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RESUMO 
Esse trabalho é resultado dos estudos realizados no âmbito da pesquisa 
“Cartografia da Vigilância Socioassistencial: uma experiência de 
pesquisa-ação no território do Baixo Parnaíba/MA”.  Buscamos produzir 
conhecimentos sobre as situações de vulnerabilidades e riscos sociais, 
como as potencialidades dos indivíduos, famílias e comunidades dos 
municípios de Belágua, Buriti e São Benedito do Rio Preto/MA, assim 
como identificar os serviços socioassistenciais ofertados. A abordagem 
metodológica adotada tem como base referencial a perspectiva de 
totalidade, o movimento da realidade a partir da contradição, 
identificando e compreendendo as determinações estruturais e 
conjunturais da vida em sociedade, bem como seus significados a partir 
do território. 
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ABSTRACT 

This work is the result of studies carried out as part of the research 
project "Cartography of Social Assistance Surveillance: a research-action 
experience in the territory of Baixo Parnaíba/MA".  We seek to produce 
knowledge about situations of vulnerability and social risks, such as the 
potentialities of individuals, families and communities in the 
municipalities of Belágua, Buriti and São Benedito do Rio Preto/MA, as 
well as to identify the social assistance services offered. The 
methodological approach adopted has as its referential base the 
perspective of totality, the movement of reality from contradiction, 
identifying and understanding the structural and conjunctural 
determinations of life in society, as well as its meanings from the 
territory. 
 

Keywords: Social Protection; Lower Parnaíba; Social Assistance 

Surveillance. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A região do Baixo Parnaíba Maranhense é um território composto por 16 municípios, os 

quais se situam na mesorregião leste do Maranhão e fazem fronteira com o estado do Piauí. 

Estes se separam pelo rio Parnaíba, dando origem assim ao nome da região. Apresenta um clima 

árido e semi úmido, com a predominância do bioma Cerrado e ao norte da região possui 

municípios banhados pelo Oceano Atlântico, uma porção litorânea no estado maranhense 

(IMESC,2018).  

Mas, para além de somente uma fronteira geográfica, esse território contém suas 

dimensões de relações sociais, nas esferas da interação da cultura, economia, política e as 

expressões da questão social que demandam uma atenção por proteção social que será 

apresentada ao longo deste trabalho, as quais requerem atenção e representam o foco da 

vigilância socioassistencial. 

De acordo com o Censo de 2019 realizado pelo IBGE (IBGE, 2021), o total da população 

em extrema pobreza no Maranhão era de 1.553.181 pessoas. Dos 100 municípios mais pobres 

do Brasil, 30 se localizam no estado do Maranhão, os quais apresentam baixos Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal/IDHM, índice este que é organizado a partir da análise de 

03 dimensões: renda, longevidade e educação. Essa situação determina que um contingente de 

famílias maranhenses sejam demandantes das políticas sociais.  

Tendo em vista a necessidade de desenvolver ações estratégicas de enfrentamento 

contra a extrema pobreza no estado, o Governo do Maranhão elaborou o Plano de Ações “Mais 
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IDH”, instituído pelo Decreto n. 30.612/15. O “Mais IDH” dispõe de programas e projetos em 

eixos direcionados para: educação, saúde e saneamento; infraestrutura; trabalho e renda; 

gestão; cidadania e participação popular; gênero, raça e juventude.  

Nesse sentido, faz-se importante o levantamento e sistematização de informações 

quanto às necessidades e potencialidades dos usuários das políticas sociais, focando, 

sobretudo, nas demandas dos usuários da Política de Assistência Social e na oferta de serviços, 

programas e benefícios socioassistenciais desenvolvidos no território. Dentre os 10 municípios 

de menor IDH na região do Baixo Parnaíba-MA, foco da nossa pesquisa, iremos destacar os 

municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto e Buriti/MA. 

Dessa forma, adotamos como abordagem metodológica a perspectiva crítica, que 

compreende o movimento da realidade a partir da contradição, identificando e analisando as 

determinações estruturais da vida em sociedade, bem como seus significados a partir do 

território. Para tal, utilizamos a pesquisa documental sobre a temática e parte dos estudos de 

um projeto de iniciação científica4. Portanto, foi possível identificar que a maior parte da 

população desses municípios reside em áreas rurais no qual vivenciam situações de exclusão 

social e situação de pobreza e extrema pobreza, destacando assim, a importância dos 

programas de transferência de renda do governo federal, bem como dos programas que 

garantem a segurança alimentar e o incentivo à produção agrícola de caráter familiar. 

