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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os pequenos produtores do distrito de Natuba tem no cultivo de hortalicas, a principal fonte de 

renda. Num espaco geografico outrora dominado pela monocultura canavieira surge a 

policultura, baseada principalmente na producao de coentro, alface e cebolinha (culturas de 

ciclo vegetativo relativamente curto possibilitando, assim, uma receita semanal). A escolha da 

area foi baseada na importancia em termos de volume comercializado na CEAGEPE-

Companhia de Abastecimento e de Armazens Gerais do Estado de Pernambuco, proveniente 

do municipio de Vitoria de Santo Antao, onde esta localizado o distrito em estudo. O objetivo 

principal que direcionou o presente trabalho, foi a analise do nivel de organizacao e, em 

especial, a identificacao da estrutura de comercializacao, no intuito de identificar os pontos de 

estrangulamento que impedem a melhoria das condicoes de vida dos pequenos produtores. 

Para tanto, forain utilizados os seguintes procedimentos metodologicos: aplicacao de 

questionarios, entrevistas, observacao direta e coleta de dados secundarios. As principais 

conclusoes da analise das informacoes e dos dados coletados apontam para a ausencia de uma 

organizacao efetiva a nivel da producao e da comercializacao, associacao local inoperante, 

dificuldades de acesso ao credito agricola, ausencia de assistencia tecnica sistematica, venda 

individual da producao que fragiliza o poder de barganha na formagao/negociagao do preco e, 

principalmente, a excessiva intermediacao alargando, assim, o circuito da cadeia de 

comercializacao. 



ABSTRACT 

The small fanners of the district of Natuba have their main income source in the 

cultivation of herbs. In a geographical space dominated formerly by the monoculture of 

sugarcane appears the policulture based on the production of coriander leaves, lettuce and 

pearl onion (cultures with vegetative cycle relatively short give the possibility of a weekly 

recipe). The selection of the area was based on the importance in terms of the volume 

commercialized in CEAGEPE - Company of Supplies and General Warehouses of the State 

of Pernambuco, coming from the city of Vitoria de Santo Antao, where is situated the 

district in study. The main objective that gave direction to the present work was the analysis 

of the level of organization and mainly the identification of the structure of 

commercialization with the purpose of identifying the bottleneck which is an obstacle for 

the improvement of the way of living of small farmers. 

In order to achieve this purpose, the following methodological proceedings were taken 

place: application of question forms to farmers, interviews, direct observation and 

secondary data collection. The main conclusion of the analysis of information and the 

collected data point to the absence of an effective organization in production and 

commercialization levels, disabled local association, difficulties in accessing agricultural 

credits, absence of systematic technical assistance, individual sale of production that fragile 

the power of bargain in the formation/ negotiation of prices, and mainly, the excessive 

intermediation, expanding the circuit of commercialization chain. 



I. INTRODUCAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As relacoes de producao e, em particular de comercializacao, sao as principais dimensoes 

do estudo em questao. OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA locus da pesquisa foi o distrito de Natuba, situado no municipio de 

Vitoria de Santo Antao, Zona da Mata de Pernambuco. Os produtores de Natuba foram os 

agentes selecionados para objeto da investigacao. 

O contato com a area pesquisada e as primeiras reflexoes a respeito, surgiram no decorrer 

de urn trabalho anterior, realizado para o PRORURAL/SEPLAN-PE, intitulado Estudo da 

Comercializacao dos Produtos Hortigranjeiros do Distrito de Natuba, Vitoria de Santo 

Antao, PE. Neste trabalho, a preocupacao foi fornecer subsidios aos planejadores e 

executores de politicas publicas estaduais para melhoria dos problemas produtivos e 

comerciais enfrentados pelos produtores, refletindo a necessidade de uma acao baseada nas 

reais condicoes em que sobrevive a pequena producao. 

O presente trabalho se justifica devido a expressiva participacao da producao de hortalicas 

do distrito pesquisado no abastecimento urbano . Acrescido que, existem poucos estudos 

que permitem tracar um panorama mais amplo das condicoes de reproducao dos pequenos 

horticultores. 

Conforme Musemeci (1987) 

o aspecto que talvez explique o relativo desinteresse pelo estudo 

do sub se tor hortigranjeiro e o fato das andlises sob re o papel da 

agricultura na economia brasileira se preocuparem 

primordialmente com tres grupos de produtos: os de 

alimentagao bdsica, os de exportagao e as materias-primas 

industrials. 

1 Area metropolitana de Recife 
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Musemeci (1987) considera importante o estudo socioeconomico do setor horticola pelas 

seguintes razoes: 

a) pelo interesse teorico que pode haver no conhecimento mais detaDiado de um setor 

relativamente "atipico" da pequena producao e na analise das especificidades que 

apresenta, como contribuicao ao debate mais amplo, a respeito do campesinato e 

suas varias formas de integracao a economia capitalista brasileira; 

b) pela reconhecida importancia dos horufhiticolas para a melhoria das condicoes 

nutricionais da populacao, estando entre as fontes mais ricas e mais baratas de 

vitarninas e sais minerais2; 

c) pela contribuicao que politicas consistentes, baseadas num conhecimento adequado 

das condicoes de producao do setor, podem trazer, em termos de reducao dos custos 

do abastecimento alimentar, para a populacao urbana; 

d) finalmente, porque a olericultura e um tipo de producao capaz de proporcionar 

niveis razoaveis de emprego e de renda em parcelas muito pequenas de terra. 

Alguns termos aparecem com frequencia ao longo do texto exigindo um esclarecimento 

previo, comozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "pequena produgao", "producao camponesa", ou "producao familiar''', que 

serao utilizados de forma generica, designando unidades de producao que ocupam pequenas 

parcelas de terra, com base na mao-de-obra predominantemente familiar, cujo interesse 

basico e a reproducao da famflia. Isto, porem, nao significa que esses estabelecimentos 

visem apenas a subsistencia, nem que usem unicamente a forca de traballio familiar. 

Mesmo urilizando a designacao de "hortigranjeiros"3, so se tratara da producao de 

olericolas entendidas, no presente trabalho, como o cultivo de hortalicas. 

O coentro contem calcio, ferro e fosforo; a alface, vitarninas do tipo A, Bi , B 2 e sais minerais; a cebolinha, 

vitamina A, calcio, magnesio e potassio 

' O termo "hortigranjeiros", apesar de bastante utilizado, esta perdendo o sentido original. Anteriormente, 

havia uma estreita liga^ao entre a producao de hortifhiticola e aves e ovos, devido ao fato de diversos 

estabelecimentos de producSo horticola se dedicarem conjuntamente a avicultura. A presente pesquisa Hmita-

se aos produtos horticolas, uma vez que coentro, alface e cebolinha, sao o carro-chefe do distrito de Natuba 

15 



A palavra 'iiorticultura" provem do latimzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA hortus, jardim + colere, cultivar, sendo 

classificada em olericultura, floriculture e jardinoculrura (ou horticultura paisagistica). A 

olericultura (do latim oleris, legumes + colere, cultivar) estuda a produgao das hortaligas 

ou plantas olericolas, ou oleraceas, que sao plantas herbaceas de cultivo intensivo urilizadas 

na alimentagao humana sem transfonnagao industrial (ENCICLOPEDIA MIRADOR, 

1976). 

De acordo com a classificagao adotada por Murayama (1971) as hortaligas se dividem em: 

a) verduras: as partes comestiveis sao folhas, flores, botoes ou hastes (ex: alface) 

b) legumes: partes comestiveis sao frutos, sementes ou partes subterraneas 

c) condimentos: utilizados com a fmalidade de melhorar o sabor dos alimentos (ex: 

coentro e cebolinha) 

Foram realizadas incursoes em diferentes epocas para que se pudesse fazer uma avaliacao 

mais precisa dos fenomenos estudados. A convivencia com os problemas locais e o esulo 

de vida dos produtores, contribuiram para se assimilar, de forma mais segura, a magnitude 

dos fenomenos pesquisados. No decorrer do trabalho de campo efetuou-se uma 

documentacao fotografica. 

Os distritos circunvizinhos a area estudada - Canha, Mocoto, Pacas e Figueira, enfrentam 

problemas semeDiantes constituindo, tambem, espagos ocupados pela pequena produgao no 

dominio canavieiro. Esses distritos tem, por principal produgao, outras culruras 

temporarias, apesar do cultivo de coentro, alface e cebolinha. 

Em geral, os pequenos produtores rurais de Natuba nao tem conseguido resultados 

monetirios satisfatorios, com reflexo negativo nas condigoes de vida/reprodugao da 

unidade familiar. Neste sentido, indaga-se: por que os produtores de hortigranjeiros nao 

conseguem obter uma renda capaz de assegurar um bom desempenho economico da 

unidade de produgao e melhorar o nivel de vida familiar? 

16 



O objetivo principal do trabalho e analisar a organizagao da produgao e da comercializacao 

dos hortigranjeiros de Natuba, visando identificar os fatores que impedem a melhoria da 

renda e das condigoes de vida dos agricultores envolvidos nesta atividade. Os objetivos 

especificos sao: caracterizar a area de produgao e identificar os agentes e o processo de 

comercializagao. 

Escolhido o tema e indicada a sua importancia cabe esbogar a estrurura da dissertagao, 

procurando evidenciar tanto o seu conteudo como a articulagao existente entre as diversas 

partes que a compoem. 

A estrurura da dissertagao obedece a seguinte seqiiencia: 

- Capitulo I : con tem a formulagao do problema, o objetivo central e a justificativa do estudo 

e da area pesquisada. 

- Capitulo I I : apresenta os procedimentos metodologicos (aplicagao de questionarios, 

entrevistas com pessoas-chave, dados secundarios e bibliograficos e observagao direta), bem 

como, algumas consideragoes teoricas sobre a pequena produgao familiar. 

- Capitulo I I I : examina as particularidades da area em questao4, atraves do resgate historico 

da ocupagao do espago agrario: o surgimento dos pequenos produtores no espago de 

dominio canavieiro.Trata-se de reter as contribuigoes que acenem caminhos possiveis de 

analise em situagoes concretas 

- Capitulo IV: cuida da organizagao da produgao, atraves da analise dos resultados obtidos 

atraves dos questionarios aplicados com os produtores. A investigagao abrange os seguintes 

itens: caracterizagao do produtor (modalidades existentes, no que se refere a propriedade da 

terra) e da unidade produtiva (focalizando os aspectos agronomicos, sistema de irrigagao, 

credito agricola e assistencia tecnica); renda agricola familiar (trabalhada de forma 

agregada, atraves de faixas de rendimento externa, face a predominancia de mao-de-obra 

4Esclarece-se que nao se pretende realizar uma investiga9ao exaustiva dos aspectos que incidem sobre a 

producao e comercializacao dos produtos horticolas e seu rebatimento nas condifoes de vida dos pequenos 

produtores, pois exigiria tempo e recursos superiores aos obtidos para a realizagao da pesquisa. O intuito 

principal e apontar os aspectos relevantes na caracterizagao do setor e motivar o prosseguimento da 

investigacao e do debate 

17 



familiar); custos de produgao (estimados pela EMATER) e o papel desempenhado pela 

Associagao local; 

- Capitulo V: identifica a estrurura de comercializagao vigente, os agentes envolvidos no 

processo de vendas e os procedimentos pos-colheita (selegao, classificagao e embalagem). 

Para tanto, serao utilizados dados secundarios, entrevistas e observagao direta. 

As Consideragoes Finais resumem as conclusoes do termino dos capitulos precedentes. 

18 



II . METODOLOGIA zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A estrurura metodologica e composta de um trabalho analitico-teorico sobre o segmento em 

questao (pequenos produtores) e de um estudo empirico. Sao somadas fontes documentais e 

dados secundarios. 

A pesquisa foi desenvolvida perseguindo-se, prioritariamente, dados de ordem qualitativa; 

assim, mais do que uma quantificacao de valores do universo investigado, apreende-se o 

significado das relacoes economicas. 

Os dados empiricos necessarios a compreensao das relagoes de producao e 

comercializagao, foram obtidos atraves da aplicagao de questionarios5, observagao direta e 

entrevistas com pessoas-chaves6. 

Quanto aos dados secundarios provem, principalmente, das seguintes fontes: Empresa 

Brasileira de Assistencia Tecnica e Extensao Rural (EMATER), Companhia de 

Abastecimento e de Armazens Gerais do Estado de Pernambuco (CEAGEPE) e Fundagao 

Instimto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE). 

O universo da pesquisa e constituido por produtores de folhosa de Natuba. A amostra foi 

obtida atraves da Associagao dos Pequenos Produtores Rurais de Natuba - ASSPPRON, 

que perfaz um montante de quinhentos produtores cadastrados . A selegao dos participantes 

obedeceu ao modelo de amostragem aleatoria simples8. 

5 Efetuado no periodo de 13 a 18 de novembro 2000 
6 Consideram-se pessoas-chaves, os informantes que possuem um conhecimento mais detalhado do tema em 

questao, em funcao da experiencia ou do cargo ocupado 

Na criacao da Associagao, foram cadastrados alguns produtores de distritos vizinhos 
8Detalhes sobre a metodologia podem ser encontrados em SPIEGEL (1994) 
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Na dimensao da aniostra, empregou-se a formula : zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Z
2

.p.q.N 

e
2

(NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-l)+Z
2

.pjq 

donde: 

n = tamanho da amostra 

N = tamanho da populacao 

p = proporcao de ocorrencia da variavel em estudo na populacao = 0,80 (probabilidade de 

ser produtor de folhosa: alface, coentro e cebolinha) 

q = proporcao de nao ocorrencia da variavel em estudo na populacao = 0,20 (probabilidade 

de nao ser exclusivamente produtor de folhosa: alface, coentro e cebolinha); sendo p +zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA q = 

1, ouq= 1-p 

Z = limite aceitavel do intervalo de confianca para a distribuigao de probabilidade = 1,96 

e = erro de estimativa = 10%. 

