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Contextualização

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ Através de informações coletadas nos cadastros SIGEF, SICAR,
SIMCAR e SNCI de 2020, foi verificado que existem 1.223
propriedades rurais no município.

❑ Pensando em adquirir uma amostragem estatística, com 95%
de confiança e erro amostral de 5% em relação ao número
total de cadastros, esta pesquisa estimou a realização de 307
propriedades rurais.

❑ Ao longo do projeto foram realizadas 1.086 visitas a
propriedades da zona rural, dentre essas, em 682 (62,7%) não
foi encontrado nenhum morador para ser entrevistado.

❑ Das 414 pessoas que tiveram contato com a equipe, 85
(20,5%), não quiseram responder o questionário.

❑ Em relação a distribuição dos questionários, foi constatado de
acordo com a pesquisa que a maior densidade populacional
na zona rural se encontra nos distritos: A

❑ Para fins de validação, foi constatado que esse projeto obteve
um resultado amostral por distrito similar ao senso
agropecuário realizada pelo IBGE em 2017.
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Contextualização

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ Em virtude de estruturar o levantamento os distritos foram
agrupados em duas regiões: norte e sul.

❑ Compondo a região norte estão os distritos: Sede, Coxipó do
Ouro, Sucuri, Guia e Aguaçu.

❑ Para a região sul foram considerados os distritos: Aricá e
Pequizeiro.
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Social



❑ Dentro da amostra de entrevistados, foi verificado que 64,1%
das pessoas são do sexo masculino e 35,9% feminino.

❑ De acordo com o levantamento, 45,6% dos entrevistados se
consideram como produtores rurais. Em seguida, foi verificado
que 50,0% da amostra se enxerga como trabalhadores rurais e,
por fim 4,4% da população entrevistada se vê como
empreendedor.

❑ Ainda, a formação acadêmica da população residente na zona
rural está dividida em: 25,0% tem o 2º grau completo, 16,6%
tem 1º grau completo, 15,6% terminou o ginásio e 17,7%
terminou o primário. Os demais 25,1% ficaram pulverizados em
outras formações acadêmicas.

Resultados sociais

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

50,0%
45,6%

4,4%

Como o produtor rural se enxerga na zona rural de Cuiabá

Trabalhador rural

Produtor rural

Empreendedor



❑ No que se refere a faixa etária dos moradores, foi aferido que
50% está entre 55-65 anos e 65-75 anos, 17,4% está entre 45-55
anos e 14,9% está entre 35-45 anos.

❑ Em relação a população de crianças e/ou adolescentes
residentes na zona rural pesquisada, foi levantado um número
de 294 pessoas e, o distrito que apresenta o maior número de
crianças e/ou adolescentes é o Aricá que representa 42,8% da
amostra. Em seguida, o distrito da Guia e Aguaçú são os que
apresentam maior densidade infantil e/ou adolescente com
27,5% e 21,7% da amostra respectivamente.

❑ Em se tratando da fonte de renda das famílias, foi aferido que
41,3% vive da exploração agropecuária de suas terras, 39,5% são
aposentados e 28,3% trabalham com carteira assinada.

❑ Foi verificado ainda, que 90,8% tem uma renda familiar menor
que três salários mínimos/mês, o que é um dos reflexos do
número de pessoas aposentadas.

Resultados sociais

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá
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Estrutura produtiva

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ Outro ponto que justifica a baixa remuneração na zona rural é
a renda alcançada com a exploração agropecuária. Segundo o
levantamento, mais da metade dos produtores (53,8%)
recebem até R$ 1.000,00/mês através da comercialização de
seus produtos.

❑ Por outro lado, o custo para manter a propriedade que mais
ocorreu dentro da amostra (43,2%) ficou entre
R$1.001,00/mês e R$ 2.000,00/mês.

❑ Analisando os resultados financeiros alcançados, é possível
conjecturar que o orçamento das famílias na zona rural está
em grande parte comprometido com a quitação de contas do
cotidiano, o que reduz a capacidade de investimento em
algum tipo de produção agropecuária.
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Qualidade de vida do produtor na zona rural

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá
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Fonte de água das propriedades ❑ De acordo com a pesquisa, não foi detectada a falta de água
para consumo em nenhuma das propriedades.

❑ Ainda, aferiu-se que 72,9% da população tem a sua disposição
um poço artesiano e/ou semiartesiano, 5,5% utiliza água do rio,
5,2% capta água de minas e 1,8% utiliza água de represa.

❑ Cabe o destaque para o fato de que 5,5% dos produtores não
contarem com nenhuma fonte de água particular.

❑ Completando o ciclo do saneamento básico, foi constatado que
menos de 5,0% das propriedades ainda conta com o sistema de
fossa rudimentar.
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Acesso a informação e perfil organizacional 
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Fonte de informação da população ❑ Foi verificado junto aos produtores, que a principal fonte de
informação na zona rural com 38,3% da amostra, são os técnicos
que atuam na região. Entretanto, apenas 21,6% deles contam
com o serviço de assistência técnica na propriedade.

❑ Cabe o destaque para os amigos, vizinhos e parentes, que
alcançaram uma representatividade de 82,4% na fonte de
informação.

