúde, passando por um 

câncer de próstata, desestabilizando muito a propriedade, pois houve um gasto muito alto com 

o tratamento, atualmente estão de volta às atividades do estabelecimento com saúde para 

exercer suas funções e se reaverem financeiramente.  

 

Tabela 3 – Força de trabalho e estratificação da Unidade Trabalho Familiar (UTF), Total (UTT) e 

Contratada (UTC) nos sistemas de produção investigados. 

Indicador UPA 1 UPA 2 

UTT 1,533 4,0 

UTC 0,07 2,0 

UTF 1,47 1,0 

UTF / UTT (%) 96 25 

Fonte: Autora (2019).   

 

Quase a totalidade da mão-de-obra utilizada na UPA 1 é familiar (96%) sendo apenas 

uma pequena parcela contratada de forma temporária. Já na UPA 2 há uma grande diferença, 

onde há pouquíssima influencia da mão de obra familiar nas atividades (25%) em relação a 

unidade de trabalho total, sendo representada maior parte por mão de obra contratada de 

forma fixa. 

De acordo com os dados da dissertação de Matte (2013) a contratação de mão de obra 

permanente apresenta uma correlação positiva muito alta com o tamanho total do 
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estabelecimento, afirmando que quanto maior a área total do estabelecimento maior a 

proporção de mão de obra contratada permanente.  

A contratação de mão de obra temporária está presente em uma pequena parcela dos 

estabelecimentos investigados (25%), podendo estar relacionada ao tipo de atividade 

desenvolvida no estabelecimento, por exemplo, para o período de tosquia das ovelhas, há a 

contratação de mão de obra para a realização dessa atividade, no restante do ano o manejo é 

realizado pelo grupo familiar ou de forma individual (pelo produtor) (MATTE, 2013).  

 

4.4 CAPITAL FINANCEIRO  

 

Conforme estudos de Ellis (2000), o capital financeiro leva-se em consideração às 

diversas linhas socioeconômicas e as diferentes formas de acessos que as famílias têm a elas, 

também dizem respeito ao estoque de dinheiro dos produtores. Neste componente foram 

analisados os resultados econômicos de cada propriedade. 

 

UPA 1: 

O produto bruto total (PBT) é a soma dos produtos comercializados durante todo ano 

agrícola. Observando-se assim que a pecuária extensiva apresenta significativo valor referente 

ao valor do Produto Bruto Total, totalizando R$ 169.000,00 (Tabela 4). 

Consumo Intermediário (CI) é o custo de todos os produtos (insumos) e serviços 

necessários ao processo de produção no estabelecimento, e são considerados intermediários 

pelo fato de serem consumidos de forma integral no decorrer do ciclo produtivo. 

Considerando a Tabela 4 abaixo podemos afirmar que a propriedade tem um CI total dos dois 

subsistemas de R$ 18.478,00, trazendo como única atividade a pecuária de corte, sem haver 

nenhum tipo de sistema de cultivo. 

De acordo com os dados levantados através da entrevista, em relação ao capital 

financeiro e aos acessos aos créditos, o primeiro produtor relatou que nunca acessou nenhum 

tipo de crédito ou financiamentos bancários e também não tem intenção de acessar até o 

momento. Os resultados das pesquisas de Matte (2013) e Ribeiro (2009) também se destaca o 

alto percentual de entrevistados que nunca tiveram acesso e que não querem crédito de forma 

alguma. Isso se dá por parte dos pecuaristas apresentarem certo receio aos empréstimos 

bancários. Ou seja, os créditos bancários no decorrer do tempo acabaram provocando uma 

desconfiança e incerteza aos pecuaristas.   
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O valor agregado bruto (VAB) resulta dos valores do produto bruto total subtraído 

pelos valores do consumo intermediário total. De acordo com a Tabela 4 a UPA exibe um 

valor agregado bruto de R$ 150.572,00. Agora, o valor agregado líquido (VAL) procede do 

valor agregado bruto (VAB) abatido do valor da depreciação. A propriedade apresenta um 

valor agregado líquido de R$ 138.848,67. 

Referente à depreciação total de instalações, máquinas e equipamentos o 

estabelecimento expôs o valor de R$ 11.723,33. 

A distribuição do valor agregado (DVA) é composta pelos custos contratuais, como os 

de arrendamento, pagamento de juros, mão de obra permanente ou temporária e outras 

contribuições obrigatórias, como ITR e FUNRURAL. A UPA apresenta uma distribuição do 

valor agregado de R$ 1.913,00. 

É possível analisar o grau de externalização fazendo uma análise individual de cada 

subsistema investigado, considerando as atividades produtivas que direcionam o produtor a 

dependência dos mercados. Nos dados obtidos na pesquisa de campo demonstrados na Tabela 

4, verifica-se o grau de externalização de 10,93% desse produtor em relação ao mercado, 

ficando evidente que a dependência dos mercados no sistema de criação não é muito elevada, 

entretanto, há muita dependência do meio externo para aquisição de insumos para manejo das 

criações. 