Com isto, o tamanho da amostra (n) dos produtores foi: 

n _ I962.r0,8.y0,2.r500 _ 48,6 _ g 5 

n 0,l2.x499 + i,962.x0,8;t0,2 ~ "^5~" 

Em geral, nos estudos de comercializacao, sao utilizados tres metodos de analise: o 

funcional, o estrutural e por mercadorias. O metodo funcional tem por finalidade o estudo 

das funcoes ou atividades inerentes ao processo de comercializacao, classificadas em 

funcao de troca, fisicas e complementares. A analise estrutural tem por objetivo identificar 

e analisar as pessoas, fisicas ou juridicas, que se encontram envolvidas nas atividades do 

processo de comercializacao, ressaltando determinados aspectos, dentre os quais se 

sobressai a importancia de cada uma dentro do sistema. Enquanto, o metodo de analise por 

mercadoria concentra-se no estudo tanto das fungoes de comercializacao de um produto ou 

de um grupo de produtos quanto das instituigoes envolvidas no processo de 

comercializacao, podendo-se afirmar que e um misto dos dois metodos anteriores. 
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II . 1 Consideracoes Teoricas sobre a Pequena Producao Familiar zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A pequena produgao agricola tem-se constituido em um dos temas de maior interesse, tanto 

dos estudiosos das ciencias sociais e agrarias como das autoridades governamentais. Tal 

preocupagao decorre do reconhecimento da importancia desta forma de produgao no 

conjunto da economia que se expressa na participagao da oferta de alimentos e materias-

primas agricolas (PEIXOTO, 1995:13). 

Diferentes enfoques tem sido apresentados nos debates sobre a pequena produgao familiar e 

a expansao do capitalismo no campo. Teoricos, orientados por concepgoes culturalistas e 

antropologicas9, centram a abordagem no grupo domesrico, na familia camponesa, 

relacionando a persistencia do campesinato a comportamentos, atitudes e valores. 

Os economistas de formagao neoclassica nao arribuem especificidade a pequena produgao 

Nesta concepgao, o pequeno produtor age como um empresario, alocando os fatores 

disponiveis, de modo a obter um rendimento maximo. Nessa perspectiva coloca-se a "teoria 

da modernizagao da agricultura", que tem, em Schultz, seu maior expoente, considerando 

que a pobreza e o atraso da agricultura tradicional se devem a inadequada disponibilidade 

de insumos modernos (em especial, a tecnologia) que, por serem onerosos e de dificil 

acesso ao pequeno produtor descapitalizado, acabam nao sendo incorporados ao processo 

produtivo. 

Alguns recusam carater diferencial a pequena produgao, enquanto outros admitem a 

necessidade das analises do processo de produgao a partir das especificidades da pequena 

produgao; outros, ainda, centram as investigagoes na busca de distintas formas de 

dominagao do capital sobre a pequena produgao, manifestadas na absorgao de parcelas 

significativas do excedente do pequeno produtor pelas diferentes fragoes do capital. 

9 A antropologia classica voltada ao tema, sob o termo "sociedades camponesas", revelou a natureza 

"incompleta" da "racionalidade economica" do campones. Sao sobretudo os lagos comunitarios locais, os 

vinculos de natureza personalizada e o carater extra-economico das relagoes de dependencia social que 

explicam as particularidades do campesinato (ABRAMOVAY, 1992) 
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Deste modo, pode-se discernir, na literatura especializada, algumas posigoes basicas: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A transitoriedade da producao camponesa e o vredominio crescente das relacoes 

capitalistas no campo 

E uma abordagem presente nos textos classicos de Marx, Lenin e Kautsky. O foco analitico 

marxista privilegia o conjunto das forcas deterrninantes da historia social, o processo 

material de produgao, base das relagoes economicas. 

Kautsky, em sua obra classicazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A Questao Agraria, analisa a produgao rural familiar a partir 

do desenvolvimento do capitalismo, apontando para seu enfraquecimento. Sua 

argumentagao se baseia na ideia da superioridade da grande exploragao capitalists atraves 

da incorporagao das conquistas tecnicas, organizacionais e economicas, colocadas a 

disposigao dos capitalistas. Assim, procura demonstrar que "onde os camponeses 

sobrevivem, isto nao e sindnimo de eficiencia, mas de superexploracao, do fato de 

venderem seus produtos a precos que nao cobrem sequer a propria subsistencia" 

(ABRAMOVAY, 1992). 

O campesinato como modo de producao 

Nas analises que definem o campesinato como modo de produgao, a subordinagao e 

externa, atraves do confronto entre duas logicas: a capitalista, baseada na extragao do lucro 

atraves da produgao da mais-valia, e a camponesa, que objetiva a parcela de valor 

correspondente a reprodugao da unidade familiar. 

Conforme Abramovay (1992) e no interior da economia nao marxista que se destaca uma 

das formulagoes conceituais mais significativas para compreensao da pequena produgao, 

atraves do representante da Escola da Organizagao da Produgao, Alexander Chayanov, que 

interpreta o campesinato (ou economia camponesa) como modo de produgao 

estruturalmente independente. 
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Deste modo, Chayanov condena os excessos da explicagao de formas sociais de producao 

nao-capitalistas, atraves do uso exclusivo de categorias tipicas do modo de producao 

capitalista. Sua proposta defende a existencia de uma produgao camponesa com logicas 

produtiva e reprodutiva proprias. 

O campesinato, para Chayanov, nao e uma modalidade transitoria fadada ao 

desaparecimento, antes um sistema economico com leis especificas de desenvolvimento e 

reprodugao. O "balango entre trabalho e consumo" representaria a lei basica da existencia 

do campesinato. Desta forma, o trabalho campones e limitado pelo objetivo de atender as 

necessidades familiares. Assegurado o consumo, atribui-se valor decrescente a unidade 

adicional de trabalho (ABRAMOVAY, 1992:59). 

Para Chayanov (1974) as especificidades da pequena produgao agricola (identificada com a 

economia camponesa) conduziriam a formulagao de uma teoria economica da pequena 

produgao. A teoria economica formulada para explicar o funcionamento da economia 

capitalista nao seria instrumento adequado a compreensao do funcionamento da economia 

camponesa nem da particular racionalidade do pequeno produtor. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O campesinato nao e um modo de producao 

fnterpreta o campesinato nao como um modo de produgao, mas como uma forma especifica 

de produgao mantida pelo capitalismo sob formas nao-capitalistas, onde o processo de 

acumulagao capitalista viabiliza a criagao/recriagao de estruturas de produgao mesmo que 

sob formas nao capitalistas. 

Sua contribuicao tem por merito o detalhamento da pratica camponesa atraves do funcionamento intemo de 

sua economia e, por critica, o nao reconhecimento da dependencia estrutural do campesinato em suas relagoes 

com o capital (ABRAMOVAY, 1992:130) 
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Esta postura entende que a pequena produgao se encontra, na sociedade atual, submetida a 

dominagao do capital (comercial, industrial, financeiro). O capital, ao buscar 

constantemente a extragao do excedente impoe norrnas de organizagao e funcionamento a 

pequena produgao. Ao se inserir no circuito de trocas (ou das relagoes com o mercado), a 

pequena produgao conrida no modo de produgao capitalista nao pode escapar as 

detenninagoes do capital, ainda que nao se apresente sob a fonna caracteristica de 

subordinagao do trabalhador assalariado. 

A pequena produgao foi submetida a integragao com a agroindustria, o comercio e o setor 

financeiro, sob as ordens do capital e em condigoes de subordinagao e dependencia. Deste 

modo, a pequena produgao se insere de modo subordinado ao movimento de acumulagao 

do capital. 

Tepicht procurou unificar as teses marxistas com as ideias de Chayanov acreditando, 

entretanto, que a sobrevivencia do campones com as forgas internas que determinam seu 

comportamento, depende do ambiente no qual a exploragao agricola esta inserida. Segundo 

este autor, muitas sao as caracteristicas que se podem identificar no campesinato; contudo, 

a mais importance e a que permite a oferta de produtos agropecuarios a pregos inferiores 

aos da grande empresa. A base desta diferenga e que o campones nao exige, para manter-se 

na atividade, a obtengao da taxa media de lucro. O essencial e a obtengao de uma renda que 

permita a reprodugao da propria farnilia (ABRAMOVAY, 1992:72). 

De acordo com Shanin (1987): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os camponeses nao sao um modo de produgao porque Ihes falta 

uma estrutura politico-economica relativamente auto-suficiente, 

isto e, os elementos mais significativos de exploragao e 

apropriagao do excedente tem sido, de modo geral, extemos a 

eles. 
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Conforme Silva (1980) em detenniriadas siruagoes concretas a pequena produgao familiar e 

adequada ao movimento de acumulagao do capital, sendo um elemento da reprodugao 

ampliada. Neste sentido, o campones e recriado segundo os interesses do capital e nao por 

possuir uma logica propria ou uma superioridade tecnica e economica em relagao a 

produgao capitalista. 

Amin e Vergopoulos (1977) destacam a importancia de se estudar o campesinato 

contemporaneo dentro do quadro de formagao em que esta circunscrito: a produgao 

capitalista. O campesinato e visto como compativel ao processo de acumulagao capitalista, 

constituindo uma forma recriada e articulada pelo capitalismo moderno. 

O campones permanece formalmente proprietario (do solo e dos equipamentos agricolas) 

mas desprovido do conrrole real dos meios de produgao. Deste modo, o processo produrivo 

escapa de seu poder decisorio atraves de imposigoes, como padronizagao dos produtos e 

circuito de comercializagao (AMIN, 1977). 

No sistema capitalista, o pequeno produtor perde progressivamente a autonomia no sentido 

de organizar a vida economica pelas restrigoes impostas pelo capital. O processo de 

ampliagao da extragao do excedente reduz os graus de liberdade do pequeno produtor, 

atraves de mecanismos como: extensao da Jornada de trabalho, subconsumo, pressoes sobre 

a formagao dos pregos e formas alternativas de expropriagao, impostas pelas exigencias do 

capital 

Atraves das relagoes de mercado, parcelas do excedente da pequena produgao tendem a ser 

transferidas para o capital comercial, industrial ou bancario. Neste sentido, Suva (1980) 

afirma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A agricultura de subsistencia, bem como as relagoes de 

produgao nao-capitalistas em que ela se apoia, alem de ser 

produto do proprio movimento de expansao do capitalismo 

constitui-se num dos pontos de apoio da sua efetivagao, na 
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medida em que, ao produzir a base de uma economia do 

excedente, pode oferecer seus produtos a pregos mais baixos no 

mercado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Os camponeses, com o processo de integragao ao mercado, perdem a relativa autonomia da 

producao, voltando-se as exigencias e necessidades do mercado. Conforme Wanderley 

(1982) a integragao nao significou, de nenhuma maneira, a negagao do carater de 

subsistencia da economia camponesa. Esta se define nao pela maior ou menor parcela da 

produgao que e autoconsumida, mas pela narureza mesma da produgao. Mesmo que toda 

ela venha a ser comercializada, a logica de sua organizagao permanece orientada para a 

satisfagao das necessidades basicas da familia camponesa. 

Para Silva (1978) o que idenrifica a pequena produgao camponesa e o fato de ocupar 

pequenas areas e com baixa renda, ocupando um espago que constitui, ao mesmo tempo, 

unidade basica de produgao e consumo e onde a reprodugao se realiza sob precarias 

condigoes. 

O mundo rural refere-se a um universo socialmente integrado ao conjunto da sociedade 

brasileira. Nao se esta, portanto, supondo a existencia de um universo qualquer isolado, 

autonomo em relagao ao conjunto da sociedade e que tenha logicas exclusivas de 

funcionamento e reprodugao. Considera-se que este mundo rural mantem particularidades 

historicas, sociais, culturais e ecologicas, que o recortam como uma realidade propria, da 

qual fazem parte, inclusive, as proprias formas de insergao na sociedade que o engloba 

(WANDERLEY,1999). 

O desenvolvimento do capital na agricultura impoe papeis a serem desempenhados pelos 

pequenos produtores rurais, tornando-os cada vez mais dependentes dos mecamsmos 

estrururais de mercado, induzindo-lhes a perda do controle do processo produrivo e da 

capacidade de reter o excedente economico (SILVA, 1982). 
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A produgao familiar ocupa espacos abertos pelo capital na agricultura, pois nao exige os 

mesmos requisites de funcionamento de uma empresa capitalista. A produgao familiar, por 

mais mercantilizada que seja, nao tem, como pressupostos, a taxa media de Iucro e o 

pagamento da renda fundiaria. A propriedade do terreno para a unidade nao constitui, tal 

como para a empresa capitalista, um fator de produgao necessariamente explorado para a 

reprodugao do capital. A unidade familiar e, a um so tempo, nucleo de produgao e nucleo 

de consumo e o seu vinculo a terra nao possui um carater eminentemente mercannl 

(LACERDA, 1985:77). 

A afirmagao de VELHO (1981) sintetiza a perplexidade que impera nos meios academicos: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Existem momentos no estudo de certos temas, em que se tem a 

nftida impressao de haver atingido um impasse. As divergencias 

se reproduzem, tendo por base pressupostos comuns tao mais 

presentes quanto mais obscurecidos pelas pole micas. 

Aparentemente, e de certa forma isso que ocorre hoje com boa 

parte das discussoes a respeito dos pequenos produtores rurais, 

o carater capitalista ou nao de sua produgao e/ou a sua 

"funcionalidade" para o desenvolvimento capitalista. 

II.2 E specific id a des da Pequena Produgao 

As particularidades distinrivas da pequena produgao sao dadas pelas relagoes de parentesco. 

A unidade familiar e, a um so tempo, nucleo de produgao e nucleo de consumo e o vinculo 

a terra nao possui carater eminentemente mercantil. 