 

2 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SUA FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL 

 

Para a compreensão da proteção social no Baixo Parnaíba/MA e nos três municípios que 

aqui serão destacados, faz-se necessário compreender a proteção social no Brasil, visto que por 

meio de seu desenvolvimento podemos observar suas nuances em todo o território nacional.  

A proteção social no Brasil foi construída de forma tardia em relação às necessidades 

históricas da população, apresentando características próprias dos países de capitalismo 

periférico (países da América Latina e África por exemplo). De modo diferente, os países de 

capitalismo avançado (países europeus e Estados Unidos), os quais viveram o chamado Estado 

 
4 O presente trabalho foi resultado de estudos do projeto de pesquisa e extensão PIBIC/UFMA, intitulado 
"Cartografia da Vigilância Socioassistencial: uma experiência de pesquisa-ação no Baixo Parnaíba Maranhense", 
orientado pela profa. Dra. Aurora Amélia Brito de Miranda. 
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de Bem Estar social, durante o século XX, onde a composição das políticas sociais encontraram 

ampla disseminação pelo Estado e representaram suporte para os seus usuários (SILVA et al., 

2019).  

Essa caracterização pode ser notada a partir da década de 1930, durante o Governo 

Vargas, iniciando o processo de construção da proteção social brasileira, inicialmente, vinculada 

à ideia das relações de trabalho formal, através da regulação dos direitos trabalhistas, 

expressando o sentido da cidadania regulada. Posteriormente na Ditadura Militar (1964-1985), 

foram realizadas mudanças nas dimensões socioeconômica e político-administrativa, voltadas 

para legitimação e cerceamento de direitos políticos, censura e perseguição à oposição. Essas 

mudanças refletiram em políticas sociais focalizadas e segmentadas (SILVA et al., 2019). 

Com o processo de redemocratização na década de 1980, a proteção social atinge o 

patamar de essencialidade a partir da Constituição Federal promulgada em 1988, e passa a 

integrar o chamado tripé da seguridade social, formado pela seguridade, saúde e assistência 

social (que passa a ser vista agora como assistência social), um direito fundamental de todo 

cidadão brasileiro, ensejado pelo avanço das lutas sociais para garantia e construção de direitos 

sociais. 

 
Na Constituição Federal de 1988, a Política de Assistência Social está incluída no campo 
da seguridade social, definida no artigo 203, como política social que ‘será prestada a 
quem dela necessitar', sem a obrigatoriedade da contribuição à seguridade social. 
(SILVA et al., 2019, p.4). 

 

Tomando por base que as políticas sociais de maneira em geral constituem um amplo 

polo para a assistência social, tal como demarcado por meio da Constituição Federal de 1988, 

que no ano de 1993, durante o governo de Itamar Franco, foi estabelecido a LOAS (Lei Orgânica 

da Assistência Social) que passou a regulamentar as estratégias da nova perspectiva de 

proteção social, sendo essa pública, de direito de todos os brasileiros e dever do Estado. 

 

[...] a LOAS representa um marco histórico, pois expressa um acordo jurídico- político 
no âmbito da esfera pública, a partir do qual as demandas por assistência social devem 
ser incorporadas como direitos pela Política de Assistência Social. (SILVA et al., 2019, 
p.5). 
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Sendo assim, se soma a LOAS, o estabelecimento da PNAS (Política Nacional de 

Assistência Social) no ano de 2004, durante o governo do presidente Luís Inácio da Silva, 

conhecido por Lula, representando um nítido avanço para a política de assistência social. 

 

O documento da PNAS/2004 representa um marco significativo no processo de 
construção da Política, pois foi a partir dela que a proteção da Política de Assistência 
Social passou a ser diferenciada em duas modalidades: a proteção básica e a proteção 
social. Na primeira são atendidos famílias e indivíduos, cujos vínculos familiares e 
comunitários podem estar fragilizados, mas ainda não foram rompidos. Nesta 
modalidade de proteção social devem ser oferecidos serviços, benefícios, programas 
e projetos que têm objetivo de garantir o atendimento das necessidades básicas. A 
Proteção Social Especial é direcionada para as famílias e indivíduos em situação de 
violação de direitos e com vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos. É destinada 
a situações diversas de violações de direitos e dividida em dois níveis: a de média 
complexidade e a de alta complexidade. (SILVA et al., 2019, p.9). 