 

Tabela 4 - Quadro síntese dos resultados econômicos globais da UPA 1. 

Indicador Valor 

Produto Bruto Total - R$ R$ 169.050,00 

Consumo Intermediário Total - R$ R$ 18.478,00 

Financiamento - R$/ano  R$ 0,00 

Fin./CI (%)  0,00% 

Valor Agregado Bruto - R$ R$ 150.572,00 

Depreciação Total - R$ R$ 11.723,33 

Valor Agregado Líquido - R$ R$ 138.848,67 

Distribuição do Valor Agregado - R$ R$ 1.913,00 

Externalização total - CI/PBT - (%) 10,93% 

Fonte: Autora (2019).   

 

Quando avaliada a Renda Agrícola (RA) correspondente à parte da riqueza líquida que 

permanece no estabelecimento e que serve para remunerar o trabalho do proprietário e de sua 

família e para realizar investimentos, verifica-se que o valor é de R$ 136.935,67 conforme 
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comprova a Tabela 5 a seguir. A Renda Familiar Total (RT) da UPA é de R$ 136.935,67, 

sendo 100% agrícola.  

De acordo com a Renda Agrícola/UTF e a Renda Familiar Total/UTF foram obtidos 

os mesmo valores de R$ 93.365,23 cada um (Tabela 5). 

O produtor não possui renda não agrícola até o presente momento, porém, informou 

durante a entrevista que está dando andamento nos papéis para realização de sua 

aposentadoria. 

Estes dados permitem concluir que o crédito não é uma demanda prioritária para este 

tipo de público (pecuaristas). Aliás, o produtor se orgulha de nunca ter utilizado o crédito, e se 

sente mais seguro estavelmente e isto pode ser atribuído ao fato de ainda permanecer na 

atividade sem nenhum tipo de endividamento.  

 

Tabela 5 - Resultados da renda da UPA 1. 

Rendas Valor % 

1 - Rendas Agrícolas R$ 136.935,67 100% 

2 - Rendas Não-Agrícolas R$ 0,00 0% 

2.1 – Pluriatividade R$ 0,00 
 

2.2 - Transferência de Renda R$ 0,00 
 

3 - Renda Familiar Total R$ 136.935,67 100% 

4- Renda Agrícola/UTF R$ 93.365,23 
 

5 - Renda familiar Total/UTF R$ 93.365,23 
 

Fonte: Autora (2019).   

 

UPA 2: 

O Produto Bruto Total (PBT) da segunda propriedade investigada totaliza R$ 

880.500,00 (Tabela 6), apresentando um valor muito mais elevado se comparado ao valor da 

UPA 1. Analisando o Consumo Intermediário (CI) da Tabela 6 abaixo é possível afirmar que 

a propriedade tem um valor total de R$ 99.487,70. 

Referente ao levantamento dos dados da entrevista, o produtor contou que todos os 

anos acessam créditos bancários, sendo um custeio e um investimento pecuário, os dois 

financiamentos são diluídos para serem investidos nos subsistemas bovinocultura e 

ovinocultura. O custeio pecuário é retirado no valor de R$ 80.000,00 e tem um prazo de 

carência de um ano para cobrir o crédito. Já o investimento pecuário no valor de R$ 

100.000,00 tem um prazo de carência para pagamento de cinco anos. Então é pago em 

financiamentos/ano o valor de R$ 100.000,00 (Tabela 6). Em relação aos juros relatou que a 
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agência bancária que trabalham cobra em torno 6 a 8 % por mês. Ribeiro (2009) corrobora 

com os resultados obtidos, onde seus dados demonstram que grande parte dos pecuaristas 

entrevistados acessou, ao menos uma vez, o Pronaf, na sua maioria para custeio pecuário ou 

para investimentos ligados à bovinocultura de corte como a aquisição de animais e a 

elaboração de pastagens. Em contraponto Matte (2013) afirma em sua pesquisa que a relação 

dos créditos pecuários está intimamente ligada ao tamanho da área da propriedade, onde 

grandes propriedades acessam regularmente financiamentos bancários. 

O valor agregado bruto (VAB) resulta em R$ 781.012,30. Já, o valor agregado líquido 

(VAL) apresenta um valor de R$ 717.403,97. 

No que se referente à depreciação total de instalações, máquinas e equipamentos o 

estabelecimento expôs o valor de R$ 63.608,33. A UPA apresenta uma distribuição do valor 

agregado (DVA) de R$ 211.205,00. 