O trabalho predominantemente familiar traduz-se como um dos elementos fundamentais da 

produgao camponesa. A divisao social do trabalho e organizada segundo regras de conduta 

imbuidas de valores sociais presentes na vivencia camponesa. Nesta forma de organizagao 

social, a figura do "chefe-de-familia" e fundamental, pois atua como organizador e 

condutor pessoal do processo produtivo. 
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Para Silva (1980) a organizagao da pequena produgao agricola content os seguintes 

elementos: 

a) utilizagao do trabalho familiar, ou seja, a familia se configura como unidade de produgao 

b) posse dos instrumentos de trabalho ou parte deles 

c) produgao direta de parte dos meios necessarios a subsistencia, seja produzindo alimentos 

para o autoconsumo, seja produzindo para a venda 

d) nao e fundamental a propriedade mas, sirn, a posse da terra. Sendo assim, nao so o 

proprietario mas, tambem o parceiro, o arrendatario, o posseiro, podem configurar-se como 

formas de produgao camponesa. 

Tradicionalmente, a nogao de agricultura familiar (ou agricultura enquanto atividade 

familiar) repousa sobre a ideia de uma identidade entre familia e exploragao. A unidade de 

produgao e uma familia, ou seja, entre outras coisas, um grupo de trabalho no qual os 

membros estao unidos por lagos de parentesco, um grupo que se constitui e se renova sobre 

a base das relagoes familiares11 (LAMARCHE, 1993). 

O pequeno produtor tem, na agricultura, a principal atividade economica, em que: 

a) familia constitui, a um so tempo, um grupo de produgao e consumo 

b) uso predominante do trabalho familiar 

c) complementagao da renda domestica por meio de assalariamento temporario no campo 

e/ou atividades nao-agricolas 

d) areas de exploragao reduzidas 

e) baixa capitalizagao 

f) baixo nivel tecnologico no processo de trabalho 

g) reduzido poder de barganha perante o sistema financeiro e o capital comercial 

h) subordinagao aos pacotes tecnologicos induzidos pelos bancos, para o fornecimento do 

credito rural. 

A exploragao camponesa e familiar, sendo um conceito de analise que define um modelo de funcionamento 

particular de exploragao agricola, porem nem todas as exploragoes familiares sao camponesas (LAMARCHE, 

1993:16) 
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O fato de produzir para o mercado nao imprime a pequena produgao, o carater capitalista 

pois, internamente, e regida por relagoes nao capitalistas, baseada no trabalho familiar, em 

que o proprietario da terra tambem e um trabalhador, cujo funcionamento das pequenas 

unidades produtivas e ditado pela logica da sobrevivencia. 

Reconhece-se que as condigoes de trabalho e de vida da maioria dos pequenos produtores 

sao ainda bastante precarias, tornando-se vulneraveis as adversidades do meio em que 

vivem e produzem. Destacam-se, neste particular, o problema da posse e do uso da terra, a 

comercializagao da produgao, o reduzido nivel de organizagao politica, dentre outros 

fatores que se constituem em fortes restrigoes sociais e economicas a mellioria de suas 

condigoes de vida (PEIXOTO, 1995). 

Diante da situagao em que se encontra o pequeno produtor, indaga-se: sabendo-se que sob o 

ponto de vista economico uma atividade somente pode tornar-se atrativa se maiores riscos 

forem compensados com maior rentabilidade, por que o pequeno produtor nao abandona a 

atividade agricola? 

Considera-se que a subsistencia da familia e a preservagao do patrimonio familiar induzem 

o pequeno produtor a continuar produzindo, mesmo nas mais diversas condigoes, atraves da 

intensificagao do esforgo produtivo de cada membro da familia, tanto na exploragao da 

propriedade quanto na prestagao de trabalho acessorio ou redugSo dos niveis de consumo 

familiar. 
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I I I . A PEQUENA PRODUCAO (HORTICOLA) E M QUESTAO 

Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O debate sobre a pequena produgao tem provocado diversas formulagoes teoricas nos 

circulos academicos, com significativas contribuigoes analiticas; entretanto, apesar dos 

progressos alcangados, o debate se mantem em aberto, suscitando novas indagagoes. 

No presente trabalho, persiste a ideia de que existe um segmento de pequenos produtores 

que nao adotam a logica capitalista de acumulagao em sua produgao e reprodugao; 

entretanto, estao inseridos no sistema dominante, sujeitos as suas formas de subordinagao. 

A pequena produgao familiar sofre o dilema de ter principios calcados na logica nao 

capitalista de preservagao e reprodugao da unidade familiar, inserida no entanto, num 

mercado de base capitalista12. 

E necessario situar o distrito pesquisado no contexto historico que deterrninou sua formagao 

num territorio dominado pela grande exploragao canavieira: as transformagoes historicas 

ocorridas no espago da comunidade dos pequenos produtores de Natuba. 

O resultado das informagoes obtidaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco e os registros extraidos de levantamentos 

bibliograficos e de documentos oficiais, conjugados aos dados fornecidos em artigos de 

periodicos no Instituto Historico do Municipio de Vitoria de Santo Antao, peiTmtiram a 

reconstituigao e o entendimento do processo de ocupagao da comunidade, conforme sera 

visto adiante. 

O conjunto das forgas produtivas e das redoes de produ9ao esta situado no modo de producao dominante 
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I I I . l A So m bra dos Canaviais: a Horticultura no Espago Canavieiro zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nesta segao ter-se-a uma breve retrospectiva historica do processo de transformagao do 

espago agrario de Natuba. As mudancas ocorridas refletem o desenvolvimento historico que 

se verifica no conjunto da sociedade, dentro da qual a comunidade se integra; por 

conseguinte, configuram-se como desdobramento de um processo historico. Atualmente, 

representa o local de produgao e reprodugao de pequenos produtores rurais numa area da 

zona da mata pernambucana, cuja produgao do espaco foi historicamente comandada pelos 

canaviais. 

O distrito de Natuba constitui resquicio de uma antiga forma de acesso a terra e, ao mesmo 

tempo, de um tipo de relagao de trabalho, comuin a essa porgao da regiao nordestina, ate 

principios da decada de 60 - o aforamento13. A comunidade de Natuba e formada por 

remanescentes de foreiros, situados no espago do latiiundio canavieiro, exercendo dupla 

fungao: produtores de excedentes e reserva de mao-de-obra para a grande exploragao. 

As terras ocupadas pelos ex-foreiros foram desapropriadas e demarcadas pelo INCRA, 

possibilitando a seus ocupantes o direito a posse. Deste modo, tanto Natuba quanto as 

congeneres14, foram constituidas no interior dos engenhos, dos quais herdaram os nomes15, 

ocupando as suas "sobras". Atualmente, se conformam no espago municipal como "ilhas" 

de produgao diversificada no meio do canavial. 

O cultivo da cana teve lugar nas terras de Vitoria de Santo Antao, entre os seculos XVI11 e 

XIX, momento em que o povoamento e o desenvolvimento dos canaviais ultrapassaram os 

limites dos vales dos rios Jaboatao, Pirapama e Ipojuca, que tem parte de suas bacias 

liidrograficas cortando a area municipal. 

O aforamento ocorre quando o proprietario rural atribui a outrem o dominio util do imovel rural, mediante 

pagamento de uma pensao ou foro anual 
1 4 Canha, Mocoto, Pacas e Figueira 
1 5 Refere-se ao Engenho Natuba, existente antes do desmembramento, em pequenas propriedades 
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No entanto, os engenhos implantados foram menos opulentos16 e de uso menos intensivo de 

suas terras, se comparados aos da Zona da Mata Sul do Estado, pennitindo a convivencia 

da agricultura de subsistencia em terras menos indicadas para o cultivo da cana: as "sobras" 

dos engenhos17. 

Vitoria de Santo Antao atingiu sigmficativo desenvolvimento na atividade canavieira. Em 

1812, conquistou a maioridade politica ao adquirir o status de municipio. Neste periodo, 

surgiu um grande numero de engenhos e unidades fabris de produgao de agucar, aguardente 

e rapadura. Os engenhos de aguardente tiveram maior relevancia devido a elevada demanda 

de aguardente nas feiras locais, que abasteciam os tropeiros do sertao; no entanto, os 

engenhos foram paulatinamente perdendo espago para as usinas e os senhores de terra 

foram transformados em fornecedores de cana ou arrendaram suas terras as usinas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA A 

alternativa foi a fabricagao de aguardente18 , que consistia numa atividade tradicional no 

municipio. Outra estrategia foi o parcelamento das terras em lotes entre os foreiros; deste 

modo, novos espagos foram abertos a agricultura familiar voltada a subsistencia atraves do 

autoconsumo e venda do excedente. 

A consolidagao das usinas ehminou o senhor de engenho, enquanto classe dominante, 

transferindo o poder economico, poh'tico e social, para o usineiro. Apos o termino da 

Segunda Guerra Mundial, com as valorizagoes do agucar no mercado externo, o 

fornecimento de cana as usinas tornou-se mais atrativo que a manutengao do aforamento 

das terras. Devido a isto, a opgao pelo aforamento pelos senhores que foram viver nas 

cidades, nao chegou a ser uma alternativa de longa duragao, resultando na retomada das 

terras ocupadas pelos foreiros. 

1 6 Em compensagao, o cultivo da cana para producao de aguardente garantiu ao lugar a condigao de emporio 

comercial 
1 7 Nos latifundios subutilizados, concentrava o senhor as suas atividades nas areas de terras mais ferteis, mais 

proximas de suas habitagoes ou de suas fabricas e permitia que trabalhadores sem terra ocupassem "sitios" 

nas areas mais afastadas, cultivando lavouras de subsistencia. Esses moradores pagavam, em geral, um foro 

anual em dinheiro, em especie ou em trabalho e formavam uma clientela a servigo do proprietario. 

(ANDRADE, Manuel Correia de. Agricultura & Capitalismo. Sao Paulo: Livraria Editora Ciencias Humanas, 

1979) 

I 8 A fabricagao de aguardente desenvolveu-se mais intensamente em meados da decada de quarenta, devido a 

expansao dessa atividade a partir da instala^ao do Engarrafamento Pitu zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Em meados da decada de setenta houve o fortalecimento da atividade canavieira, a partir 

da implantagao do PROALCOOL, na busca de fontes alternativas de combustivel devido a 

crise do petroleo, gerando uma demanda por terras para o plantio da cana-de-agucar. A 

partir de entao, o municipio de Vitoria de Santo Antao passa a caracterizar-se, 

propriamente, como area do dominio canavieiro; isto era, ate meados de setenta, mera forga 

de expressao, haja vista que a mandioca ainda se encontrava bastante difundida na 

ocupagao das "sobras" no espago territorial do municipio. 

A expansao dos canaviais encerrou-se com a redugao do amparo do Estado a atividade 

sucroalcooleira, tendo contribuido para a concentragao das terras e expropriacao do homem 

do campo, atraves das politicas de modemizacao da agricultura, associadas a falencia do 

modelo agroexportador nordestino - com base na exportagao do agucar - e a desativagao do 

PROALCOOL. 

Apesar dos avangos e recuos, a cultura da cana continua sendo praticada em grande escala 

no municipio de Vitoria de Santo Antao, gragas a produgao de agucar, a fabricagao de 

aguardente ou de alcool. Confinnando no municipio a caracteristica da Zona da Mata 

Pernambucana dominada pela grande exploragao, marcada pontualmente pela presenga de 

pequenas porgoes de agricultores familiares, como ocorreu com o Engenlio Natuba, 

transformado em comunidade de pequenos produtores. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III .2 Intervengao do Estado: uma questao de politicas piiblicas 

No momento em que ocorreu a expansao do espago ocupado pela cana-de-agucar, algumas 

comunidades de pequenos produtores sobreviveram de modo difuso em meio ao canavial. 

Natuba e um desses remanescentes, permanecendo como produtora de alimentos. 

A passagem das terras da condigao de propriedade privada para terras publicas, nao alterou 

a situagao dos foreiros. Os moradores do antigo engenho continuaram como foreiros que 

pagavam pelo uso da terra com dias semanais de trabalho gratuito: o cambao. A utilizagao 

dos moradores como mao-de-obra, teve por fim a produgao de generos alimenticios, 
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enquanto o espago ocupado pelos moradores tinha a caracteristica de autoconsumo; com a 

venda do excedente, realizada na feira da cidade de Vitoria de Santo Antao, auferiam a 

renda que destinavam a aquisigao dos bens nao produzidos. Estes foram tragos assumidos 

pela agricultura familiar na regiao, ate o momento em que foi sendo paulatinamente 

subjugada pelo mercado, condigao estabelecida com o crescimento das cidades e o 

desenvolvimento do modo de vida urbano-industrial. 

No final da decada de sessenta ocorreram modificagoes na modalidade de pagamento pelo 

uso da terra. Os moradores deixaram de fazer o pagamento pelo uso da terra em servigos, 

passando a forma remunerada, atraves da parcela anual: o foro. O significado das 

modificagoes na forma de pagamento pelo uso da terra, estava relacionado as mudangas nas 

relagoes de trabalho no campo. A adaptagao aos acontecimentos da epoca: a mudanga na 

forma de pagamento pelo uso da terra, atraves do Estatuto da Terra, que no Artigo 93, 

inciso I , preconiza:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "Ao proprietdrio e vetado exigir do arrendatdrio ou do parceiro 

prestagao de servico gratuito ". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A mudanga representava a subsutuigao da modalidade em vigor para sua adequagao a 

legislagao vigente. A modificagao na fonna de pagamento estava inserida nas novas 

relagoes estabelecidas pelo Estado. Com a subsutuigao do cambao pelo pagamento do uso 

da terra em dinheiro, houve a intensificagao das relagoes dos moradores com o mercado, na 

dependencia da remuneragao que iria garantir a permanencia no lote ocupado. 