 

Segundo a Cartilha do Capacita-SUAS (2013), a vigilância socioassistencial em linhas 

gerais é um dos objetivos direcionados pela LOAS (1993) para visibilizar e identificar nos 

territórios a capacidade protetiva das famílias e poder perceber a presença de vulnerabilidades 

que possam causar danos, ameaças e também organizar o atendimento dentro dos níveis de 

proteção. 

A seguir analisamos o conceito de território que passa a ser compreendido a partir da 

visão do geógrafo Milton Santos como um lugar estratégico que vai muito além de um espaço 

geográfico, mas que se compõem também pelas relações sociais ali estabelecidas no tempo e 

se relacionam com a forma de apropriação do ambiente físico, as ausências ou presenças de 

políticas públicas, bem como as relações políticas, econômicas e culturais, logo é o local vivo e 

vivido (Cartilha Capacita-SUAS, 2013). 

A perspectiva da vigilância social como um objetivo da LOAS e direcionado pela PNAS, 

delimita um processo metodológico que permite o levantamento das particularidades dos 

territórios, os quais se revelam pelas vivências dos sujeitos ali presentes e os leva a serem 

protagonistas desse processo, bem como potencializa sua consciência e valorização de suas 

diversidades. Processo esse que não se faz somente por dados frios levantados pelos 

profissionais, mas que revelam a pluralidade de vivências e experiências dos sujeitos que se 

encontram nos territórios, que são observados e que também expressam a mensagem não 

somente da necessidade de garantia de direitos, mas de resistência (Cartilha CapacitaSUAS, 

2013). 
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Por conseguinte, é que a vigilância socioassistencial é fundamental para expressar as 

vulnerabilidades e potencialidades na região do Baixo Parnaíba - MA, os municípios de Belágua, 

São Benedito do Rio Preto e Buriti. 

 

3 OS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS E A NECESSIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL NOS 

MUNICÍPIOS DE BELÁGUA, BURITI E SÃO BENEDITO DO RIO PRETO/MA 

 

Analisar a Política de Assistência Social na região Baixo Parnaíba/MA, sobretudo, nos 

municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto e Buriti, e identificar sua configuração em 

serviços prestados aos usuários demandantes de proteção social, que no primeiro momento da 

pesquisa em desenvolvimento foram observados a partir das informações obtidas por meio dos 

gestores, profissionais e instituições que procedem no monitoramento destes atendimentos. 

Para tal finalidade, realizamos uma aproximação com os dados geográficos e estatísticos dos 

três municípios e assim somando as informações via vigilância socioassistencial, compreender 

e atentar para acréscimos de investigação no que tange a configuração da proteção social. 

Ao buscarmos o entendimento sobre a realidade destes três municípios, observamos que 

a intrínseca relação com o território por meio dos sujeitos que ali habitam, o que revela as 

dimensões como a proteção social é realizada e porque é procurada. Essas relações são 

permeadas pelas tensões de poder advindas dos conflitos socioambientais presentes na região 

e que nada mais são que a apresentação das particularidades sócio-históricas do Brasil, um país 

de capitalismo periférico com alta concentração de terras. 

O território do Baixo Parnaíba/MA que circunscreve estes três municípios, é composto 

por essas e outras particularidades, tais como grupos diversos os quais se encontram em 

situação de risco e vulnerabilidade social, a exemplo Povos e Comunidades Tradicionais- PCTs 

(destacando-se os Índigenas, Quilombolas, Extrativistas, Agricultores Familiares, Pescadores 

Artesanais, Ciganos, Ribeirinhos e Famílias pertencentes a Terreiros). Os PCTs possuem 

diferentes formas de composições e de ocupação do território, os quais geram embates frente 

ao avanço das fronteiras agrícolas observadas na região e disseminadas pelo Projeto 
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MATOPIBA5, culminando no que se conhece pela intensificação do grande capital no campo, e 

a luta desses povos pela sobrevivência e preservação de sua cultura e identidade. 

Nesse contexto, a população rural dos três municípios estudados se sobrepõe em mais de 

50% à população urbana, (Tabela 1 e 2), apresentando uma grande parcela de indivíduos e 

famílias que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, dentre elas indivíduos e 

famílias pertencentes aos seis grupos distintos de Povos e Comunidades Tradicionais. 