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá.
Nota: A representatividade da amostra está relacionada ao número de respostas que a questão obteve, em alguns casos pode ocorrer da questão aceitar mais de uma resposta
por produtor, como também, pode não ter sido respondida. Isso impacta na distribuição percentual dos dados, que pode apresentar a soma dos valores maior ou menor que
100%.
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Acesso a informação e perfil organizacional 

Dificuldade de mão de obra Representatividade

Sim. Falta de confiança. 39,5%

Sim. Falta de qualificação. 37,7%

Sim. Não tem pessoas disponíveis para 

trabalhar.
20,7%

Sim. O valor é muito alto. 7,9%

Não 10,0%

❑ Um importante gargalo encontrado na zona rural cuiabana é a
falta de mão de obra e, segundo os produtores, os principais
problemas relacionados ao serviço são: falta de confiança,
qualificação e alto valor.

❑ Cabe o destaque ainda para o fato de que 20,7% dos produtores
afirmarem que não existem pessoas disponíveis para o trabalho
mesmo quando os salários são mais “ajustados” ao mercado.

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá.
Nota: A representatividade da amostra está relacionada ao número de respostas que a questão obteve, em alguns casos pode ocorrer da questão aceitar mais de uma resposta
por produtor, como também, pode não ter sido respondida. Isso impacta na distribuição percentual dos dados, que pode apresentar a soma dos valores maior ou menor que
100%.

Tabela 01. Disponibilidade de mão de obra na zona rural de Cuiabá, de

acordo com os produtores entrevistados.
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Estrutura produtiva

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ De acordo com as entrevistas, o tamanho médio das
propriedades no meio rural de Cuiabá é de 10 hectares com
53,8% de representatividade. Em segundo lugar com 23,5% da
amostra aparecem as áreas entre 11 e 50 hectares.

❑ Vale o destaque para 16,0% da amostra, que conta com mais
de 50 hectares e portanto estão entre as maiores
propriedades, considerando a amostra trabalhada.

❑ Outro importante ponto para direcionamento das futuras
políticas públicas é o tipo de solo predominante na zona rural
e, nesse estudo, foi levantado que 70,7% das propriedades
contam com um solo misto, que é um mix entre o argiloso e o
arenoso.
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Estrutura produtiva

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ Em relação a comercialização de produtos, foi verificado uma
grande variedade de canais de comercialização por parte dos
produtores.

❑ Por se tratar de pequenas propriedades, um dispositivo de
extrema importância é o Declaração de Aptidão ao Pronaf
(DAP), uma vez que ele habilita os produtores a
comercializarem seus produtos com os mecanismos
municipais e federais, o que lhes garante uma maior
estabilidade em relação a comercialização de seus produtos.

❑ Apesar da importância do DAP, apenas 21,7% dos produtores
contam com essa declaração.

❑ Em linha com a baixa adesão ao DAP está o fato de que
apenas 7,5% dos produtores comercializarem seus produtos
através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e 0,6%
através do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
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Culturas produzidas

❑ Foram levantadas 7 culturas produzidas na zona rural
cuiabana.

❑ Aves (54,4%), frutas legumes e verduras (FLV) (30,4%), suínos
(28,3%), bovinos de leite (18,8%), bovinos de corte (13,4%),
psicultura (10,0%) e apicultura (1,2%).

❑ Apesar da grande variedade de culturas produzidas na zona
rural cuiabana, alguns distritos apresentaram maior destaque
em relação aos demais, e estes são: Aguaçu, Guia e Coxipó da
Ponte/Aricá.

❑ Dentre as culturas citadas, é entendido que as mais
promissoras são: FLV, avicultura e a depender da região,
psicultura e apicultura.

54,4%
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Culturas produzidas na zona rural cuiabana

Aves Frutas legumes e verduras

Suínos Bovino de leite

Bovino de corte Psicultura

Apicultura

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá.
Nota: A representatividade da amostra está relacionada ao número de respostas que a questão obteve, em alguns casos pode ocorrer da questão aceitar mais de uma resposta
por produtor, como também, pode não ter sido respondida. Isso impacta na distribuição percentual dos dados, que pode apresentar a soma dos valores maior ou menor que
100%.
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Considerações finais

Fonte: Imea – Diagnostico da Agropecuária de Cuiabá

❑ Ao longo do projeto, foi verificado que os distritos da zona rural de Cuiabá apresentam diversas similaridades. Entretanto, a concentração demográfica

ficou em: Coxipó da Ponte/Aricá, Guia e Aguaçu, respectivamente. Portanto, as políticas públicas tendem a se concentras nessas localidades.

❑ Tendo em vista o trabalho realizado, fica evidente que existe uma produção agropecuária comercial na zona rural cuiabana. Entretanto, devido a estrutura

de pequenas propriedades e do pouco investimento aplicado, é necessário que se crie possibilidades para os produtores possam se organizar e,

principalmente, comercializar seus produtos.

❑ Dentre as culturas produzidas, o instituto entende que as mais promissoras são: FLV, avicultura e a depender da região psicultura e apicultura.

❑ Outro ponto a ser desenvolvido é a disponibilidade de crédito, como foi visto, 90,8% dos moradores tem como receita menos de três salários mínimos ,o que

segundo os moradores, inviabiliza o investimento na produção agropecuária.