Nos dados obtidos na pesquisa de campo demonstrados na Tabela 4, verifica-se o grau 

de externalização de 11,30% de interação com o mercado, ficando evidente que a dependência 

dos mercados no sistema de criação não é muito elevada, entretanto, há muita dependência do 

meio externo para aquisição de insumos para manejo das criações e implantação de pastagem. 

 

Tabela 6 - Quadro síntese dos resultados econômicos globais da UPA 2. 

Indicador Valor 

Produto Bruto Total - R$ R$ 880.500,00 

Consumo Intermediário Total - R$ R$ 99.487,70 

Financiamento - R$/ano  R$ 100.000,00 

Fin./CI (%)  100,51% 

Valor Agregado Bruto - R$ R$ 781.012,30 

Depreciação Total - R$ R$ 63.608,33 

Valor Agregado Líquido - R$ R$ 717.403,97 

Distribuição do Valor Agregado - R$ R$ 211.205,00 

Externalização total - CI/PB - (%) 11,30% 

Fonte: Autora (2019).  

 

Quando avaliada a Renda Agrícola (RA) correspondente à parte da riqueza líquida que 

permanece no estabelecimento e que serve para remunerar o trabalho do proprietário e de sua 

família e para realizar investimentos, verifica-se que o valor é de R$ 506.198,97, sendo 92% 

proveniente da pecuária de corte, conforme comprova a Tabela 7 a seguir. 
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As Rendas Não Agrícolas (RÑA) complementa em 8% a renda total da atividade 

pecuária de corte. A aposentadoria embolsada como professora por parte da esposa do 

produtor compõe o item 2.2 da tabela 7 em transferência de renda, sendo o valor de R$ 

44.200,00/ano.  

A Renda Familiar Total (RT) da UPA é de R$ 550.398,97, sendo arranjada em 92% da 

atividade pecuária e 8% de proveniente da aposentadoria.  

De acordo com a Renda Agrícola/UTF obteve-se o valor de R$ 506.198,97. E de 

Renda Familiar Total/UTF foi obtido o valor de R$ 550.398,97 (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Resultados da renda da UPA 2. 

Rendas   Valor   %  

 1 - Rendas Agrícolas  R$ 506.198,97 92% 

 2 - Rendas Não-Agrícolas  R$ 44.200,00 8% 

 2.1 - Pluriatividade  R$ 0,00   

 2.2 - Transferência de Renda  R$ 44.200,00 100% 

 3 - Renda Familiar Total  R$ 550.398,97 100% 

 4- Renda Agrícola/UTF  R$ 506.198,97   

 5 - Renda familiar Total/UTF  R$ 550.398,97   

Fonte: Autora (2019).   

 

Assim, naturalmente, a importância da pecuária para essas famílias entrevistadas não 

está relacionada apenas com fatores econômicos, mas especialmente com questões 

tradicionais e culturais.  

Nesse sentido, estudos realizados por Cotrim (2003), Sandrini (2005) e Ribeiro (2009) 

dão conta de demonstrar que a atividade pecuária representa muito mais que uma atividade 

com fins lucrativos, de maneira geral ela está diretamente ligada às questões tradicionais e de 

satisfação pessoal, que carregam consigo valores morais e uma simbologia própria, passado 

de geração para geração. 

 

4.5 CAPITAL SOCIAL   

 

De acordo com o que já foi descrito por Ellis (2000), o capital social é referente “às 

redes sociais, associações e relações sociais que as pessoas têm e das quais podem obter apoio 

para a manutenção e reprodução do seu modo de vida”, ou seja, diz respeito às relações que os 
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pecuaristas estabelecem com sindicatos, associações e vizinhos. Desta forma, neste trabalho, 

se busca identificar e descrever o capital social dos pecuaristas de corte a partir da sua 

participação em entidades representativas.  

 

UPA 1: 

De acordo com o diálogo com o produtor foi possível levantar as informações no que 

diz respeito às relações sociais (Quadro 2). 

  

Quadro 2 - Relação da participação social da família da UPA 1. 

Especificação Participação 

Associação local de produtores e/ou criadores ( ) Sim (X) Não 

Cooperativas ( ) Sim (X) Não 

Sindicato dos trabalhadores ( ) Sim (X) Não 

Associação das mulheres/ clube de mães ( ) Sim (X) Não 

Associação vinculada à igreja (pastoras, cantos) ( ) Sim (X) Não 

Clube se futebol, rodeio, etc. ( ) Sim (X) Não 

Partido Político ( ) Sim (X) Não 

Fonte: Autora (2019).   

 

Através das associações e sindicatos os pecuaristas conseguem se fortalecer de forma 

coletiva, pois é possível adquirir melhorias para as propriedades, o que acaba beneficiando 

individualmente cada família. Podendo facilitar o acesso dos indivíduos e dos grupos 

familiares a outros ativos, pois o capital social representa o meio fundamental para atingir os 

fins e obter novos ativos. 

