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A tr aJetCrld de acumufaçd de capital em r lachadrnho dOeste mostr u-s~ totaíme ite
d ferencrada dos padr es usuais de a umutação de capital do. agncultore_ em geral, se forem
cons derados 35 ",ct s cor- o acesso a cre d to niv",1 educClC na Ssúde acesso à cid de
drstáncia ao centro rbano, rn el d-::f~rt tdade do solos, uso de msumos e equipamentos
entre outros

Os agncultores famlhares mais capital zad S SdO muito dependentes da re da proverue t.: d 1
cultura -I cate O Cultl o do cafe C ~ a ep ~a - var edades Co ilon' e 'Robusta eM
nae! sd nho d Oe5 e er renta Um grande problema atualmente: os sucessi os verarucos
que vem ocorrendo nos úlumos 10 anos na época da floraçao do eafe, A flordç j(, d íormaç o
dos ch mbinhcs e a expdr;sa dos frutos I iciarn _e normalmente a partir de "et-::m ro, co c
reinício das chuvas da pnrnavera as ql ais induzem a f!oraçao princioat do caf", Uma
temperat Ire> '= -:! da d~SOC ada um do:; lelt h erre durante a f ora a pode "aUS3r o
aborta ente das flores Apos a tecUl~daç.ão surgem os cnurnbinnos -= os rrutos s~ expandem
S h u er uma 6 tlagem fort= nesta fase, o o:>str -s_ hídnco poderá prejudicar o f<> rrn nto
dos fruto ,Em R ndõrua nota s'" ql e começa ha er faltcl de huvas na época da ftoraçao o
QU" causa prejuizo DeI queda das flore e no in CIOdo dssen 01 mento dos frutos
pro ocando drastrca redução r-a produçao das lavouras Em /'<lachadmho d Oeste o caf
produz-do nao d ere muto do resto do Estado dp Rnndcrua sendo pruduzrdo com b IXOuso
d•• IDe Imos agncola<; e m cal' 'Z< çao De acordo com obs=r. açoe s da EI'oI TER 10 aI e de
produtor 5 e tecrucos locars a produção de cafe em to ias 05 anos apresenta - se baixa
c'::.tjoa') :lenel hdncon3flora:la.oc::1slo1a~opeloaument:odate lpe.atura o que ro oca
o abortarnento das flor es

rlesmo sendo baIXO se comparado a med a nacional este ní e! de produti Idade do a e em
r-1act sdin o d oeste e ta oravel aos produtores, pOIS o custo de produçao t mbêm b 11 o
prencarn-srrte contratação da ma de obra ternporána para ajuda na colheita , O uso de

msumos d tos modernos e d'2 mecan zação torna a relação custc-beneftdo desfavoré el aos
prod itor _s; na compen a Usar psto:>s rns orncs devíd ao 1:1,11o pr"",.o alc.clopclo e p II
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I estatístico uuhzaco LI'< mostrou-se adeQuaao p ra o?vlde I a
cornple idade _ dif r-='lcjaç o dos srsternas de produção sss 01 orr o an hs espacial de
dado soooeconormcos por meio da geoestatlstlca fOI adequada na area da pesoursa
socroeccnom.ca A J unçao dos instrumentais da estatís .IC·3 mul r anada e da g oestattsu a
erinqu c anal es o 10. ononucas e d aI/ali. çao d. ser I!;O arnb enteis •.• p srmrte
correlact nar o desenho :spacl3l do projeto r--1.,,~hadlnhocom" possível pr staçào de se Iças
ambientara na melhona ro utl\ -3 dos sistemas d: produção açrfcola,

metodotoçta mostrou-se adequada e consistente dOS estudos propo to pora e t traba ho
representa portan o, um mter ssante caminho metodologlc par studos tuturos 50 r

le antarnsnto do" recur 05 natura 5 e a alla-;;aod _ ser iços arnbientai ,oferecendo uma no a
dimensão e ator as matas vta re ser as legaiS (RL ou areas d: preservaçao permanente
APP as propnedades ou no se entorno. Contnbu: tarnb ..m para a a atração;:> anáhsc do

irnnactc ~ amb en a" sociais e econo 11C03 da aQflcuft Ira para ê:tt.; o s de sustsn abihdade
dg itola € pesq usas .Sp3ÇOternpor IS do U50 das terr iS. Do:'forma inovadora este trabalh
de pesou 53 traz tambem uma abordagem que p .rmit:: a, alisar a trajetôria do:;> acumulaçao
d~ capital do agricultores sob un el fOQUEabrange te integrando º~otecno oora estat snca
mu , ariada e ge es atís JCa
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D!:'l MARCO, P.Jr., COELHO F.t-l S<.:!rvles performed by the cosyst m forest r smnantc
influence agncult ral cultures poüination and crcoucnon 8iodiversity and Conservatlon
13 p1245 1255 2004

FERRElR F t-l C por izaça como um ser IÇOdo ecossrstema: uma estratéoia econôm a
para conservaçao: Tese de d utorado, Uni ••rsidade d _ r unas (.:><,r"lI-como part das
eXlg,ª ,Clas do pro;;}ra ta de nos-çraduação em E:cologa Conservação e r-Iane)o de Vida
Silvestre Beto HOrizonte ~lInas Gerais BraSIl 2008

RIC [TIS T H D.AIlY G C EHR kH P.R r-nCHENERC D. Econom c value of tropical forest to
coftee production Proceedings of lhe alional ACddemv of Sciences of lhe Unrtf.>d Sta es of
America 101 p 12'3-9 12582 2004

VIEI~ 5 R U'lO de geoestatlst ca em estudos de ariab dade espacial de propriedades do
solo. In' "10 AIS R. F Ed Tópicos em Cienda do Solo 1. '-IC;O.. 501:;1dade Br _11 lU d
ClenCla do Solo 2000 p ?, 87
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