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RESUMO 

Impacto dos meios de vida e vulnerabilidade de agricultores familiares do semiárido 

      As famílias rurais do semiárido vivem sob constante vulnerabilidade climática, cujas atividades 

agropecuárias são comprometidas pela instabilidade hídrica, pela produção em solos empobrecidos e 

também pela demanda de altos investimentos na modernização dos seus sistemas produtivos. A 

consequência é um povo marginalizado, pobre, sem acesso a alimentação em quantidade e qualidade 

suficientes, desencadeando na migração para grandes centros ou ainda, a exploração e degradação dos 

recursos da Caatinga na tentativa de desenvolver suas atividades e assim permanecer no campo. Diante 

a problemática da seca, muitas estratégias de convivência com o semiárido são promovidas, as quais 

favorecem o acesso à água e a inclusão social. No entanto, o cenário atual enfatiza a necessidade de 

medidas mais eficientes para o fortalecimento da agricultura familiar, que devem ser condizentes à 

realidade do agricultor e harmoniosas com o meio ambiente. Portanto, para elucidar questões sobre a 

realidade de agricultores familiares do semiárido e gerar informações como subsídio a atuação de 

agentes externos, o presente trabalho compreendeu as vulnerabilidades dos meios de vida de 

agricultores familiares. Bem como, a importância e o impacto dos recursos (água, produção e área 

consolidada) dos meios de vida de agricultores familiares. Foram realizadas entrevistas com 23 

famílias distribuídas em municípios da Bacia do Jacuípe e aplicados quatros métodos multivariados, 

por meio da (i) análise de agrupamentos, (ii) análise de componentes principais, (iii) análise de fatores 

e (iv) análise de seleção das variáveis. Os resultados apontaram para a produção que aqueles com 

maior número de matrizes (vacas em lactação ou caprinos para carne) diversificam suas rendas com a 

venda de galinhas e ovos e possuem RL com entrada de animais. Enquanto aquelas com propriedades 

entre 0-20 ha trabalham, somente, com a produção de hortaliças, cuja fonte de renda é o próprio 

negócio. Famílias com propriedades entre 20-66 ha criam caprinos, não possuem APP e não utilizam 

equipamentos via associações ou empréstimos. Quanto as famílias com propriedades entre 66-80 ha, 

embora criem caprinos, sua comercialização não é a principal fonte de renda. Assim, concluiu-se que 

os meios de vida das famílias rurais do semiárido apresentam maior vulnerabilidade nos seguintes 

recursos: financeiro (devido ao baixo retorno econômico de suas atividades e à comercialização de 

seus produtos, bem como às dificuldades de acesso ao crédito) e social (falta de conhecimentos 

técnicos resultando em práticas agropecuárias defasadas e insustentáveis, desencadeando uma má 

utilização dos recursos locais). O acesso aos programas sociais disponíveis e a participação em 

associações ou cooperativas são fundamentais para viabilizar as estratégias de convivência com o 

semiárido. A gestão da água (acesso e bom uso do recurso) e a aplicação dos conhecimentos 

tradicionais favorecem a segurança alimentar das famílias rurais. As principais estratégias de 

convivência com o semiárido focam no acesso a água e em alternativas para suprir a falta de alimento 

para o animal. O tamanho da propriedade e de produção impactam a conservação da caatinga, assim 

como, o tamanho da propriedade influencia no foco de produção agropecuário. Por fim, o uso eficiente 

da água depende de tecnologias e boas práticas que permitam o seu melhor aproveitamento.  