 

Tabela 1 - População nos municípios pesquisados 

Fonte: tabela elaborada pelos autores a partir do IBGE (2020) e CENSO (2010) 

 

Tabela 02 - Mapa da Pobreza e Desigualdade no MA e nos municípios pesquisados-2003 

Especificação Incidência de Pobreza Incidência de Pobreza subjetiva Índice de Gine 

Maranhão 56,38 62,86 0,43 

Belágua 57,12 67,01 0,40 

Buriti 52,58 63,77 0,39 

São Benedito do Rio Preto 61,72 68,21 0,38 

Fonte: tabela elaborada pelos autores a partir de dados disponibilizados pelo IBGE Cidades (2020) 

 

Essas relações nos territórios dos três municípios, expressam-se no Censo Agropecuário 

de 2017 no Maranhão, onde é identificada uma área total de 12.238.489 ha, dos quais 

3.780.319 há são de agricultores familiares, representando 30,89% da área total. O 

estabelecimento comercial do agricultor não familiar ocupa uma área de 8.457.170 ha, 

correspondendo a 69,11% da área total. Esses dados revelam a presença de uma estrutura 

agrária concentrada no estado, pois apesar dos estabelecimentos não familiares possuírem um 

total de 14,86%, estes ocupavam 69,11% de território, em contrapartida os estabelecimentos 

dos agricultores familiares representavam 85,14% do total e ocupava somente 30,89% da área 

(Censo Agropecuária IBGE 2017– Sidra). 

 
5 MATOPIBA é uma região formada por áreas, majoritariamente, de cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, 

Piauí e Bahia, para onde a agricultura se expandiu a partir da segunda metade dos anos 1980, desenvolvendo o 

agronegócio para as monoculturas de soja e eucalipto. (EMBRAPA, [s.d]). 

MUNICÍPIO 
POPULAÇÃO 

IDH 
Total (2020) Urbana% Rural% 

Belágua 7.528 28% 72% 0,512 

São Benedito do Rio Preto 18. 717 38% 62% 0,541 

Buriti 28.798 31% 69% 0,548 
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O indicativo desses dados relacionados à produção econômica da região que se baseia, 

principalmente, na agricultura familiar, apresenta também que os três municípios pesquisados 

possuem um dos menores índices de produção de agricultura familiar e uma composição mais 

predominante da agricultura não familiar, que em outras palavras se trata do agronegócio 

desenvolvido pelo Projeto Matopiba na região do Baixo Parnaíba (Censo Agropecuária IBGE 

2017– Sidra). 

A partir dessas informações e somadas ao último Relatório da Comissão Pastoral da 

Terra-CPT em 2020,6 percebemos que o conflito por terras na região é extremamente 

acentuado, devido a alta concentração de terras e que isso impacta de forma extremamente 

negativa na renda das famílias dos municípios de Belágua, São Benedito do Rio Preto e Buriti, 

pois estas famílias demandam da produção que extraem das terras onde se encontram (Censo 

Agropecuária IBGE 2017– Sidra). Por essa razão, observar a forma de desenvolvimento da 

proteção social nos municípios aqui pesquisados, passa pelo entendimento da forma de relação 

com seus territórios, pois irá sinalizar para a busca por atendimento destes indivíduos nas 

capilaridades da Política de Assistência Social presentes nestes territórios. Sendo assim, 

observamos que o número de pessoas inscritas no Cadastro Único é aproximado ao de 

habitantes de cada município, com destaque para o município de Belágua, onde o quantitativo 

de pessoas inscritas no Cadastro Único, até março de 2021, foi maior à estimativa de habitantes 

para o município no ano de 2020, dada pelo IBGE, destacados na Tabela 03. 

 

Tabela 03 - Proteção Social nos três municípios em comparação com os dados socioeconômicos 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO IDH INSCRITOS-
CADÚNICO 
(mar/21) 

EXTREMA 
POBREZA 

GRUPOS 
PCTS 

EQUIPAMENTOS 

Total 
(2020) 

Urbana 
% 

Rural 
% 

PSB PSE 

Belágua 
7.528 28% 72% 

0,5
12 

8.673 7.172 6 1 -- 

São 
Benedito do 
Rio Preto 

18. 717 38% 62% 
0,5
41 

16.568 14.238 5 1 1 

Buriti 
28.798 31% 69% 

0,5
48 

21.102 17.937 6 1 1 

Fonte: IBGE (2020); CENSO (2010); Relatório de Programas e Ações do Ministério da Cidadania/SAGI (2021). 
 