O produtor não faz parte de nenhuma rede social, cooperativa ou associação, 

tampouco do sindicato de trabalhadores rurais, havendo de sua parte um descrédito em 

relação às instituições sociais. 

Ao ser indagado, comentou que nunca houve desavenças familiares nem entre 

vizinhos, porém, relata que apesar de possuir relação amigável, seus vizinhos não possuem 

muito contato, fato esse pode ser atribuído pela distância entre as propriedades. Foi relatado 

que nenhum vizinho trabalha de forma interativa ou em cooperativas.  

Nesse caso uma associação de produtores rurais poderia tornar melhorar o acesso ao 

conhecimento e às tecnologias e com isso aumentar seu capital social. 

Foi necessário indagar sobre a sucessão familiar das atividades da propriedade, e o 

entrevistado demonstrou certa incerteza pessoal, da mesma forma que gostaria que o filho 

desse continuidade às atividades realizadas no estabelecimento, ao mesmo tempo, visualiza 
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um futuro melhor para o filho fora do estabelecimento. Os problemas de sucessão envolvem a 

ausência de perspectiva de um sucessor para assumir a gestão da propriedade e dar 

continuidade ao estabelecimento. A ausência de sucessor implica em por em risco à 

reprodução social dessa família. 

A figura 22 a seguir identifica o produtor entrevistado e sua família. 

 

Figura 22 – Produtor entrevistado e sua família. 

 
Fonte: Autora (2019). 

 

UPA 2: 

Quadro 3 - Relação da participação social da família da UPA 2. 

Especificação Participação 

Associação local de produtores e/ou criadores (X) Sim (   ) Não 

Cooperativas (   ) Sim (X) Não 

Sindicato dos trabalhadores (X) Sim (   ) Não 

Associação das mulheres/ clube de mães (   ) Sim (X) Não 

Associação vinculada a igreja ( pastoras, cantos) (   ) Sim (X) Não 

Clube se futebol, rodeio, etc. (   ) Sim (X) Não 

Partido Político (   ) Sim (X) Não 

Fonte: Autora (2019).   
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A segunda propriedade se diferencia da primeira no que diz respeito às conexões 

sociais, conforme comprova o Quadro 3 acima. O produtor possui várias relações sociais 

como: associação local de produtores e/ou criadores, possui vínculo ao sindicato dos 

trabalhadores, recebem assistência técnica/assessoria do SEBRAE, participam eventualmente 

de palestras sobre ovinocultura da ARCO e já realizaram um dia de campo sobre ovinocultura 

em parceria à UERGS (Figura 23). 

A pesquisa de Matte (2013) corrobora com o estudo no sentido que os entrevistados 

que fazem parte das associações de produtores, através da associação, conseguem se 

fortalecer de forma coletiva, pois é possível adquirir melhorias para as comunidades, o que 

acaba beneficiando individualmente cada família que participa. 

Foi relatado que não há serviços comunitários com vizinhos, ou mutirões, nem 

empréstimo de maquinário, compartilhamento de materiais ou infraestrutura para manejo de 

animais, sendo assim, cada produtor trabalha de forma individualista. 

Quando indagado sobre a sucessão familiar das atividades da propriedade, o 

entrevistado demonstrou muita certeza em sua atitude tendo sua decisão bem definida, disse 

que gostaria que sua filha desse continuidade a todas atividades realizadas no 

estabelecimento. A presença de sucessor implica em uma continuação mais segura a 

reprodução social dessa família. 

 

Figura 23 - Dia de campo realizado com a UERGS, sendo os palestrantes, o casal de produtores da 

segunda propriedade estudada. 

  
F 
 Fonte: Autora (2019). 
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5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve por objetivo analisar duas unidades de produção agrícola localizada 

no 5º Distrito São Diogo - Rincão Bonito, a partir da caracterização de seus sistemas 

produtivos.  

Para tanto, fez-se uma análise das especificidades e similaridades encontradas entre 

duas famílias de pecuaristas de corte, dando enfoque na diversificação dos modos de vida e 

nas estratégias adaptativas ou reativas que possuem para enfrentar determinadas situações de 

vulnerabilidade. Para que a partir daí fosse possível investigar como isso pode lhes permitir 

mudar, melhorar, produzir e reproduzir um modo de vida que gere conforto e bem-estar para o 

núcleo familiar. 

Apesar das duas UPAs analisadas apresentarem similaridades, como produtoras de 

carne (bovina e ovina), não diversificam suas produções com outras atividades, acontecimento 

comum com pecuaristas de corte, podendo ser uma questão cultural. As famílias também se 

distinguem em suas tomadas de decisões o que lhes conferem estratégias diferentes para lidar 

com o trabalho e os problemas nas UPAs elaborando as diferentes trajetórias de seus modos 

de vida. 