Nao seria mais a necessidade domestica que, fundamentalmente, detenninaria o tipo de 

cultura a ser produzida e, sim, a demanda do mercado. Assim, a tradicional agricultura de 

roga, representada pelo cultivo do feijao, milho e mandioca, viria a ser gradativamente 

substituida pela produgao de hortaligas. A opgao por esse tipo de cultura se deveu ao fato 

de ser uma cultura de ciclo curto19 e em fungao de exigir pequena area de terra e rapida 

conversao monetaria no mercado. 

1 9 0 tempo decorrido entre o plantio e a colheita das hortaligas pesquisadas e de aproximadamente tres 

semanas, garantindo ao pequeno produtor a conversao em renda dos esforgos do seu trabalho, destinados aos 

gastos domesticos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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O pagamento do foro conjugado as despesas domesticas, levou a maior parte dos 

produtores a inadimplencia. Deste modo, em 1984 a comunidade foi integrada ao Projeto 

Terra Nossa, atraves do Piano de Desenvolvimento do Estado, na gestao do Goverao de 

Roberto Magalhaes. Numa articulagao entre governos estadual e federal20, ocorreu a 

legalizacao da posse atraves da compra das terras pelo INCRA. 

Este fato reforgava as metas do PROCANOR, as quais se enquadravam os pequenos 

produtores de Natuba, uma vez que a renda que geravam os incluia na faixa de pobreza 

absoluta, condigao preconizada nas diretrizes do Programa. 

As terras foram fragmentadas em pequenos lotes de aproximadamente 0,3 hectare21; deste 

modo, enquadram-se na categoria de iiiinifundio, nao atendendo ao preceito oficial de area 

minima equivalente a um modulo. 

A desapropriacao das terras assinala o segundo momento de intervengao do Estado, 

traduzido na mstitucionalizagao da posse aos pequenos produtores rurais. A representagao 

do Estado, atraves da legalizagao da posse, passou a ser efetivada pelos tecnicos da 

EMATER, envoividos nos projetos de financiamento e custeio da produgao, passando a 

dar assistencia tecnica a comunidade, com a finalidade de organizar um espago coletivo 

para conversao das reivindicagoes politicas e economicas dos pequenos produtores. 

Foi criada, entao, a Associagao dos Pequenos Produtores Rurais de Natuba (ASSPPRON)22 

como "entidade de representagao, defesa e prestagao de servigos" aos pequenos produtores 

associados. Deveria toraar-se uma alternativa para a construgao de um espago de 

coletivizagao dos interesses comuns dos produtores. A Associagao representaria um canal 

de ligagao e acesso dos agricultores aos subsidios estatais e a assistencia tecnica, atraves da 

orientagao da EMATER e dos financiamentos do PRORURAL. 

* Representado pelo INCRA 
2 1 Inferior ao modulo da regiao que corresponde a 14 hectares 
2 2 Fundada em 08 de outubro de 1984, como sociedade civil, sem finalidade lucrativa, destinada a 

representagao dos produtores e prestafao de servigos aos seus associados zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Mas, na realidade, a Associagao correspondeu mais a um incentivo tecnico para atender aos 

preceitos do Estatuto da Terra, que preve o cooperativismo e/ou associativismo como forma 

de orientagao coletiva aos beneficiarios, e menos como resultado de uma agao conjunta dos 

pequenos produtores . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

III.3 Producao de Hortaligas do Estado de Pernambuco 

O EBGE limita-se a registrar, a cada cinco anos, o volume e o valor (nao a area) dos 

produtos horticolas, nos Censos Agropecuarios, com base nos mesmos criterios utilizados 

para as lavouras anuais (registro da colheita num momento detenninado do ano). A 

Produgao Agricola Municipal - levantamento anual - inclui apenas seis produtos da 

olericultura: alho, batata-doce, batata-inglesa, cebola, mandioca e tomate. A mensuragao 

exata da area e do volume colhidos das olericolas, exigiriam levantamentos constantes, 

junto as areas produtoras. 

No Estado de Pernambuco, em relagao ao valor da produgao de alface, ocorreu entre 1970 e 

1995, crescimento da ordem de 119%; no que se refere a quantidade produzida, verificou-

se um aumento de 252%. Considerando-se a ultima decada, observa-se valorizagao, ja que, 

mesmo com a redugao da quantidade, ocorreu aumento do valor da produgao (Tabela 01). 

Tabela 01 - Produgao e valor da produgao de Pernambuco (alface) 1970/1995 

Anos Quantidade Valor * zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

W (R$ 1000) 

1970 1.092 1.902,63 

1975 1.413 1.559,34 

1980 4.847 3.153,56 

1985 4.673 2.420,00 

1995 3.840 4.167,62 

Fonte: D3GE: Censos Agropecuarios 

* Valores em reais de 01/05/2001, atualizados pelo IGP-FGV 
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No periodo entre 1970-1995, o valor da produgao de coentro aumentou 287%, enquanto a 

quantidade apresentou um incremento de 427%. Entre 1985 e 1995, no entanto, o valor da 

produgao cresceu 36% contra 10% de crescimento na quantidade produzida (Tabela 02). 

Tabela 02 - Produgao e valor da produgao de Pernambuco (coentro) 1970/1995 

Anos Quantidade Valor* 

(t) (R$ 1000) 

1970 1.266 1.826,15 

1975 2.541 3.155,41 

1980 10.122 8.521,76 

1985 6.034 5.197,94 

1995 6.668 7.064,51 

Fonte D3GE: Censos Agropecuarios 

* Valores em reais de 01/05/2001, atualizados pelo IGP-FGV 

A quantidade produzida de cebolinha23 entre 1970 e 1980 teve aumento de 664%, enquanto 

o valor da produgao um incremento da ordem de 334% (Tabela 03). 

Tabela 03 - Produgao e valor da produgao de Pernambuco (cebolinha) 1970/1995 

Anos Quantidade Valor * 

(t) (R$ 1000) 

1970 485 595,04 

1975 1.784 1.560,70 

1980 3.705 2.583,24 

1985 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

1995 - -

Fonte B3GE: Censos Agropecuarios 

* Valores em reais de 01/05/2001, atualizados pelo IGP-FGV 

A cebolinha nao foi incluida nos Censos Agropecuarios nos anos de 1985 e 1995. 
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Na CEAGEPE, a oferta de alface, coentro e cebolinha, proveniente do Estado de 

Pernambuco, e quase totalidade. Os Estados concorrentes representam um universo pouco 

sigmficativo, em termos de volume, mas se destaca a importancia relativa da Paraiba. 

No periodo de 1987-1997, a alface proveniente de Pernambuco teve uma participacao 

relativa de 99%, enquanto que os demais Estados (Alagoas e Paraiba) contribuiram 

conjuntamente, com apenas 1% (Quadro 01). 

Quadro 01 - Procedencia por Estado da Federacao, (alface) 1987-1997 (em t) 

F ANO 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

L zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - - - 0,30 0,40 0,40 

A -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - 0,40 - - - - - -

3 4,00 1,10 0,10 - 5,80 - 0,20 - 3,20 5,40 43,00 

E 728,80 849,30 973,80 1.155,80 1.095,80 722,60 924,90 460,50 832,60 1.212,90 1.068,10 

tal 732,80 850,40 973,90 1.155,80 1.102,00 722,60 925,10 460,50 836,10 1.218,70 1.111,50 

Fonte: CEAGEPE, 1999 

Entre 1987 e 1997, o coentro, proveniente de Pernambuco, teve participacao relativa de 

95% no volume comercializado na CEAGEPE, enquanto Alagoas e Paraiba contnhiiiram 

com 1% e 4%, respectivamente (Quadro 02). 

Quadro 02 - Procedencia por Estado da Federacao, (coentro) 1987-1997 (em t) 

Ano 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - - - - 0,30 0,40 2,50 

242,40 103,90 117,30 57,00 125,00 68,90 6,60 14,10 98,30 73,30 111,00 

1.673,00 1.582,40 2.170,70 2.674,70 2.218,60 1.737,50 2.445,70 1.604,70 2.195,40 2.545,70 2.158,90 

1.915,40 1.686,30 2.288,00 2.731,70 2.343,60 1.806,40 2.452,30 1.618,80 2.294,00 2.619,40 2.272,40 

Fonte: CEAGEPE, 1999 
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A cebolinha oriunda de Pemainbuco, no periodo de 1987 a 1997, teve participacao relatrva 

equivalente a 99%, enquanto os Estados de Alagoas, Maranhao, Paraiba e Santa Catarina, 

representarain conjuntamente apenas 1% (Quadro 03). 

Quadro 03 - Procedencia por Estado da Federacao, (cebolinha) 1987-1997 (em t) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

UF Ano UF 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

AL zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- - - - 0,30 - 0,30 

MA - - - - 0,50 - - - - - -

PB 20,60 0,80 0,40 - 1,10 0,30 - - 1,50 0,40 20,50 

PE 839,80 939,90 883,70 1.110,30 840,90 720,80 918,10 565,70 959,60 1.264,90 1.065,80 

SC - - - - 0,10 - - - - - -

Total 860,40 940,70 884,10 1.110,30 842,60 721,10 918,10 565,70 961,40 1.265,30 1.086,60 

Fonte: CEAGEPE, 1999 

III.4 A "Pequena" producao do Distrito de Natuba 

O municipio de Vitoria de Santo Antao (50 km da cidade de Recife) situa-se no litoral da 

Mata Umida Pernambucana. Limita-se, ao Norte, com os municipios de Sao Lourenco da 

Mata, Gloria de Goita e Cha de Alegria; a Leste, Cabo, Moreno e Sao Lourenco da Mata; 

ao Sul, Primavera e Escada e a Oeste, com o municipio de Pombos. 

Encontram-se na zona de transicao climatica dos tipos AWS' e AS' da classificacao 

Koppen, com clima quente e urnido, chuvas maximas de maio a agosto, com precipita?ao 

media anual de 852,2 mm e temperatura oscilando entre 32° C (maxima) e 16° C (minima), 

ficando a media em 25° C. Em relacao a hidrografia, os principais afluentes do Rio 

Tapacura sao o Rio Natuba e os riachos Ronda, Pacas e Mocoto. 

O distrito de Natuba, situado em Vitoria de Santo Antao, e uraa area predominantemente de 

cultivo agricola, onde pequenos produtores tem o cultivo de hortali9as como principal 

fonte de renda. A explora9ao agricola consiste principalrnente na produ9ao de hortahcas 

folhosas (coentro, alface e cebolinha). 
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No caso das hortahcas, inexiste a diferenciacao entre producao para "venda" (cultura 

comercial) e produ9ao para o autocousumo. A quanridade de hortali9as que entra na cesta 

de consumo do produtor e inflma para fins analiticos. Pode-se considerar que toda a 

produ9ao e direcionada para o mercado. Tratando-se de uma cultura comercial, e essencial 

sua comercializa9ao parazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA aquisicao de bens nao produzidos na propriedade.. 

A produ9ao de hortahcas, em razao do alto grau de perecibihdade, exige que a 

intennedia9ao seja realizada de forma rapida. Deste modo, a amea9a de deteriora9ao e urn 

elemento constante na negocia9ao, tornando os pre^os mais baixos. Dada a especializa9ao 

dos produtores e a rapida perecibilidade do produto, o negocio envolve grandes riscos. 

Musumeci (1987:49) argumenta que os horticultores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Tendo que vender a producao imediatamente apos a colheita 

nao tern como regatear preco e, alem disso,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA quanta mais 

distanciados do centra consumidor, menos controle podem 

exercer sobre a fidedignidade das informagdes que Ihes da o 

intermedidrio a respeito dos pregos praticados na CEASA, do 

volume da oferta no momento, e assim por diante. Ao contrdrio, 

portanto, do que ocorre com os graos, a especulacao no 

comercio atacadista de hortigranjeiros nao se faz sobre 

estoques, mas sim sobre a propria perecibilidade dos produtos e 

a vulnerabilidade dos produtores, ditada pela urgencia de 

comercializacao. 
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III.5 Mercado Interestadual zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

No Estado de Pemambuco, Natuba, um dos municipios de Vitoria de Santo Antao, 

destaca-se como produtor de hortalicas, tornando infima a participacao dos demais 

municipios. 

No periodo de 1987-1997, a comercializacao de alface proveniente de Vitoria de Santo 

Antao teve participacao relativa da ordem de 99%, enquanto os demais municipios 

contribuiram com apenas 1% (Quadro 10). 

Quadro 04 - Participacao por municipio de Pemambuco, (alface) 1987-1997 (em t) 

Munc. Anos 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Vitoria 724,10 833,60 969,40 1.152,40 1.082,00 717,90 912,70 443,30 820,60 1.193,90 1.041,20 

Outros 4,70 15,70 4,40 3,40 13,80 4,70 12,20 17,20 12,00 19,00 26,90 

Total 728,80 849,30 973,80 1.155,80 1.095,80 722,60 924,90 460,50 832,60 1.212,90 1.068,10 

Fonte: CEAGEPE, 1999 

. Outros: refere-se a outros municipios do Estado de Pemambuco 

O coentro, entre 1987-1997, proveniente de Vitoria de Santo Antao teve uma paiticipacao 

relativa de 93% e os demais municipios contribuiram com apenas 7% (Quadro 11). 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 05 - Paiticipacao por municipio de Pemambuco, (coentro) 1987-1997 ( em t) 

Munc Anos 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Vitoria 1.349,00 1.262,30 2.037,30 2.597,50 2.122,50 1.644,30 2.378,90 1.522,30 2.074,60 2.368,10 1.983,50 

Outros 324,00 320,10 133,40 77,20 96,10 93,20 66,80 82,40 120,80 177,60 175,40 

Total 1.673,00 1.582,40 2.170,70 2.674,70 2.218,60 1.737,50 2.445,70 1.604,70 2.195,40 2.545,70 2.158,90 

Fonte: CEAGEPE, 1999 
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A cebolinha, comercializada na CEAGEPE, no periodo de 1978-1997, teve participacao 

relativa da ordem de 88% e os municipios restantes contribuiram com 12% (Quadro 12). 