 
6 Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra – CPT (2021), em   2020 o Maranhão ocupa o   primeiro lugar, 
em número de conflitos no país, com um total de 1.772 ocorrências registradas durante todo o ano. O relatório 
também aponta que 2020 foi o ano com maior número de conflitos registrados até então no Brasil. 
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Os municípios de Belágua e São Benedito do Rio Preto são de pequeno porte I, possuindo 

ambos 01 Centros de Referência em Assistência Social-CRAS, destes apenas São Benedito do 

Rio Preto possui um Centro Especializado de Assistência Social-CREAS. Quanto ao município de 

Buriti, é considerado município de pequeno porte II, possuindo em seu território um CRAS e um 

CREAS. 

Visando a viabilização da proteção social como regulamenta o SUAS no que tange a 

contratação de equipes volantes prestadoras de atendimento às famílias domiciliadas nos 

territórios que se localizem nas áreas de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou 

dispersão populacional na área rural, comunidades rurais e tradicionais, acampamentos, 

assentamento, e em 2020 foram repassados pelo Fundo municipal de Assistência Social o valor 

de R$31.150,52 para o custeio e manutenção das equipes volantes nesses municípios 

(Ministério da Cidadania/SAGI, 2021). 

Os serviços, programas e benefícios ofertados nesses municípios, há destaque para o 

então s Programa Bolsa Família, com um total de 44.096 famílias beneficiárias, que 

contribuíram para a retirada de famílias e indivíduos da situação de indigência, bem como os 

programas voltados para o incentivo às atividades e produção rural, como o Programa de 

Aquisição de Alimentos- PAA, com 296 famílias cadastradas, e o Programa de Fomento a 

Atividades Produtivas Rurais, que abarca 3.655 famílias beneficiárias em todo o Baixo Paranaíba 

e com recorte para as informações dos municípios de Belágua, Buriti e São Benedito do Rio 

Preto na tabela 05 (Ministério da Cidadania/SAGI, 2021). 

 

Tabela 04 - Programas e benefícios da proteção socioassistencial nos municípios pesquisados 

 Programa 
Bolsa 
Família 

Benefício de 
prestação 
continuada 

Programa de 
Aquisição de 
Alimentos (2019) 

P. Fomento a 
Atividades 
Produtivas Rurais 

Programa 
Cisternas 

Belágua 1.640 124 52 261 - 

Buriti 6.171 379 101 500 135 

São Benedito do 
Rio Preto 

3.599 299 1 216 - 

Total no Baixo 
Parnaíba/MA:  

44.096 4.182 296 3.655 573 

Fonte: Elaboração própria da autora com base no Boletim Estatístico da Previdência Social, v. 25, n 03. 

 

Quanto aos idosos e pessoas com deficiência inscritas no Cadastro Único, o Benefício de 

Prestação Continuada-BPC, conforme a tabela 04, se soma a uma das principais ações de 
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transferência de renda, ofertada pela Proteção Social Básica nesses municípios, atingindo 4.182 

em toda a região do Baixo Parnaíba/MA, incluindo os três municípios dessa pesquisa, que 

totaliza 802 beneficiários na região (Ministério da Cidadania/SAGI, 2021). 

O programa Cisternas - Água para Consumo, Produção e Escola, se trata de uma ação 

com objetivo da promoção ao acesso à água para o consumo humano, dos animais e para a 

produção de alimentos, destinado às famílias rurais, povos e comunidades tradicionais de baixa 

renda que são atingidos pela falta de água. Dentre os municípios pesquisados Belágua e São 

Benedito do Rio Preto não possuem o programa, já o município de Buriti dispõe de famílias 

beneficiárias do programa de cisternas consumo e 47 cisternas escolares que foram construídas 

até o ano de 2020 (Ministério da Cidadania/SAGI, 2021). 

A agricultura familiar se torna fundamental no território desses municípios, uma vez que 

as necessidades de produção se ligam às atividades agropastoris desenvolvidas pelas famílias, 

que ultimamente, enfrentam vários conflitos que se desenrolam entre os estabelecimentos 

destinados ao agronegócio que dispõem de um amplo aparato tecnológico e econômico, 

representado, sobretudo, pelo projeto Matopiba na região. 

