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100,0100,010.749.595319.538Total

15,628,31.676.79790.544Rural

84,471,79.072.798228.994Urbana

EstadoVale do 
Taquari

EstadoVale do 
Taquari

PercentualResidentes
Zona

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
FEE/Núcleo de Indicadores Sociais.

Estimativa Populacional do Vale do Taquari e do Rio 
Grande do Sul, por Zona, no ano de 2005
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Representatividade do Vale do Taquari
Área 4.867 km2 (FEE, 2005)    

� 1,7% do Estado

População 319.538 (Estimativa FEE, 2005)
� 3% da população total
� 5,4% da população rural, do Estado

PIB (R$mil) 4.735.556 (FEE, 2003)
� 3, 7 % do Estado

PIB percapita R$ 14.250,00 (FEE, 2003)
� Estado R$ 12.071,00  (12,1% acima do Estado)

FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
FEE/Núcleo de Indicadores Sociais.
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Urbanização no Vale do Taquari 
1970 a 2000
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Estabelecimentos e pessoal ocupado na área rural na região do Vale do 
Taquari e no Estado - 1975 a 1995

 Total de estabelecimentos e pessoas ocupadas na área rural 
Ano Região Estado 

 Total de 
unidades 

Pessoal 
ocupado 

Variação anual 
(%) pessoas 

Total de 
unidades 

Pessoal 
ocupado 

Variação anual 
(%) pessoas 

1975 32.429  136.070  ----- 471.623  1.893.935 ----- 
1980 32.040  109.986  (4,2) 475.286  1.747.230 (1,6) 
1985 33.021  104.994  (0,9) 497.172  1.747.932 0,0  
1995 29.784  88.630  (1,7) 429.958  1.377.022 (2,4) 
Período (2.645) (47.440) (2,1) (41.665) (516.913) (1,6) 
 

FONTE: Ahlert, 2001 com base em dados do IBGE
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Distribuição da população do Vale do Taquari por fa ixa de idade e 
área de residência
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Dinâmica Dinâmica 
populacional e a populacional e a 

sucessão da sucessão da 
agricultura familiar agricultura familiar 
no Vale do Taquarino Vale do Taquari
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Nota metodológica

�� UniversoUniverso:: A pesquisa teve como universo de anA pesquisa teve como universo de anáálise 28.756 lise 28.756 

propriedades rurais, localizadas nos 37 municpropriedades rurais, localizadas nos 37 municíípios que compõem a pios que compõem a 

região do Vale do Taquari, com base em dados do Censo região do Vale do Taquari, com base em dados do Censo 

AgropecuAgropecuáário do IBGE de 1995/96 e ajustes com dados da EMATER rio do IBGE de 1995/96 e ajustes com dados da EMATER 

regional e da Secretaria da Agricultura dos municregional e da Secretaria da Agricultura dos municíípiospios

�� MargemMargem de de erroerro dada amostraamostra: Para : Para queque osos resultados resultados 

pudessem ser usados como uma extrapolapudessem ser usados como uma extrapolaçção da realidade do Vale ão da realidade do Vale 

do Taquari, foi definida, em relado Taquari, foi definida, em relaçção ao pão ao púúblico alvo, uma amostra blico alvo, uma amostra 

aleataleatóória de 1.200 propriedades, utilizandoria de 1.200 propriedades, utilizando--se um grau de confianse um grau de confiançça a 

de 95%, um coeficiente de variabilidade de 50% e um erro amostrade 95%, um coeficiente de variabilidade de 50% e um erro amostral l 

relativo de 2,765%.relativo de 2,765%.
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Nota metodológica

�� OrganizaOrganizaçção da amostra.ão da amostra. A organizaA organizaçção amostra foi feita de ão amostra foi feita de 

forma estratificada pelo nforma estratificada pelo núúmero de propriedades por municmero de propriedades por municíípio e a pio e a 

seleseleçção de propriedades foi feita pelo mão de propriedades foi feita pelo méétodo sistemtodo sistemáático. A cada 19 tico. A cada 19 

propriedades foi selecionada uma, sendo a primeira sorteada entrpropriedades foi selecionada uma, sendo a primeira sorteada entre e 

os nos núúmeros 1 e 19. Para que em todos os municmeros 1 e 19. Para que em todos os municíípios a amostragem pios a amostragem 

fosse significativa foi definido o nfosse significativa foi definido o núúmero mmero míínimo de 20 propriedades a nimo de 20 propriedades a 

ser amostrado. Nesse caso, a amostra foi ampliada em 1219 ser amostrado. Nesse caso, a amostra foi ampliada em 1219 

propriedadespropriedades .