As questões que direcionaram esse estudo permitiram confirmar os objetivos da 

pesquisa. A proposição foi confirmada ao demonstrar que os modos de vida dos pecuaristas 

de corte é formado por um conjunto de ativos, composto e influenciado por fatores internos e 

externos ao estabelecimento, sendo esses ativos a serem mobilizados frente às situações de 

vulnerabilidade. Comprovando que a pecuária de corte é uma atividade heterogênea, 

apresentando algumas semelhanças, mas, em sua maioria, se diferencia na composição dos 

modos de vida e na disponibilidade de ativos. A ausência ou restrição ao acesso de ativos 

pode afetar a capacidade de resiliência dos pecuaristas de corte, limitando as estratégias de 

enfrentamento e adaptação frente às situações de vulnerabilidade. 

A disponibilidade do capital natural (água, solo, campo nativo) mostrou-se como 

elemento principal aos modos de vida dessas famílias, por representar um conjunto de ativos 

essenciais à reprodução das atividades produtivas desenvolvidas nos estabelecimentos, a 

pecuária. Então, qualquer fator de vulnerabilidade que acometa algum dos recursos que 

compõem o capital natural representa uma importante ameaça aos meios de vida da pecuária. 

Desse modo, os elementos do capital natural, são responsáveis pela retroalimentação dos 

outros capitais. Portanto, qualquer situação de vulnerabilidade que impacte sobre os ativos do 

capital natural, representa um alto grau de importância para os pecuaristas.  
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Em contraponto, no decorrer do estudo, o capital social se mostrou como o ativo mais 

fragilizado nas duas UPAs. Sendo possível afirmar, que, não há vínculos ou relações sociais 

na UPA 1, e na UPA 2 há relações sociais, porém, é considerada pouca para a dimensão que a 

propriedade possuí. O capital social é um ativo que fortalece as ligações aos outros capitais, é 

as relações sociais que os produtores possuem externo às propriedades (fora da porteira), isso  

implicaria em melhorias e fortalecimento dos modos de vida dos pecuaristas, como não é o 

caso, isso se torna uma vulnerabilidade dos produtores entrevistados, fazendo assim, com que 

os outros capitais estejam suscetíveis a ameaças e choques, visto que, o capital social é o 

“cérebro” para um bom funcionamento das propriedades.  

Desse modo, fica claro que a análise dos modos de vida de pecuaristas de corte revela 

grande similaridade entre os dois casos estudados, sendo possível destacar processos que 

ocorrem de maneira parecida entre as famílias, estabelecendo uma lógica de ação da própria 

atividade, porém, também realça as diferenças de cada caso que são conduzidas pelas 

estratégias adotadas por cada família dependendo de seus capitais e a conjuntura em que estes 

estão envolvidos. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROTEIRO DE PESQUISA DE CAMPO 
 

(Ano agrícola: Setembro/2018 a Setembro/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agricultor(a): _______________________________________ 

 

Localidade: ______________________________________ 

 

Município: ____________ Distância do município:_____ 

 

Telefone: _____________   Data: _____/_____/_____ 

 

Início (hs):_______ Fim (hs):_______ 

 



 

 

64 

 

1. Caracterização Fundiária 

 

1.1 Estrutura fundiária 
Situação 

fundiária 

 

Própria 
Em parceria Arrendamento Cessão de Uso Outros 

De 

terceiro 

Para 

terceiro 

De 

terceiro 

Para 

terceiro 

De 

terceiro 

Para 

terceiro 

Área total 

(ha) 
        

Preço médio da terra R$/ha:  

 

1.2 Formas de acesso a terra 
Itens Hectares 

Através de herança  

Compra de parentes  

Compra de terceiros  

Através de doação  

Outros  

 

1.3 Origem da família? Tempo na região?  

 
 

1.4 Houve mudança recente no sistema de produção? ( diminuição do efetivo de 

animais, aumento lavoura, silvicultura, troca sistema criação,diminuição terra, 

etc)  

 

1.5 Em caso de sim, por que razões? 

 

1.6 Uso da terra 
Item Área (ha) 

Própria Outros ( arrendada, 

parceria) 

Lavouras anuais (inverno) – (ex. trigo)   

Lavouras anuais (verão) –(ex. Soja, milho   

Culturas Permanentes (laranja, pêssego, uva, etc)   

Culturas Permanentes    

Pastagem nativa   

Pastagem cultivada inverno   

Pastagem cultivada verão    

Floresta nativa   

Capoeiras    

Silvicultura   

Benfeitorias   

Área inapropriada   

Açudes   
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2. Caracterização solo e relevo 

 

2.1 Textura do solo 

(   ) Pedregoso %______             (   ) Arenoso %_________ 

(   ) Argiloso%_________           (   ) Outro________________ 

 