Quadro 0 6 - Participacao por municipio de Pemambuco, (cebolinha) 1987-1997 ( em t) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Munc Anos 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Vitoria 566,30 751,20 713,40 983,50 765,80 649,20 840,90 512,80 902,30 1.191,00 1.006,20 

Outros 273,50 188,70 170,30 126,80 75,10 71,60 77,20 52,90 57,30 73,90 59,60 

Total 839,80 939,90 833,70 1.110,30 840,90 720,80 918,10 565,70 959,60 1.264,90 1.065,80 

Fonte: CEAGEPE, 1999 

Em termos de volume, que as hortahcas comercializadas na CEAGEPE provem, em sua 

quase totalidade, de Vitoria de Santo Antao. 

Conclusao 

As discussoes sobre a pequena producao familiar no sistema capitalista encontram 

interpretacoes distintas. Neste sentido, coloca-se como questao ainda nao resolvida 

plenamente para explicar os tipos de organizacao da producao agricola. 

As principals linhas basicas de pensamento podem ser assim resumidas: 

a) os classicos marxistas tratam a existencia camponesa como umazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA transi9ao 

b) outra corrente de pensamento considera o campesinato como algo extemo ao 

capitalismo, um modo de produ9ao distinto, que interage com o capitahsmo 

c) a terceira tende a considerar o campesinato como resultado das contradi96es do 

proprio capitahsmo na agriculture que embora apresentando pecuharidades, nao pode 

ser analisado como algo estranho ao capitahsmo ou simplesmente transitorio. 

Vitoria de Santo Antao e a principal area de prodii9ao de folhosa do Estado de Pemambuco, 

com destaque para o abastecimento do mercado urbano do Recife. A area pesquisada 

(Natuba) situa-se no referido municipio, onde pequenos produtores enfrentam problemas, 

como elevada perecibilidade dos produtos, excessiva oferta e baixos pre9os de venda, 

conjugados as condi96es adversas de comercializa9ao. 
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IV. PRODUCAO DE HORTALICAS DO DISTRITO DE NATUBA 

Introducao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pretende-se, com os topicos que compoem o presente capitulo, foraecer uma panoramica da zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

produ9ao da area em foco, cuja importancia se deve ao fornecimento de in forma96es para 

analise das condi96es vivenciadas pelos produtores na manuten9ao da atividade agricola 

como principal fonte de renda. 

IV. 1 Caracterizacao da Producao 

A comunidade de Natuba e constituida por pequenos produtores de culturas temporarias, 

numa area cuja extensao de cultivo e predominantemente de 0,3 ha. O plantio das hortahcas 

e efetuado de forma consorciada: coentro/cebolinha e alface/cebolinha, visto que este 

mecanismo permite um aproveitamento maior da terra evitando, assim, desperdicio de 

espa90 . 

O Quadro 4 evidencia alguns aspectos da unidade de produ9§o, de modo a foraecer uma 

visao geral da area em foco. 

QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 01 - Caracteristicas da produ9ao de Natuba, PE 

Tipo de propriedade Pequenas unidades produtivas 

Mao-de-obra Famihar 

Principals culturas Coentro, alface, cebolinha 

Nivel tecnologico Baixo 

Organiza9ao ASSPPRON 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Os principals aspectos agronomicos das unidades produtivas estao sintetizados no Quadro 

05, com as seguintes variedades cultivadas: coentro (c.v. verdao); alface (lisa ou crespa) e 

cebolinha (verona ou caina). 

Quadro 05 - Principals aspectos agronomicos das unidades produtivas 

Aspectos agronomicos coentro alface cebolinha 

Sistema de plantio Local defmitivo Sementeira e posterior Rebentos 

utilizando-se 3 a 4 g transplante das mudas (propagacao) em local 

de sementes/m2 definitivo 

Aspectos Pragas do solo; Lagarta rosea Pragas do solo 

fitossamtarios Pulgoes Paquinha Minadores 

(doencas e pragas Minadores; Manca de altemancia. 

mais comuns) Atracnose (bode) 

Nematoides 

Irrigacao Mangueira com bico tipo regador 

Agrotoxicos Utilizados por todos os produtores (a maioria faz aplicacao orientados 

pelos prospectos que acompanham os produtos) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Secretaria de Agricultura/EMATER (jul/1995) 

IV.2 CaracterizaciSo dos Produtores 

Os produtores se caracterizam pela utilizacao de mao-de-obra familiar e de tecnologia 

tradicional 4, dividindo-se em proprietaries e nao proprietaries. Os produtores proprietarios 

detem a posse da terra, obtida pela desapropriacao efetuada pelo INCRA e via heranca, e os 

nao proprietarios sao divididos em parceiros e arrendatarios. 
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A maioria e formada de produtores proprietarios (65%), enquanto as demais categorias 

atingem o montante de 35% (Tabela 04). 

Tabela 04 - Condicao do produtor 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Proprietario 36 65 

Parceiro 11 20 

Arrendatario 8 15 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

Ficam evidenciados os baixos niveis de escolaridade, visto que o fato de "assinarem o 

nome" nao foi considerado indicador de m'vel escolar resultando, assim, no aumento dos 

individuos considerados sem escolaridade (Tabela 05). 

Tabela 05 - Escolaridade do produtor 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 

Nao tem 32 58 

Primario incompleto 15 27 

Primario completo 6 11 

1° grau incompleto 2 4 

Total 55 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

Observa-se que 24 produtores se dedicam exclusivamente ao cultivo de coentro, alface e 

cebolinha, enquanto 31 cultivam, tambem, outras culturas25 (Tabela 06). 

24 Refere-se ao emprego de tecnicas nao modemas. 
25 Agriao, berinjela, pimentao, hortela, maxixe, rabanete, nabo, beterraba, salsa, espinafre, couve-flor, 

manjericao etc 
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Tabela 06 - Cultivo de culturas alternativas 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
% 

Sim 31 57 

Nao 24 43 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: pesquisa de campo 

IV.3 Renda Familiar Agricola 

As principals razdes que limitam a renda dos produtores e a reduzida dimensao da area 

cultivada, que impede a diversificacao de culturas26 e a ausencia de agregacao de valor aos 

produtos cultivados. Existe o agravante da oferta ser concentrada em coentro, alface e 

cebolinha, o que gera um excedente, que se reflete na reducao dos precos e, 

consequentemente, diminuicao da renda. 

Pode-se verificar na Tabela 07 que, do total dos entrevistados, 74% auferem renda mensal 

entre 01 a 03 sm, enquanto 22% obtem, mensalmente, de 3.1 a 05 sm e os restantes 4 %, 

um rendimento entre 5.1 a 07 salarios minimos. 

Tabela 07 - Renda familiar mensal 

Descricao N° % 

0 1 - 0 3 sm 41 74 

3.1-05 sm 12 22 

5 .1 -07 sm 2 4 

Total 55 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

26 A diversificacao poderia atuar como mecanismo de obtencao de melhores precos, dado a cesta de produtos 

ofertados 
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Dos produtores entrevistados, 44 tern na agriculture a principal fonte de renda, enquanto 11 

auferem os rendimentos, basicamente, de atividades nao agricolas (Tabela 08). 

Tabela 08 - Principal fonte de renda familiar 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Agriculture 44 80 

Outras fontes 11 20 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

Da amostra pesquisada, apenas dois produtores possuem veiculo, enquanto, 53 nao tern. O 

fato de nao possuir conducao propria denota a dependencia de transportes alternativos para 

deslocamento da producao (Tabela 09). 

Tabela 09 - Veiculo proprio 

Descric3o N° % 

Sim 2 3 

Nao 53 97 

Total 55 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

IV. 4 Mao-de-obra 

A utilizacao do trabalho familiar e intensa nas propriedades pesquisadas, ja que, 

essencialmente, a familia representa a unidade basica de producao; no entanto, a mao-de-

obra da familia nao elimina a utilizacao de mao-de-obra externa ao nucleo familiar. Os 

produtores solteiros e pais com fillios menores, sao obrigados a contratar27 mao-de-obra, 

pois o nucleo familiar nao dispoe de membros habilitados para se integrar ao processo 

produtivo. 
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Na divisao do trabalho aos homens competem as atividades que requerem maior esforco 

fisico e que oferecem maiores riscos a saude, como a preparacao dos leiroes e aplicacao de 

defensivos agricolas. Deve-se destacar que os homens ficam expostos aos riscos de 

contaminacao no preparo e aplicacao dos defensivos agricolas, uma vez que nao utilizam 

equipamentos protetores. 

Existe mn diferencial, em termos de remuneracao, relacionado ao sexo; as mulheres, por 

executarem tarefas mais leves, como a colheita e lavagem (no caso da alface) recebem, em 

media, R$35,00 por semana, e os homens R$50,00. 

Do total de entrevistados, 73% utilizam unicamente mao-de-obra familiar, enquanto 27% 

recorrem a mao-de-obra externa (Tabela 10). 

Tabela 10 - Utilizacao de mao-de-obra externa 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Sim 15 27 

Nao 40 73 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

IV.5 Sistema de Irrigacao 

Os instrumentos usados no manejo da producao consistent em equipamentos simples, como 

pas, carro-de-mao, enxada, regador e similares. 

A totalidade dos entrevistados utiliza irrigacao (Tabela 11). O sistema empregado e 

rudimentar, realizado a base de regador, denominado "mangueira de bico". 

Nao envolve contratos escritos e, sim, acordos verbais 
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Tabela 11 - Utilizacao de irrigacao 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Sim 55 100 

Nao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- -

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

IV .6 Custos de Producao 

Coiiformidade com as recomendacoes tecnicas da EMATER (1998) o cultivo do coentro 

exige espacamento de 0,10m x 0,10m, gerando uma produtividade de 12,6 t/ha que 

corresponde a 3.938 molhos. Para o plantio da alface, recomenda-se o espacamento de 

0,25m x 0,10m, perfazendo uma produtividade de 21 t/ha ou 1.500 cento. E, para o cultivo 

da cebolinha aconselha-se o espacamento de 0,30m x 0,60m, com produtividade de 10,4 

t/ha ou 5.700 molhos. 

Os custos que mais oneram a producao, em ordem decrescente, sao esterco bovino, a 

confeccao de canteiros, capinas manuais e irrigacao. No item "servicos", os gastos 

equivalem a R$5.538,00; os "insumos" somam R$3.385,88, enquanto "outros gastos" 

contabilizam R$314,40. As planillias de custo (Quadro 06 e 07) sao calculadas para 

implantacao de um sistema consorciado. Na realidade, esses dispendios sofrem reducao 

pela utilizacao da mao-de-obra familiar e ao fato da area de cultivo ja estar implantada. 

Outro fator redutor dos custos de producao ocorre porque a cebolinha e plantada atraves de 

propagacao, nao necessitando da aquisicao de sementes28. 

No Quadro 07 considera-se o custo de producao para o tamanho predominante da area 

cultivada, que corresponde a 0,3 ha. O esterco bovino, apesar de nao ser um insumo 

industrializado, representa um dos itens que mais encarecem a composicao dos custos. Em 
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Quadro 0Q-Planilha de Custo de ProducaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (EMATER) 

Fundacao de 1,0 ha de coentro, alface, cebolinha 

Itens 

Financiaveis 

Unidade Quantidade Valor (R$) 

Unitario Total 

L Servico 

1. Preparo do solo 

ConfeccSo de canteiro h/d 300 6,00 1.800,00 

2. Plantio 

Confec. Sement. Semeio h/d h/d 1 6,00 6,00 

Plantio e/ou Transpl. h/d 80 6,00 480,00 

3. Tratos culturais 

Capinas manuais (4) h/d 200 6,00 1.200,00 

Adubacao de cobertura h/d 4 6,00 24,00 

Irrigacao h/d 170 6,00 1.020,00 

Tratos fitossanitirios h/d 18 6,00 108,00 

4. Colheita h/d 150 6,00 900,00 

II - Insumos 

Sement es (alface) Kg 0,5 56,00 28,00 

Sementes (coentro) Kg 20 15,00 300,00 

Rebentos (Cebolinha) Molho 400 0,50 200,00 

Fertilizantes(20.10.20) Kg 440 0,32 140,00 

Fertilizantes (ureia) Kg 550 0,36 198,00 

Esterco bovino Ton 40 60,00 400,00 

Dithame Kg 6 9,00 54,00 

Decis Litro 2 30,00 60,00 

Fermicidol Kg 1 2,40 2,40 

EspanaJhante adesivo Litro 1 3,48 3,48 

III-Outros 

01 eo dies el Litro 720 0,41 295,20 

Oleo lubrificante Litro 6 3,20 19,20 

Total 8.339,08 

Fonte: EMATER, mar/abr/1998 

Na verdade, esses custos ficam implicitos, se considerar que a utilizacao de mao-de-obra familiar incorre 

em custo de oportunidade e a quantidade de cebolinha utilizada na propagacao por rebento equivale a uma 

parcela da producao nao vendida 
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Quadro 10 - Planilha de Custo de Producao (Natuba) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fundacao de 0 3 ha de coentro, alface, cebolinha 

Itens 

Financiaveis 

Unidade Quantidade Valor (R$) 

Unitario Total 

I. Servico 

1. Preparo do solo 

Confeccao de canteiro h/d 90 6,00 540,00 

2. Plantio 

Confec. Sement. Semeio h/d h/d 1 6,00 6,00 

Plantio e/ou Transpl. h/d 24 6,00 144,00 

3. Tratos culturais 

Capinas manuais (4) h/d 60 6,00 360,00 

Adubacao de cobertura h/d 1 6,00 6,00 

Irrigacao h/d 51 6,00 306,00 

Tratos fitossanitarios h/d 5 6,00 30,00 

4. Colheita h/d 45 6,00 270,00 

IIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA — Insumos 

Sementes (alface) Kg 0,5 56,00 28,00 

Sementes (coentro) Kg 6 15,00 90,00 

Rebentos (Cebolinha) Molho 120 0,50 60,00 

Fertilizantes(20.10.20) Kg 132 0,32 42,24 

Fertilizantes (ureia) Kg 165 0,36 198,00 

Esterco bovino Ton 12 60,00 720,00 

Dithame Kg 2 9,00 18,00 

Dec is Litro 1 30,00 - 30,00 

Fermicidol Kg 1 2,40 2,40 

Espalhante adesivo Litro 1 3,48 3,48 

III - Outros 

Oleo diesel Litro 216 0,41 88,56 

Oleo lubrificante Litro 2 3,20 6,40 

Total 2.810,48 

Fonte: Tabela 06 



IV.7 Credito zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A utilizacao do credito e assimilada, pelos agricultores, como geradora de incertezas em 

vista da imprevisibilidade das condicoes financeiras futuras para saldarem as dividas 

contraidas no financiamento. Existe um receio generalizado de que, findo o prazo, nao seja 

possivel saldar a divida contraida no banco. 