�� AbordagemAbordagem: : Em cada propriedade foi entrevistado o seu Em cada propriedade foi entrevistado o seu 

responsresponsáável e os filhos herdeiros com idade acima de 12 anos que vel e os filhos herdeiros com idade acima de 12 anos que 

ainda residem na propriedade, em que o responsainda residem na propriedade, em que o responsáável era o vel era o 

proprietproprietáário. Nas propriedades em que o responsrio. Nas propriedades em que o responsáável não era o vel não era o 

proprietproprietáário das terras, a pesquisa apenas buscou dados gerais das rio das terras, a pesquisa apenas buscou dados gerais das 

atividades e das caracteratividades e das caracteríísticas dos moradores, sem entrar nas sticas dos moradores, sem entrar nas 

questões ligadas questões ligadas àà sucessão e gestão da propriedadesucessão e gestão da propriedade.
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Nota metodológica

�� InstrumentosInstrumentos: Na aplica: Na aplicaçção de questionão de questionáários foram utilizados dois rios foram utilizados dois 

instrumentos distintos, um para o proprietinstrumentos distintos, um para o proprietáário, e parcialmente para rio, e parcialmente para 

não proprietnão proprietáários, e outro para cada filho de proprietrios, e outro para cada filho de proprietáário, com idade rio, com idade 

acima de 12 anos, morando com os pais. Os instrumentos de pesquiacima de 12 anos, morando com os pais. Os instrumentos de pesquisa sa 

mantêm vmantêm víínculo entre si.nculo entre si.

�� PerPerííodo de coletaodo de coleta: Os dados foram coletados atrav: Os dados foram coletados atravéés de visitas s de visitas 

aos domicaos domicíílios, sendo que a pesquisa com os responslios, sendo que a pesquisa com os responsááveis ocorreu veis ocorreu 

durante o perdurante o perííodo de 07 de junho a 13 de dezembro e com os filhos, odo de 07 de junho a 13 de dezembro e com os filhos, 

durante o perdurante o perííodo 16 de agosto a 27 de dezembro. odo 16 de agosto a 27 de dezembro. 
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Nota metodológica

�� ValidaValidaççãoão: Os question: Os questionáários foram revisados e validados.  Ao todo rios foram revisados e validados.  Ao todo 

foram validados 1.219 questionforam validados 1.219 questionáários com dados coletados junto aos rios com dados coletados junto aos 

responsresponsááveis das propriedades e 784 questionveis das propriedades e 784 questionáários com dados rios com dados 

coletados junto aos filhos de proprietcoletados junto aos filhos de proprietáários entrevistados, maiores de rios entrevistados, maiores de 

12 anos e residentes na propriedade. 12 anos e residentes na propriedade. 

�� ProcessamentoProcessamento: Os question: Os questionáários validados foram digitados e rios validados foram digitados e 

processados em microcomputadores, com a utilizaprocessados em microcomputadores, com a utilizaçção do ão do softwaresoftware

Sphinx Sphinx e os resultados organizados em tabelas e posteriormente e os resultados organizados em tabelas e posteriormente 

transformados em grtransformados em grááficos. ficos. 
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SituaSituaçção da propriedadeão da propriedade

Outra.
1%

Posseiro
0%

Assalariado
1%

Meeiro
2%Arrendatário

8%

Proprietário Parcial
9%

Proprietário Integral
79%



Pesquisa de opinião pública

Junho de 2005 a dezembro 2005

Atividades de rendaAtividades de renda
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ÁÁrea das propriedadesrea das propriedades
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Associado em Associado em cooperativa dos responscooperativa dos responsááveisveis

ProprietProprietááriosrios Não proprietNão proprietááriosrios

Não
51,9%

Sim
48,1%

Não
76,6%

Sim
23,4%
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SindicalizaSindicalizaçção dos responsão dos responsááveisveis

ProprietProprietááriosrios Não proprietNão proprietááriosrios

Não
35,3%

Sim
64,7%

Não
63,0%

Sim
37,0%



Pesquisa de opinião pública

Junho de 2005 a dezembro 2005

Tipo de energiaTipo de energia eleléétrica trica usada pelos proprietusada pelos proprietááriosrios

Não Possui
0%

Bifásica.
19%

Trifásica.
36%

Monofásica.
45%
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Tipo de acessoTipo de acesso àà televisão dos propriettelevisão dos proprietááriosrios

Não tem acesso a TV
2%

Antena Normal
28% Antena Parabólica

70%
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Tipo deTipo de telefonia telefonia usado pelos proprietusado pelos proprietááriosrios

Não possui
10%DDD (Telefone direto)

18%

Ramal de central
21%

Celular (telefone 
móvel)
51%