2.2 Relevo 
(   ) acidentado %______ (   ) fortemente acidentado %_____  

(   ) ondulado %_______(   ) levemente ondulado %______ (   ) plano%______ 

 
Observações:  

 

 

 

 

3. Infraestrutura básica 

 

3.1 Benfeitorias 
Especificações Dimensões 

(m, m
2
, há) 

(1) 

Alvenaria 

Estado de conservação
 

(bom, regular, precário) 

Valor estimado (R$) 

(2) 

Madeira 

(3) Mista   

Casa     

Galpão     

Mangueiras     

Banheiro de 

animais 

    

Açudes     

Balança     

Cercas     

Aviário     

Pocilga     

Outros     
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3.2 Máquinas e equipamentos (ex. trator, roçadeira, colheitadeira, reboque, etc) 
Especificações Estado de conservação

 

(bom, regular, precário) 

Valor estimado (R$) 

Trator   

Roçadeira   

Colheitadeira   

Reboque   

Tobata   

Grade   

Arado   

Caminhão   

Triturador   

Semeadora mecânica   

Plantadeira   

Carroça   

Capinadeira   

Outros   

   

   

   

   

   

   

 

3.3 Água, luz, esgoto 
Energia elétrica                        (    ) sim    (    ) não 

Água encanada                         (    ) sim    (    ) não 

Instalações hidro sanitárias      (    ) sim    (    ) não 

 

 

4. Composição familiar 
Nome Grau de 

parentesco 
1
 

Idade Residência
2
 Dedicação a 

UPA
3
 

Escolaridade
4
 

      

      

      

      

      

      

      

      
1
 Titular, cônjuge, filho (a), genro (a), etc 

2
 Unidade de produção, cidade, etc 

3
 Nenhum (0 hs/dia), parcial (até 4 hs/dia), integral (mais de 4 hs/dia) 

4
 Nenhum ano cursado, 1° grau incompleto, 1° grau completo, 3° grau incompleto, sem idade escolar 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

5. Compra/venda mão-de-obra contratada, troca de serviço 

 

5.1 Contratação de mão-de-obra (pode ser temporária ou permanente) 
Número 

pessoas 

Tempo ( nº de dias/ 

mês/ano) 

Atividade executada R$ pago 

    

    

    

    

 

5.1.1 Por que contrata mão de obra? 

 

 

 

5.2 Venda de mão-de-obra 
Membro da 

família 

Tempo ( nº de dias/ 

mês) 

Atividade executada R$ ganho 

(dia/mês) 

    

    

    

    

 

5.2.1 Por que vende mão de obra? 

 

 

 

5.3 Troca de serviço 
Membro da 

família 

Tempo ( n de dias/ 

mês) 

Atividade executada R$ ganho 

(dia/mês) 

    

    

    

    

 

5.3.1 Por que faz troca de serviço? Com quem? (familiar, vizinho) 

 

 

 

6. Atividades produtivas 
 

6.1 Realiza rotação de cultura? Quais espécies e época do ano? (ex. milho/soja com 

trigo; pastagem de inverno com lavoura de verão 
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6.2 Produção vegetal – Produção total comercializada e estocada na UPA* 

Agricultura (ex. 

soja, trigo, milho, 

feijão, etc) 

Área 

(ha) 

Quant. Produzida/ 

Área 

 

Unidades 

(sacos, 

Kg, pé, ) 

Preço 

Unitário 

R$ 

Total 

**Onde 

comercializa 

Autoconsumo 

(Kg/ano) 

Produção 

Estocada 

UPA 

(Kg/ano) 

Soja 
 

   

  

 

 

Trigo 
 

   

  

 

 

Milho 
 

   

  

 

 

Feijão 
 

   
  

 
 

Abobora 
 

      

  

  

 

Amendoim 
 

      

  

  

 

Batata doce 
 

      

  

  

 

Abóbora 
 

      

  

  

 

Aipim (mandioca) 
 

      

  

  

 

Hortigranjeiros 
 

      

  

  

 

Alface 
 

      

  

  

 

Couve 
 

      

  

  

 

Cenoura 
 

      

  

  

 

Rúcula 
 

      

  

  

 

Repolho 
 

   

  

 

 

Tomate 
 

   

  

 

 

Salsa 
 

   

  

 

 

Ervilha 
 

   

  

 

 

Beterraba 
 

   

  

 

 

Pepino 
 

   
  

 
 

Pimentão 
 

   

  

 

 

Cebola 
 

   

  

 

 

Brócolis 
 

   

  

 

 

Chuchu 
 

   
  

 
 

Melancia 
 

   
  

 
 

         

         