Outro cenário que não passou despercebido nos três municípios, é a questão da oferta 

educacional, estabelecimentos de saúde e saneamento básico considerado adequado, segundo 

ainda o IBGE, o índice educacional no Maranhão: 

 

Tabela 05 - Mapeamento da Educação, Saúde e Saneamento Básico nos municípios pesquisados 

MUNICÍPIO Educação Total de 
Estabelecimentos 

de Saúde 

Percentual de 
Esgotamento 

Sanitário 
Adequado 

Total e 
unidades 
escolares 

IDEB n anos 
iniciais (Ensino 
Fundamental) 

IDEB anos finais 
(Ensino 

fundamental) 

Belágua 42 3,7 3,1 2 3,6% 

São Benedito 
do Rio Preto 49 4,2 3,5 6 19.2% 

Buriti 71 4,2 3,5 10 5% 

Fonte: IBGE (2020); CENSO (2010-2018) 

 

Esses percentuais demonstram que apesar do avanço destinado nos últimos anos para 

a saúde e sobretudo a educação, muito ainda precisa avançar, visto que os indicadores se 

encontram em uma margem inferior a outros municípios do Maranhão que oferecem uma 

qualidade considerada regular dentro das pesquisas do IBGE. Somente para a Educação o IDEB 
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do estado representa um média de 5,0 e os três municípios aqui mencionados representam 

uma média de 3,7, considerada ainda bem inferior ao patamar pretendido pelo estado. 

Em relação a saúde e saneamento básico, os dados se tornam ainda mais preocupantes 

se lançarmos sob o contexto sócio-histórico que estamos passando de uma pandemia global 

devido ao Covid-19. Além da pobreza, as desigualdades presentes nos três municípios podem 

apresentar um acréscimo de sobrecarga do sistema de saúde e dificuldades em seguir os 

protocolos de higiene para a prevenção do vírus. Outrossim, novamente se resgatarmos a 

questão educacional as dificuldades também se ampliaram devido a esse contexto social, onde 

muitas escolas precisaram fechar e manter atividades de forma remota, via internet. 

Por conseguinte, após as atualizações que devem ocorrer sob os dados estatísticos 

existentes, o cenário para a Proteção Social deverá também se acentuar devido à grande 

procura por atendimento, que deverá ocorrer nestes três municípios devido às dificuldades 

socioeconômica, política, como também os impactos da pandemia de Covid-19. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa vem mostrando que a maior parte da população desses três municípios 

reside em áreas rurais, no qual vivenciam situações de exclusão social e situação de pobreza e 

extrema pobreza, destacando assim, a importância dos programas de transferência de renda 

do governo federal, bem como dos programas que garantem a segurança alimentar e o 

incentivo à produção agrícola de caráter familiar.  

Os dados mostraram uma estrutura agrária extremamente concentrada no território 

dos três municípios; municípios esses que possuem um dos menores índices de produção de 

agricultura familiar e uma composição maior, voltada para a produção do agronegócio 

desenvolvido pelo Projeto MATOPIBA na região do Baixo Paranaíba. Por esta razão, os conflitos 

por terras na região são extremamente acentuados, devido à alta concentração de terras e que 

isso impacta de forma extremamente negativa na renda das famílias dos 03 municípios, 

portanto é importante afirmar que o agronegócio não tem levado o chamado 

“desenvolvimento para região”, a não ser para o grande capital. 

Talvez esta seja uma das razões de que o número de pessoas inscritas no Cadastro Único 

é aproximado ao número de habitantes de cada município, com destaque para o município de 
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Belágua, onde o quantitativo de pessoas inscritas no Cadastro Único, até março de 2021, foi 

maior à estimativa de habitantes para o município no ano de 2020, conforme o IBGE. 

Por fim, é importante destacar a relevância do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos (SCFV), ofertado nos CRAS e nos CREAS e demais programas na área de assistência 

social, como também, os programas voltados para o fortalecimento da agricultura familiar nos 

territórios estudados, o que torna relevante a continuidade da produção de conhecimentos 

para que possamos identificar  as potencialidades locais e verificar a qualidade ou não dos 

serviços socioassistenciais que são disponibilizados nesses municípios. 
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