Na Tabela 12 pode-se observar que a totalidade dos informantes nao utilizam o credito 

rural. Apontam as seguintes justificativas em relacao a nao solicitacao de uma linha de 

financiamento institutional: acreditam que teriam dificuldade em conseguir o credito por 

pertencerem a categoria de pequenos produtores; requerimento de garantias, receio em se 

endividar; excessiva burocracia e rejeicao da vinculacao do credito as transformacoes nos 

procedimentos da producao atraves da adocao dos pacotes tecnologicos29. 

Os produtores receiam que, devido a precaria situacao financeira, aliada as flutuacoes dos 

precos, nao consigam saldar os compromissos nos prazos estabelecidos e, em decorrencia, 

venliam a perder a terra. Alegam, tambem, nao terem condicoes de incorrer em despesas 

adicionais, como deslocamento as agendas bancarias e fornecimento dos documentos 

solicitados. 

Conjunto de praticas agricolas com prescricSes agronomicas com orientacao tecnica de cumprimento 

obrigatorio para liberacao do credito bancario. As exigencias para concessao do credito estarem atreladas as 

transformacoes tecnologicas nos metodos produtivos, terminam por excluir os pequenos produtores da 

condicao de beneftciarios das linhas de credito 
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Tabela 12 - Utilizacao do credito agricola 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Sim - -
Nao 55 100 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

Apenas 11% dos informantes estao fazendo uso do credito nao institucional, enquanto, 89% 

dizem preferir nao recorrer a tal recurso e, informam que o credito e obtido atraves dos 

intermediaries (Tabela 13). 

Tabela 13 - Utilizacao do credito nao institutional 

Descricao N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Sim 6 11 

Nao 49 89 

Total 55 100 

Fonte: Pesquisa de campo 

IV.8 Assistencia Tecnica 

A assistencia tecnica e esporadicamente efetuada pela EMATER30, visando principalmente 

a transferencia tecnologica, com o intuito de promover aumentos de producao e 

produtividade e, como os produtores utilizam com frequencia fertilizantes e defensivos 

agricolas, a ausencia de orientacao sistematica quanto ao manejo de aplicacao e prazo de 

validade, torna-se um grave problema 

As restricoes feitas pelos entrevistados a EMATER - orgao executor da assistencia tecnica 

pubbca - dizem respeito a imposicao de tecnicas de elevado custo. 
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De acordo com os dados arrolados na Tabela 14, apenas 12% dos entrevistados recebem 

assistencia tecnica, enquanto 88% disserarn nao ter acesso as orientacoes dos orgaos 

publicos. 

Tabela 14 - Assistencia tecnica 

Descricao • N° zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Sim 7 12 

Nao 48 88 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

IV.9 Associacao dos Produtores Rurais 

A ASSPPRON tern sido inoperante na promocao dos interesses dos seus associados. Sua 

maior atuacao correu no inicio de sua criacao, mediante a compra de material para irrigacao 

e utensilios de trabalho*1. Por outro lado, este orgao se tornou espaco de assistencialismo, 

nao sendo canalizadas as reivindicacoes de seus associados na consecucao da articulacao 

das necessidades locais aos instrumentos governamentais que beneficiem a comunidade na 

organizacao da producao e comercializacao das hortalicas. 

Alem disso, a Associacao tem funcionado como reduto eleitoral, com seus representantes 

exercendo papel de cabo eleitoral ou mesmo candidatos a cargos publicos, gerando uma 

forma adicional de subordinacao dos produtores, atraves do apadrinhamento politico32. E, 

ainda, transforma a comunidade em alvo politico institucionalizado, uma vez que, para se 

integrar a projetos e programas estaduais, os produtores necessitam de uma entidade 

representativa. 

Atualmente EBAPE: Empresa de Abastecimento e Extensao Rural do Estado de Pemambuco 
31 Os materiais se referem, basicamente a aquisicao de mangueiras e bombas para irrigacao e instrumentos de 

trabalho como pas, enxadas e carros-de-mao 
32 Os entrevistados alegam que poucos produtores recebem vantagens da Associacao, enquanto a maioria fica 

excluida dos beneficios 
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Quando indagados sobre o conceito da atuacao da Associacao, 4% dos informantes o 

classificaram como "bom", 31% como "regular", 58% atribuiram conceito "raim", 

enquanto 7% o classificaram como "pessimo" (Tabela 15). Este resultado e compativel com 

o grau de insatisfacao dos produtores face a nao representacao dos seus interesses. Quando 

indagados sobre a descrenca na Associacao como intermediaria entre o poder publico e a 

comunidade, argumentaram que tal concepcao e. devida ao fato dos seus dirigentes nao 

canalizarem suas reivindicacoes junto aos orgaos publicos. 

Tabela 15 - Avaliacao da Associacao 

Descricao N° % 

Bom 2 4 

Regular 17 31 

Ruim 32 58 

Pessimo 4 7 

Total 55 100 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Pesquisa de campo 

Atualmente, os associados pagam R$2,00 por mes. Recentemente, numa reuniao 

organizada pelos dirigentes da Associacao, foi proposto um acrescimo na taxa da 

mensalidade, que passaria para R$5,00. Os dirigentes alegam que o aumento no valor 

resultaria na melhoria das condicoes de atuacao da entidade. 

IV. 10 Problemas da Producao 

Poder-se-a considerar que os pontos de estrangulamento do sistema produtivo se referem: 

• aos precos elevados dos insumos 

• a ausencia de orientac2o tecnica sistematica 

• a inoperancia da associacao de produtores 

• as dificuldades de acesso ao credito 

• a descapitalizacao dos produtores 
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• a area de cultivo reduzida 

• ao mercado concorrencial 

• a utilizacao inadequada dos agrotoxicos, tendo em vista a ausencia de indumentaria 

de protecao 

Esses fatores, operando em conjunto, incorrem em prejuizos para a reproducao da unidade 

familiar. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conclusao 

Os aspectos abordados na organiza^ao da producao apontam para a precariedade das 

condicoes dos produtores, materializados na reduzida faixa de renda: dependencia da venda 

para aquisicao dos bens nao produzidos, reduzido tamanho da area de cultivo, nao 

favorecendo a implantacao de rocados e elevados custos de producao, conjugados a 

ausencia de orientacao tecnica sistematica33, e as dificuldades de obtencao do credito 

agricola. Esta situacao se reflete na desfavoravel avaliacao da Associacao, por parte dos 

produtores que se sentem nao representados em seus interesses basicos. 

"" A Escola Tecnica Agropecuaria de Vitoria de Santo Antao poderia oferecer estagios como forma de manter 

uma orientacao tecnica aos produtores, atentando para as reais necessidades e recursos da area 
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v. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
COMERCIALIZACAO DE HORTALKpAS DO DISTRITO DE NATUBA 

Introducao 

O sistema de comercializacao agricola e gerado mediante o fluxo organizado de bens e 

servicos, que tern inicio nos locais de producao e termino nos pontos de consumo. Da area 

de producao ao consumo, as oleraceas sofrem grande movimentacao. O circuito de 

intennediacao agrega valor aos produtos agricolas, encarecendo o preco final em relacao ao 

prancado na zona de producao. 

A venda das hortahcas atraves dos intermediarios34 foi a condicao definida para caracterizar 

a dependencia do produtor. Devido a fragihdade financeira para colocacao direta dos seus 

produtos no mercado, os produtores se submetem aos precos pagos pelos intermediarios 

como forma de garantir o escoamento da producao. 

A CEAGEPE35 foi escolhida como foco de analise dos precos e das quantidades, pois suas 

estatisticas, embora nao obtidas diretamente nas fontes de producao, sao bastante utilizadas 

e parecem adequadas ao acompanhamento da oferta do setor, uma vez que registrant, 

diariamente, o volume e o local de procedencia dos diversos produtos negociados na central 

atacadista. 

Alem do mais, a expectativa com a implantacao do Sistema de Centrais de Abastecimento 

seria a eliminacao ou reducao do numero de intermediarios, de modo a encurtar o caminho 

percorrido entre produtores e consumidores; no entanto, a intennediacao tern mantido uma 

participacao significativa junto a rede oficial de comercializacao. 

',4 Nao sera abordado o papel do intermediario no repasse das mercadorias ao consumidor. O interesse do 

estudo se restringe ao nexo produtor-intermediarios 

j5 Uma parcela da producao se dirige diretamente a outros circuitos; portanto, e com reserva e por falta de 

alternativa, uma vez que nao se dispoe de informacoes suficientes para analise dos demais circuitos, que se 

utilizara os registros da CEAGEPE 
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V.l Atuacao do Capital zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As ligacoes dos produtores com o mercado incluem as vinculacoes com as modalidades de 

capital atuantes, sob a egide do capital comercial e financeiro. A dependencia estmtural em 

relacao ao capital atua de forma dupla ao viabilizar a continuidade da producao e reproduzir 

sua subordinacao. 

O capital financeiro se consolida como uma das dimensoes da producao capitalista cuja 

expressao fundamental e o credito36. Destaca-se como principal instrumento da Politica 

Agricola e e apresentado como promotor do processo da "modernizacao da agriculrura", 

pela imposicao da incorporacao de modernas tecnologias ao processo produtivo. O acesso 

ao credito tern sido efetuado mediante a interveniencia da EMATER, atraves da assistencia 

tecnica. 

A Extensao Rural, no Brasil, foi criada em 1948, sob a egide de servico institucionalizado, 

tendo por base o modelo norte-americano. Somente em 1954 e que esse servico atingiu o 

Nordeste. Em 1969, abrange a finalidade de transferencia de tecnologia ao agricultor, 

consubstanciada ao ajustamento do binomio credito-assistencia tecnica, utilizando como 

instrumento o Credito Rural Orientado37, garannndo o apoio de orientacao tecnica a nivel 

do produtor. 

Conforme Cezar (1980:18-19): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O credito corrente e o credito orientado constituiram elementos 

que diferenciavam o tipo de tomador. O credito corrente era 

destinado a produtores de reconhecida capacidade tecnica, 

*6 O Credito Rural surgiu em 1937, com a criacao da CREAI. Em 1965, foi impulsionado com a criacao do 

SNCR, envolvendo toda a estrutura bancaria existente no pais 

37 O Credito Rural Orientado surgiu apos a institucionalizacao do credito rural, atraves da Lei na 4.829, 

criando condicoes para a participacao efetiva dos demais bancos no processo de distribuicao dos 

financiamentos, juntamente com a conjugacao do credito a assistencia tecnica 
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geralmente os grandes produtores, cuja liberacao dos recursos 

dispensava determinadas formalidades e apresentagao de 

projetos. Enquanto o credito orientado reservava-se, em geral, 

para os pequenos produtores considerados adeptos das tecnicas 

tradicionais. A concessao, no caso, condicionava-se a 

apresentagao de um projeto de aplicagao elaborado por 

extensionistas rurais que induziam os produtores ao emprego de 

tecnicas modernas e supervisionadas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ainda segundo Cezar (1980:18-19): 

A nao participagao dos bancos privados nas operagoes de 

credito rural ate 1965, consistia num problema para a expansao 

do credito. Com a reforma jinanceira a partir desse ano, essa 

rede de bancos foi obrigada a dirigir, para o credito rural, 10% 

dos seus recursos, em fungao dos depositos a vista, com 

elevagao para 15% a partir de 1970. Nesse ano, estabeleceu-se 

uma diferenciagao nas taxas de juro, ate entao inexistente, 

determinando-se uma taxa mais reduzida para as operagoes de 

ate 50 saldrios minimos (13%). E se defmiram as categorias de 

emprestimo como custeio, investimento, comercializagao. 

Os creditos rurais podem ter as seguintes finalidades: 

a) custeio: financiarnentos destinados ao suprimento de capital, para atendimento das 

despesas dos ciclos produtivos 

b) mvestimento: emprestimos de mvestimentos que objetivam propiciar inversoes em 

bens ou servicos que se estendam por varios periodos de producao 

c) comercializacao: visa cobrir despesas ocorridas apos a coleta da producao 

Os prazos das taxas de juros sao fixados pelo Conselho Monetario Nacional, variando 

confonne a operacao realizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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A propriedade da terra tern sido a condicao indispensavel para obtencao dos 

financiainentos. O principal obstaculo a aquisicao do credito por parte dos pequenos 

produtores, consiste na exigencia do titulo de propriedade da terra. Deste modo, o credito 

rural tern assumido carater conservador, pois reforca a estrutura de propriedade, na medida 

em que, para se ter acesso ao credito subsidiado e necessario possuir a propriedade da terra. 

A burocracia e as exigencias de garantia das mstituicoes financeiras no fornecimento do 

credito, tem viabilizado a atuacao do intermediario como agente financiador. Nesta 

transacao, a terra nao e dada como garantia e o receio da perda da propriedade e o maior 

temor dos produtores na decisao de contrair o credito oficial. 