* Ano agrícola Setembro/2014 a Setembro /2015  ** ex. ( vizinhos, feiras, cooperativas, intermediários, 

frigoríficos, remates, empresas privadas se estiver integrado, Mercado Institucional, etc) 
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6.3 Inventário dos animais, venda, compra e abate * 

Especificaçã

o 

Efetiv

o 

 

VENDA 

 

COMPRA 

R

$ 

Peso 

vend

a 

Nº 

animais 

vendido

s  

**Onde 

comercializ

a 

Nº  

animais 

comprado

s  

R

$ 

**Onde 

comercializa

* 

Consum

o 

familiar 

Terneiras                  

Terneiros                  

Novilhas                   

Vacas  

Lactação 

             

    

Vacas secas              
    

Vacas 

descarte 

       

  

Vacas 

engorda 

             

    

Novilho 1 

ano 

             

    

Bois mansos                  

Touros              
    

Ovelhas de 

cria 

             

    

Borregas                  

Borregos                  

Cordeiros                  

Carneiros                  

Cabritos                   

Cabritas                  

Equinos                  

Suínos 

(M+F) 

             

    

Leitão                  

Pato                  

Galinhas                  

Marreco          

Lã                   
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7. Produtos processados ou beneficiados na U.P.A. *(Usar produção por dia, semana, 

mês ou ano)* 

Produto Unidade 
Quantidade 

produzida 

Preço 

venda 

Quantidade 

vendida 

Onde 

comercializa* 
 

Autoconsumo 

famíliar 

Queijo        

Salame        

Banha        

Conservas        

Artesanato        

Ovos        

Leite        

Bolacha        

Pão        

Compotas        

        

        

        

        

        

        

*ex. (vizinhos, feiras, cooperativas, intermediários, empresas privadas se estiver integrado, etc.). 
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8 Insumos atividades produtivas 

 

8.1 Insumos das atividades de produção vegetal* (PODE SER CULTURA 

AGRÍCOLA, COMO PASTAGENS – milheto, azevém, trevo, aveia, soja, milho, 

etc.).  

Cultura:   Cultura:  

Insumo Quant. 
Valor 

Unitário 
unid. 

Valor 

Total  
Insumo Quant. 

Valor 

Unitário 
unid. 

Valor 

Total 

Semente          Semente        

Adubo          Adubo        

Herbicida          Herbicida        

Fungicida          Fungicida        

Inseticida          Inseticida        

Calcário          Calcário        

Óleo Diesel          Óleo Diesel        

Trator 

(terceiro)          

Trator 

(terceiro) 
       

Outros          Outros        

                      

Observações: 

 

 

 

 

Cultura:   Cultura:  

Insumo Quant. 
Valor 

Unitário 
Unid. 

Valor 

Total  
Insumo Quant. 

Valor 

Unitário 
Unid. 

Valor 

Total 

Semente          Semente        

Adubo          Adubo        

Herbicida          Herbicida        

Fungicida          Fungicida        

Inseticida          Inseticida        

Calcário          Calcário        

Óleo Diesel          Óleo Diesel        

Trator 

(terceiro) 
         

Trator 

(terceiro) 
       

Outros          Outros        

Observações: 
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Cultura:   Cultura:  

Insumo Quant. 
Valor 

Unitário 
unid. 

Valor 

Total  
Insumo Quant. 

Valor 

Unitário 
unid. 

Valor 

Total 

Semente          Semente        

Adubo          Adubo        

Herbicida          Herbicida        

Fungicida          Fungicida        

Inseticida          Inseticida        

Calcário          Calcário        

Óleo Diesel          Óleo Diesel        

Trator 

(terceiro)          

Trator 

(terceiro) 
       

Outros          Outros        

                      

Observações: 

 

 

 

 

 

 

Cultura:   Cultura:  

Insumo Quant. 
Valor 

Unitário 
Unid. 

Valor 

Total  
Insumo Quant. 

Valor 

Unitário 
Unid. 

Valor 

Total 

Semente          Semente        

Adubo          Adubo        

Herbicida          Herbicida        

Fungicida          Fungicida        

Inseticida          Inseticida        

Calcário          Calcário        

Óleo Diesel          Óleo Diesel        

Trator 

(terceiro) 
         

Trator 

(terceiro) 
       

Outros          Outros        

Observações: 
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8.2 Insumos das atividades de criação* 
Controle de Endo e Ectoparasitas 

Carrapaticida Produto N° trat/ ano Época ano R$/ano 

Bovinos         

  

Mosquicida Produto N° trat/ ano Época ano R$/ano 

Bovinos         

Ovinos         

Eqüinos         

Caprinos         

          

Vermifugação Produto N° trat/ ano Época ano R$/ano 

Bovinos         

Ovinos         

Eqüinos         

Caprinos         

Aves     

Suínos     

          

Bernes/bicheira Produto N° trat/ ano Época ano R$/ano 

Bovinos         

Ovinos         

Eqüinos         

Caprinos         

          

Controle de doenças 

Vacinação Produto N° trat/ ano Época ano R$/ano 

Aftosa         

Brucelose         

Carb. Sint. Gangrena         

Carb. Hemático         

Tristeza         

Aves     

Suínos     
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8.3 Utiliza roçadas das pastagens ? (   ) sim  (    ) não. Por que razões? 

 

 

 

8.4 No caso sim, qual a época do ano e frequência na mesma?  

Época do ano Frequência 

(   ) outono (   ) todo ano 

(   ) inverno (   ) quando é possível 

(   ) primavera (   ) Outros______________ 

(   ) verão 

 

 

 

8.5 Utiliza a queimada como prática de manejo da pastagem/lavoura?  

(   ) Não 

(   ) Sim. Porquê? 

 

 

 

Qual periodicidade? 

 

 

 

8.6 Tipo de pastoreio  a. (    ) continuo  b. (   ) rotativo 

 

 

 

 

8.7 Utiliza rotação de culturas das pastagens com outras espécies? Quais? (ex. soja verão 

e azevém inverno) 

 

  

Suplemento Categoria animal Quantidade/ano Época ano Custo/Un 

 Sal         

 Silagem         

 Milho         

 Ração         

 Concentrado         

 Feno         
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9   Outras atividades Econômicas Não-Agrícolas  

Tipo de atividade 
Periocidade 

Valor (R$) Pessoa da Família 
Mês Ano 

Aposentadorias         

Pensões         

Aluguel         

Arrendamento         

Bolsa Família         

 Outros         

          

          

          

          

 

 

10   Crédito e Financiamento 

Instituição (A) 
Destino  

(B) 

Período 

Carência 

(C) 

Valor  

Financiado  

(R$) total 

Nº  

Parcelas 

Valor da prestação (R$)  

(Indicar se é mês/ano) 

Carência 

(C) 

 

Juros 

A.A 

        

        

        

        

        

        

              

 

Código 

(A) (B)  (C) 

1 Banco (Qual?) 1 custeio agrícola 1 Sim 

2 Cooperativa 2 custeio pecuária 2 Não 

3 Fundo Municipal 3 comercialização agrícola Atenção: Perguntar o mês e ano do 

empréstimo. 

 

Atenção: verificar se está pagando mais 

de um empréstimo no ano agrícola 

4 Vizinho 4 comercialização pecuária 

5 Parentes 5 Investimento agrícola 

6 Pronaf 6 investimento pecuária 

7 RS- Rural   

8 Outros (Qual?)   

 

 

10.1  Outros gastos 

Discriminação R$ ( mês/ano) 

Sindicato   

Luz   

Telefone   

Gasolina (relativo as atividades produtivas)   

Frete  

Arrendamentos  
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11 Ambiente socioeconômico 

 

11.1  Recebe algum tipo de assistência técnica? Qual? 

 

 

 

 

11.2 O Sr.(a) faz algum tipo de contabilidade dos gastos e receitas? Por que? 

 

 

 

 

11.3 Participação social da família na comunidade local e/ou município: 

Especificação Informar se participa 

Associação local de produtores e/ou criadores (   ) Sim   (   ) Não 

Cooperativas (   ) Sim   (   ) Não 

Sindicato dos trabalhadores (   ) Sim   (   ) Não 

Associação das mulheres/ clube de mães  (   ) Sim   (   ) Não 

Associação vinculada a igreja (pastoras, cantos) (   ) Sim   (   ) Não 

Clube se futebol, bocha, rodeio, etc (   ) Sim   (   ) Não 

Partido Político (   ) Sim   (   ) Não 

Outros (especificar)  (   ) Sim   (   ) Não 

 (   ) Sim   (   ) Não 

 (   ) Sim   (   ) Não 

 

 

11.4 O meio rural (campanha) está melhor ou pior que antigamente? 

  

 

 

 

11.5 Qual é o grau de satisfação do Sr.(a) e de sua família em relação a atividade 

pecuária/agrícola? 

 

(   ) muito satisfeito    (    ) satisfeito     (    ) insatisfeito   (   ) não respondeu 

 

11.6   O que representa para o Sr.(a) morar no meio rural? O Sr.(a) trocaria o 

campo pela cidade? 

 

 

 

 

11.7 O Sr.(a) tem perspectivas na agricultura e vê futuro para a sua família nessa 

atividade? 
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11.8 O Sr.(a) gostaria que seus filhos seguissem a profissão de pecuarista? 

 

 

 

 

11.9 Quais os principais problemas identificados na propriedade? 

 

 

 

 

11.10  No seu entendimento o que seria necessário para melhorar a situação da 

pecuária em geral? 

 

 