A atuacao do capital comercial aparece na operacao mercantil realizada pelos 

intermediarios atraves do credito nao institucional. Este recurso se apresenta como solucao 

menos burocratizada, baseada em relacoes mais personalizadas. O ressarcimento do 

emprestimo contraido e realizado sob duas modalidades: pagamento em producao ou em 

dinheiro, em que este e exigido em prazos curtos e com juros que variam de 15% a 20% ao 

mes. 

As cooperativas agricolas tem exercido importante papel no repasse do credito aos 

pequenos agricultores. A rede bancaria prefere operar atraves de entidades representativas, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

• 38 

com a finalidade de reduzir os seus custos operacionais . 

V.2. A Funcao da CEAGEPE 

A partir dos anos sessenta, atendendo a necessidade de solucionar o problema do 

escoamento da producao agricola e foraecer produtos alimenticios a precos acessiveis a 

populacao dos centros urbanos, foi insntuido, pelo Governo Federal, o SINAC/Sistema 

Nacional de Centrais de Abastecimento, constituido pelas Centrais de Abastecimento 

38 Para administracao bancaria, as transacoes atraves de cooperativas representam menor custo e maior 

seguranca. Os custos operacionais de credito sao inversamente proporcionais ao volume compreendido em 

cada operacao 
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(CEASAs) e dos Mercados de Produtores. A finalidade primordial seria a diminuicao da 

mtermediacao e a estabilizacao dos precos dos produtos agricolas. 

Para atender ao objetivo geral recomendado pelo GEMAB, foi criada a CEAGEPE, com a 

fAincao de: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ser um orgao disciplinador e regulador da oferta de generos 

alimenticios, objetivando modernizar e racionalizar o processo 

vigente de comercializacao de alimentos e carrear, para a 

populacao, as vantagens decorrentes dessa racionalizacao, 

traduzidas na estabilizacao dos precos e na melhoria dos 

produtos ofertados (Secretaria de Agricultura, 1973). 

A CEAGEPE auxilia os produtores atraves de informacoes como: quantidades ofertadas 

(Anexo II: Quadros 01; 02 e 03); precos medios de venda (Anexo II: Quadros 04; 05 e 06). 

Apesar da indicacao do preco medio39 diario pela CEAGEPE, o preco de venda flea 

dependente do nivel de oferta e procura, ocorridas no decorrer do dia. Diariamente, sao 

comercializados diversos produtos, classificados em frutas, folhas, hastes, tuberculos, raizes 

e bulbos. O coentro, a alface e a cebolinha, fazem parte do Grupo das Hortahcas, Subgrupo 

Folhosas. 

Para analise dos dados referentes as quantidades e aos precos, considera-se o criterio de 

intensidade da oferta40: 

a) forte: boa oferta do produto e tendencia de precos baixos 

b) regular: oferta estavel e precos equilibrados 

c) fraca: escassez do produto e tendencia de elevacao dos precos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

39 O preco medio diario funciona como parametro para as transa5oes nos diversos circuitos de 

comercializacao e as informacoes sobre mercado auxiliam o produtor na tomada de decisoes sobre precos e 

mercados 
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No periodo de 1986 a 2000 em relacao a quantidade ofertada e precos medios no cultivo de 

alface e verificado o seguinte comportamento: 

. Janeiro: oferta regular/tendencia a estabilizacao dos precos 

. fevereiro, marco, abril, maio e junho: oferta fraca/precos mais elevados 

. julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro: oferta forte/precos mais baixos 

(AnexozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I: Quadros 01 e 04). 

Referente ao cultivo de coentro: 

. Janeiro, fevereiro e abril: oferta fraca/ precos mais elevados 

. marco, maio, outubro, novembro, dezembro: oferta regular/ precos equilibrados 

. junho, julho, agosto, setembro: oferta forte/ precos mais baixos (Anexos I: Quadros 02 e 

05). 

E, em relacao a cebolinha: 

. Janeiro e julho: oferta regular/precos com tendencia a estabilizacao 

. fevereiro, marco, abril, maio e junho: oferta fraca/precos mais elevados 

. agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro: oferta forte/ reducao de precos (Anexo 

I: Quadros 03 e 06). 

V.3. Abordagem Funcional 

As funcoes de comercializacao sao definidas como atividades especializadas, 

desempenhadas no decorrer do processo produtivo (MARQUES, 1993:20). Para 

observacaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA in loco, elegeram-se as funcoes de selecao, classificacao e embalagem, com 

base na necessidade de agregacao de valor na fase de pos-colheita, na busca de obtencao de 

melhores precos. 

A oferta tem relacao inversa com os precos; logo aumentos de oferta induzem a reducoes de preco e vice-

versa, enquanto a oferta regular tende a estabilizacao dos precos 
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V.3.1. Selecao, Classificacao e Embalagem 

No coentro e na cebolinha retiram-se, depois da colheita, o excesso de areia das raizes. A 

alface, apos a colheita, fica em tanques de lavagem com agua e, em seguida e colocada para 

secar. Apos esse procedimento, e feita a selecao: 

• no coentro e na cebolinha, descartam-se os que estiverem estragados e o restante por 

tamanho (pequenos/grandes); 

• na alface, descartam-se os que apresentarem aparencia desfavoravel ou folhas 

quebradas. 

A classificacao e feita respeitando o aspecto visual (boa aparencia) dando-se preferencia 

por produtos frescos, limpos, de boa coloracao (verdes) e de tamanho medio. Os produtores 

observam basicamente os seguintes criterios de qualidade: aparencia, cor e tamanho. 

Uma classificacao adequada permite a alocacao do produto, de acordo com as exigencias 

do mercado. Por exemplo, os supermercados exigem a observancia dos padroes de 

quahdade, por hdarem com um publico mais exigente, enquanto as vendas efetuadas aos 

feirantes abrangem uma clientela menos seletiva. 

A embalagem tem a funcao de oferecer protecao adequada, absorver impactos, vibracoes e 

outros agentes capazes de provocar a diminuicao da qualidade do produto contribuindo, 

assim, para a reducao do indice de perdas. Nas feiras e quitandas, as hortahcas ficam 

expostas a temperatura ambiente, enquanto nos supermercados, recebem refiigeracao 

artificial. 

Os principals requisites das embalagens consistent na resistencia mecanica suficiente para 

protecao durante o transporte, ventilacao adequada e tentativa de evitar perda de agua com 

conseqiiente perda de peso. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Os tipos de embalagem variam conforme o segmento de mercado. O atacado trabalha com 

grandes volumes, atraves de molhos, para o coentro e a cebolinha; e o cento, para a alface. 

O varejo e direcionado a venda em pequenas quantidades, atraves de molhos pequenos, 

para o coentro e a cebolinha e a unidade para a alface (Quadro 08). 

Quadro 1 1 - Conversoes de Unidades a nivel de Atacado e Varejo zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Hortalicas Unidades Peso 

Cebolinha * molho 1,2 kg 

** pequenos molhos 15 a 20 g 

Coentro * molho 3 a 5 k g 

** pequernos molhos 15a20g 

Alface * cento Variavel 

** unidade Variavel 

Fonte: Observacao direta * Atacado ** Varejo 

No atacado, o coentro e a cebolinha s3o amarrados com capim (luca) ou cordao e colocado 

em balaios de cipo ou emzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA containers plasticos. A alface fica solta (o cento) em balaio de 

cipo ou containers plasticos. No varejo, o coentro e a cebolinha sao amarrados em molhos 

pequenos e a alface fica solta (unidade). 

V.4. Abordagem Estrutural 

Neste enfoque, a comercializacao compreende o estudo da transferencia da area da 

producao ate o mercado de consumo, exigindo uma serie de services, executados por 

agentes e mstituicoes especializadas. 
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V.4.1. Estabelecimentos de Comercializacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Representam os locais de escoamento da producao. Nesta dissertacao, destacam-se as 

seguintes mstituicoes: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Central de Abastecimento do Estado de Pemambuco (CEAGEPE) que funciona como 

principal entreposto de comercializacao e repassador de informacoes de mercado. As 

hortalicas sao comercializadas em espaco aberto (pedra) ou atraves dos estabelecimentos 

fixos (boxes). A principal clientela e fonnada por feirantes, seguida dos corretores de 

produtos agricolas. 

Central de Abastecimento de Vitoria (CEAV1): atua como espaco de transacts comerciais 

entre produtores e compradores, tendo por clientela mais freqiiente os agentes 

intermediarios. 

Mercados de Produtores: funcionam a nivel de varejo como uma especie de supermercado 

de hortigranjeiros. Trata-se de grandes areas cobertas sob as quais sao construidos modulos 

ou compartimentos destinados a venda dos produtos. 

Mercado Publico de Vitoria: cujo publico-alvo sao os consumidores finais que demandam 

menor volume de compra. 

Feiras livres, que tem por estrutura fisica barracas, onde as hortalicas sofrem frequente 

manuseio por parte dos consumidores. 

Redes de supermercados: consistem em fonte adicional de alocacao da producao. No 

entanto, a maioria dos produtores nao tem acesso direto a esse canal de comercializacao. 

As hortalicas ficam expostas para venda, de forma diferenciada, de acordo com o segmento 

de mercado escoihido (Quadro 09). O termo "pedra" designa o local onde se efetuam as 
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vendas, consistindo de um espaco aberto no interior das Centrais de Abastecimento; o 

"box" se refere a um estabelecimento fixo de comercializacao. 

Quadro 12 - Estrutura fisica de venda das hortalicas 

CEAGEPE Box ou Pedra 

CEAVI . Pedra 

Mercado Publico Box 

Feiras Livres Barracas 

Supermercados Prateleiras zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Fonte: Observacao direta 

V.4.2. Agentes de Comercializacao 

A pesquisa de campo identificou os seguintes tipos de intermediadores: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Produtores da comunidade com veiculos proprios, que obtem economia de escala pelo 

volume comercializado de sua producao acrescido das hortalicas de outros produtores, 

atuando como "ajuntadores". 

O agrupador, geralmente vinculado as redes de varejo, em especial os supermercados, 

atuando na fiscalizacao da qualidade, do volume e regularidade de fomecimento. 

OzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intermedidrio, que se divide em comerciantes e agentes. Atuam sem contratos formais, 

exigindo um padrao de qualidade que atenda as exigencias dos mercados. Sao autonomos, 

obtendo ganlios de intennediacao por nao incorrerem nos riscos da producao, auferindo 

lucros pela agregacao de valor. 

Os intermediarios-comerciantes compreendem os atacadistas, os varejistas, os compradores 

do interior. Estao assim conceituados: 

a) atacadistas: compram dos produtores ou dos intermediarios e vendem aos varejistas, 

a outros atacadistas ou, ainda, a outros segmentos da cadeia de comercializacao 
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b) varejistas: vendem diretamente os produtos aos consumidores, em pequenas 

quantidades 

c) compradores do interior: compram dos produtores e vendem, em geral, aos 

atacadistas e aos varejistas 

Os intermediarios-agentes sao classificados em: 

a) corretores: nao exercem controle fisico sobre as mercadorias, auxiliam as 

transacoes na qualidade de representantes dos compradores ou dos vendedores 

recebendo, para tanto, uma percentagem sobre o preco acordado 

b) comissionarios: agentes que, entrando na posse mas nao na propriedade dos 

produtos, efetuam as vendas recebendo, pela prestacao dos seus services, uma 

remuneracao, geralmente estipulada em termos de uma taxa sobre preco negociado 

A acao do intermediario se inicia, por vezes, antes da colheita, atraves do financiamento 

das despesas da producao, via credito nao institucional. Essas transacoes implicam em um 

comprometimento da venda do produto ao intermediario financiador, com o agravante de 

que os precos da negociacao sao fixados nos niveis mais baixos. 

Na forma de pagamento efetuada aos produtores, evidenciam-se: 

As vendas aoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA intermediaries, que sao realizadas atraves de contratos verbais, na base da 

confianca consistindo, principalmente, em dois sistemas: o intermediario recebe a 

producao, e apos a venda efetua o pagamento ou paga a vista, no recebimento da producao. 

O agrupador que repassa aos produtores os precos pagos pelos setores varejistas 

(supermercados); os feirantes compram a vista e em pequenos e frequentes volumes, nao 

tendo vinculo de fornecimento; os compradores eventuais (esporadicos) dada a 

heterogeneidade e inconstancia de compras, sao obrigados a efetuar o pagamento no ato do 

recebimento da producao. 
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V.5 Problemas na Comercializacao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentre os problemas enfrentados pelos produtores na fase de comercializacao, destacam-se: 

• elevada perecibilidade41 

• freqiientes variacSes nos precos 

• forte dependencia da intennediacao 

• inobservancia dos padroes de qualidade 

• ausencia de agregacao de valor 

• perdas pos-colheita 

• venda na ocasiao de queda de precos 

Foram observados, como principals pontos de estrangulamento, a forte dependencia da 

intennediacao, que dita prazos e precos; o reduzido poder aquisitivo dos produtores e a 

ausencia de formas cooperativas de comercializacao. 

IV.6 A Guisa de Sugestoes 

Pode-se apontar indicacoes para a melhoria da situacao radiografada: 

• incorporacao de valor agregado aos produtos 

• melhoria das estradas, com finahdade de facilitar o deslocamento da producao e 

reduzir o m'vel de perdas 

• acao efetiva da Associacao, na promocao dos interesses dos associados 

• orientacao sobre o acesso ao credito bancario, numa linguagem atraves da qual o 

agricultor possa absorver informacoes sobre o financiamento 

41 As hortalicas estao incluidas entre os produtos alimenu'cios altamente pereciveis e, assim sendo, exigem a 

colocacao no mercado em tempo habil, de modo a preservar a aparencia e o valor nutritivo 
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• conscientizacao da necessidade de constituirem uma cooperativa de comercializacao 

• incorporacao da pecuaria e/ou criatorio comunitario para aproveitamento do adubo 

organico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Conclusao 

O mecanismo de dependencia da intennediacao para comercializacao dos produtos, se 

expressa, de um lado na debilidade financeira dos produtores e, de outro, nas dificuldades 

de alocacao direta das hortalicas no mercado. 

Considera-se, aqui, a ideia de que a organizacao dos produtores sob a forma de 

cooperativas, conetamente estruturadas, pode constituir-se num instrumento eficaz na 

melhoria do processo de comercializacao com reflexos na elevacao da renda. A ausencia de 

fonnas coletivas de comercializacao reforca a dependencia do produtor ao intermediario, 

forcando a venda a precos reduzidos. 
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VI. CONSIDERACOES FINAIS zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O debate sobre a pequena producao familiar encontra enfoques diferentes, conforme a 

interpretacao teorica dos esrudiosos do tema. Vitoria de Santo Antao e o maior produtor de 

hortalicas do Estado de Pemambuco, com destaque para a area de producao de Natuba, 

como foraecedora de coentro, alface e cebolinha. 

Natuba, situada numa regiao historicamente de cultivo canavieiro, caracteriza-se como um 

espaco de pequena producao familiar, onde os produtores extraem a principal fonte de 

renda do plantio de hortalicas folhosas; no entanto, os pequenos produtores tem enfrentado 

uma serie de dificuldades provenientes da producao e, principalmente, da comercializacao. 

A reproducao da unidade familiar tem sido afetada por problemas relacionados aos 

elevados custos de producao, a inoperancia da associacao local, aos entraves ao acesso do 

credito agricola e a ausencia de assistencia tecnica sistematica. O reduzido tamanho da area 

cultivada nao permite a diversificacao de plantio; as hortalicas, tendo ciclo vegetativo 

relativamente curto, permitem a obtencao de uma renda semanal que, embora exigua, 

garante a aquisicao de generos de primeira necessidade para manutencao da familia. 

Na comerciahzacao, os produtores sao submetidos a forte intennediacao e suas 

consequencias derivadas da nao alocacao direta do produto no mercado. O poder de 

barganha dos intermediarios esta associado a fragilidade financeira dos produtores e ao 

elevado grau de perecibilidade das hortalicas, resultando na urgencia de efetivacao da 

venda, com reflexos negativos sobre o preco. 

Possivelmente, a constituicao de uma entidade representativa - uma cooperativa -

possibilitaria alternativa de melhoria da situacao enfrentada pelos produtores, devido a 

reducao dos custos atraves da efetivacao de compras conjuntas e busca de canais 

alternatives de comercializacao. 
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ANEXOS 

Quadro 01 

Quantidade ofertada em Pernambuco, (alface) 1986/2000 (em t) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano Mes *Md. Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

*Md. 

1986 77 55 62 57 71 67 74 92 99 94 95 72 76 

1987 92 69 54 47 63 62 35 55 57 75 55 70 61 

1988 63 54 37 19 47 43 97 115 127 100 65 85 71 

1989 71 59 52 43 53 74 76 102 135 100 100 110 81 

1990 84 84 97 61 56 74 107 101 119 139 123 112 96 

1991 66 91 21 84 78 103 116 132 92 93 118 109 92 

1992 115 78 35 32 40 54 47 66 67 48 56 86 60 

1993 95 86 43 64 98 70 89 94 101 67 65 56 77 

1994 37 27 26 30 28 35 46 48 47 41 43 54 39 

1995 63 51 55 49 55 57 65 70 98 93 84 97 70 

1996 86 76 80 81 77 94 118 133 112 132 122 110 102 

1997 99 86 85 67 94 87 106 133 99 87 88 82 93 

1998 88 82 73 78 87 84 104 85 110 114 62 59 85 

1999 92 86 65 51 63 71 106 63 62 56 47 77 70 

2000 70 62 104 72 62 57 51 83 79 89 86 75 74 

*Md. 80 70 59 56 65 69 82 91 94 88 81 84 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: CEAGEPE, 2000 

(* Md = media) 
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Quadro 02 

Quantidade ofertada em Pemambuco, (coentro)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1986/2000 (em t) 

Ano Mes *Md. Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

*Md. 

1986 186 128 171 147 209 189 213 215 221 210 178 186 188 

1987 229 188 165 132 190 178 88 166 139 179 115 148 160 

1988 145 129 123 86 131 134 192 179 191 143 93 141 141 

1989 139 123 139 80 149 209 272 213 344 208 192 220 191 

1990 210 220 248 179 213 236 243 242 224 223 252 242 228 

1991 144 225 201 159 194 231 226 254 161 202 182 167 195 

1992 173 153 131 118 162 173 135 144 145 134 131 207 151 

1993 211 196 180 208 257 204 262 238 235 171 146 146 204 

1994 97 130 172 101 105 127 122 148 173 139 141 165 135 

1995 157 147 200 212 194 221 219 215 220 178 160 171 191 

1996 149 163 179 239 250 229 243 287 224 225 219 213 218 

1997 188 170 210 148 204 218 205 254 187 166 174 148 189 

1998 185 165 167 179 243 250 200 207 216 209 235 170 202 

1999 228 195 180 169 186 145 198 118 116 100 79 127 153 

2000 139 117 205 174 143 137 127 188 170 156 150 129 153 

*Md. 172 163 178 155 189 192 196 204 198 176 164 172 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: CEAGEPE, 2000. 

(*Md = media) 
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Quadro 03 

Quantidade ofertada em Pemambuco, (cebolinha) 1986/2000 (em t) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano Mes *Md. Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

*Md. 

1986 88 61 53 60 84 75 82 89 103 106 89 84 81 

1987 128 81 68 57 69 73 38 63 72 78 59 75 72 

1988 73 61 44 44 62 59 118 114 140 79 58 88 78 

1989 82 58 53 65 63 85 74 68 88 70 79 101 74 

1990 83 84 101 76 87 89 90 92 79 95 136 100 93 

1991 40 79 34 67 69 70 79 91 57 93 85 80 70 

1992 86 70 48 47 54 56 54 59 59 58 49 81 60 

1993 90 73 49 67 84 70 95 91 95 76 72 57 77 

1994 46 44 45 30 31 46 48 49 61 53 49 63 47 

1995 64 61 80 78 67 81 66 78 96 94 96 101 80 

1996 85 76 83 147 104 93 106 129 101 113 118 110 105 

1997 99 91 94 72 94 82 93 120 93 78 87 81 91 

1998 101 80 73 80 125 102 89 80 84 94 79 47 86 

1999 69 65 63 61 46 60 70 58 60 52 44 62 59 

2000 60 51 71 54 60 50 46 61 72 58 61 55 58 

*Md. 80 69 64 67 73 73 76 83 84 80 77 79 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: CEAGEPE, 2001 

(* Md = media) 
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Quadro 04 

Preco medio mensal em Pemambuco (alface) 1986/2000 (R$/Kg) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ano Mes *Md. 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

1986 0,33 0,40 0,47 0,63 0,47 0,61 0,61 0,37 0,27 0,50 0,71 0,65 0,50 

1987 0,61 0,69 0,57 0,69 0,34 0,25 0,26 0,13 0,21 0,23 0,29 0,59 0,41 

1988 0,71 0,66 1,96 2,13 0,75 0,25 0,44 0,40 0,18 0,13 0,31 0,35 0,69 

1989 0,28 0,23 0,72 2,16 2,06 1,27 1,01 0,54 0,33 0,33 0,29 0,34 0,80 

1990 0,66 0,47 0,58 1,26 2,55 1,46 0,84 0,90 0,65 0,56 0,53 0,58 0,92 

1991 0,53 0,61 1,11 2,16 1,89 1,28 0,64 0,57 0,49 0,45 0,46 0,30 0,87 

1992 0,48 1,00 0,52 0,47 0,52 0,61 0,35 0,29 0,37 0,50 0,40 0,41 0,49 

1993 0,41 0,37 1,05 2,08 1,41 0,88 0,62 0,48 0,35 0,45 0,98 1,09 0,85 

1994 1,37 3,60 3,63 2,29 1,86 1,27 0,95 0,79 0,64 0,95 0,92 1,27 1,63 

1995 1,38 1,26 1,84 2,70 1,71 1,36 1,51 1,02 0,67 0,77 0,79 0,85 1,32 

1996 1,20 1,10 1,37 1,53 1,56 1,09 0,78 0,67 0,74 0,65 0,95 0,94 1,05 

1997 0,91 1,09 1,21 1,34 1,09 1,06 0,57 0,53 0,54 0,74 0,73 0,86 0,89 

1998 1,46 1,37 1,37 2,31 1,94 1,16 0,86 1,25 1,06 0,70 1,14 2,18 1,40 

1999 1,50 1,58 1,86 1,98 2,02 1,28 0,92 0,62 0,47 0,49 0,79 0,80 1,19 

2000 0,91 0,98 1,02 1,08 0,99 0,93 1,17 0,93 0,49 0,54 0,54 0,70 0,86 

*Md. 0,85 1,03 1,28 1,60 1,41 0,98 0,77 0,63 0,48 0,53 0,65 0,80 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: CEAGEPE, 2001 

(*Md = media) 
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Quadro 05 

Preco medio mensal em Pemambuco (coentro)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1986/2000 (R$/Kg) 

Ano Mes *Md. Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

*Md. 

1986 0,45 1,27 0,56 1,52 0,86 0,48 0,48 0,66 0,47 0,46 0,57 1,71 0,79 

1987 0,83 0,55 1,10 3,12 0,80 0,53 0,89 0,34 0,42 0,69 0,54 0,47 0,86 

1988 0,69 1,17 1,09 1,22 0,80 0,61 0,58 0,46 0,27 0,37 0,35 0,38 0,67 

1989 0,66 0,51 0,47 2,52 2,11 1,00 0,85 0,69 0,38 0,42 0,68 0,49 0,90 

1990 0,44 0,30 1,10 1,04 1,33 1,40 1,02 1,10 0,69 0,77 0,58 0,59 0,86 

1991 1,02 0,63 0,55 2,79 2,81 1,08 0,67 1,06 0,57 0,40 0,59 0,78 1,08 

1992 0,54 0,87 0,69 2.54 0,44 0,49 0,83 0,41 0,54 1,11 0,54 0,41 0,78 

1993 0,64 0,96 0,93 0,82 0,49 0,75 Uio 0,47 0,43 1,82 1,16 1,51 0,92 

1994 3,59 2,97 1,20 3,33 1,75 1,59 1,61 1,11 0,69 1,25 1,17 1,07 1,78 

1995 1,42 2,09 2,13 1,67 1,60 1,50 1,21 1,25 0,85 0,97 1,15 1,25 1,42 

1996 1,23 1,81 1,99 2,65 1,87 0,84 1,52 1,51 1,06 1,06 1,53 1,53 1,55 

1997 1,18 1,52 1,63 2,67 1,23 1,09 0,88 0,92 0,72 1,72 0,98 1,17 1,31 

1998 2,39 1,42 2,34 2,89 1,15 0,95 1,50 2,65 1,29 1,93 2,52 2,41 1,95 

1999 1,63 2,87 2,32 1,91 2,05 2,13 1,21 3,35 1,05 1,65 2,62 1,20 2,00 

2000 1,91 2,54 1,29 1,46 2,68 1,57 2,02 1,46 1,38 1,53 0,56 1,44 1,65 

*Md. 

Fonte: CEAGEPE, 2001 

(* Md = media) 
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QuadrozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 06 

Preco medio mensal em Pemambuco, (cebolinha) 1986/2000 (RS/Kg) 

Ano Mes *Md. Ano 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

*Md. 

1986 0,29 0,23 0,20 0,28 0,36 0,27 0,38 0,33 0,30 0,25 0,32 0,32 0,30 

1987 0,34 0,48 0,49 0,86 0,90 0,55 0,42 0,32 0,23 0,19 0,19 0,27 0,44 

1988 0,44 0,47 0,80 0,68 0,76 0,57 0,42 0,39 0,18 0,17 0,15 0,13 0,43 

1989 0,16 0,24 0,56 1,03 1,07 1,22 1,21 1,14 0,72 0,63 0,38 0,25 0,72 

1990 0,22 0,19 0,38 0,31 0,52 0,51 0,47 0,46 0,47 0,52 0,45 0,44 0,41 

1991 0,39 0,60 1,00 1,50 1,88 1,64 1,04 1,80 0,46 0,40 0,27 0,34 0,94 

1992 0,32 0,47 0,49 1,08 1,02 0,80 0,60 0,51 0,38 0,42 0,27 0,24 0,55 

1993 0,26 0,43 0,73 1,14 0,83 0,68 0,40 0,23 0,26 0,23 0,36 0,35 0,49 

1994 2,39 4,00 3,06 3,62 2,30 2,17 2,24 1,88 1,19 1,01 0,92 0,90 2,14 

1995 1,17 1,25 1,24 1,58 1,53 1,50 1,14 1,02 0,77 0,86 0,82 0,70 1,13 

1996 1,02 1,00 1,48 1,50 1,53 1,28 0,90 0,87 0,71 0,71 0,78 0,78 1,05 

1997 0,88 1,03 0,92 1,35 1,30 1,50 0,94 0,94 0,75 0,73 0,77 0,74 0,99 

1998 1,05 1,38 1,79 2,15 2,15 2,14 2,14 1,02 0,86 2,15 0,96 0,96 1,56 

1999 1,67 1,65 1,58 1,93 1,93 1,56 1,38 0,90 0,80 0,73 0,74 0,70 1,30 

2000 0,69 1,24 1,24 1,16 1,47 1,54 1,79 1,78 1,27 0,62 0,84 0,84 1,21 

*Md. 0,75 0,98 1,06 1,34 1,30 1,19 1,03 0,90 0,62 0,64 0,55 0,53 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-

Fonte: CEAGEPE, 2001 

(* Md = media) 
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