 

Palavras-chave: Semiárido; Agricultura familiar; Estratégias de convivência; Práticas 

agroecológicas; Programas sociais 
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ABSTRACT 

Impact of livelihoods and vulnerability of semi-arid family farmers 

Countryside families who lives in the semi-arid region are under constant climate 

vulnerability, whose agricultural activities are compromised by water instability, 

production in impoverished soils and by the demand for high investments in the 

modernization of their productive systems. The consequence is a marginalized, poor 

people, without access to food in sufficient quantity and quality, triggering the migration 

to big centers or the exploitation and degradation of Caatinga resources in attempt to 

develop their activities and thus remain in rural areas. Faced with drought problem, many 

strategies for living with the semi-arid are promoted, which favor access to water and 

social inclusion. However, the current scenario emphasizes the need for more efficient 

alternatives to strengthen family farming, which must be applicable to reality of farmers 

and harmonious with environment. Based on the assumption that more financial resources 

favor the development of family agriculture, but also the awareness of use and better 

exploitation of local resources available in their lives, the present work understood 

importance and use of resources of the livelihoods (human, Social, physical, financial and 

natural) through the methodology Sustainable Livelihoods. interviews were conducted 

with 23 families included on a program called Adapta Sertão, selected with a focus on 

production and size of the property, distributed in municipalities of the Jacuípe Basin. To 

verify the impact of family farmer livelihoods, 20 factors were generated based on 99 

observed variables and four multivariate methods were applied, through (i) cluster 

analysis, (ii) principal component analysis, (iii) analysis of factors and (iv) analysis of 

selection of variables. The results showed that, based on the production focus, most of the 

families work with milk production, and there is a direct relationship between a higher 

production of animals and, consequently, a lower presence of APP. Families with higher 

numbers of animals (lactating cows or goats for meat) are those that diversify their family 

income through the sale of chickens and eggs, but who have RL with animals. Families 

with properties between 0-20 ha are those that produce only vegetables and have their 

own business as main source of income (they do not work with raising goats and selling 

milk). Families with properties between 20-66 ha, have no APP and do not use equipment 

via associations or loans. However, they are those that work with the creation of goats. 

Regarding families with properties between 66-80 ha, although they raise goats, their 

commercialization is not the main source of income. Thus, it was concluded that the 

guarantee of food security of countryside families who lives in the semi-arid region are 

vulnerable in the following resources: financial (due to the low economic return of their 

activities and the commercialization of their products, as well as the difficulties of access 

to credit) and (Lack of technical knowledge resulting in lagging and unsustainable 

agricultural practices, triggering misuse of local resources). Access to available social 

programs and participation in associations or cooperatives are fundamental to enable the 

strategies to coexist with the semi-arid region. 

Keywords: Semi-arid; family farming; Coexistence strategies; Agroecological practices; 

Social programs 
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1. INTRODUÇÃO  

As dificuldades enfrentadas pelo agricultor familiar do semiárido, agravadas pelas 

consequências da seca (ASA, 2011), tem desencadeado um contexto de extrema insegurança 

alimentar das famílias rurais, as quais vivem sob constante instabilidade financeira e acabam 

por degradar os recursos naturais, explorando a terra na tentativa de garantir a sua 

sobrevivência (BAIARDI, 2014a). Diante este enfraquecimento da agricultura familiar, o que 

resta a estas famílias é a busca por melhores condições de vida na cidade (SIEBER; 

MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2011), deixando para trás suas terras e com elas sua 

identidade cultural. 

Daqueles que ainda lutam para permanecer no campo, o que se vê é um povo 

marginalizado (ALVES; SOUZA, 2015), cujas fragilidades diárias realçam a necessidade de 

intervenções a fim de reverter este cenário (CAMPELO; HAMASAKI, 2011). É preciso 

promover alternativas de convivência com o semiárido para estimular a permanência dos 

agricultores no campo, principalmente os jovens, os quais representam o futuro do estilo de 

vida do sertanejo (BAPTISTA; CAMPOS, 2013a).  

Estratégias de convivência pautadas na implementação de altos investimentos estão 

fadadas ao insucesso (ALTIERI; NICHOLLS, 2017; BAPTISTA; CAMPOS, 2013a; 

ALTIERI; NICHOLLS, 2012; ASA, 2011; ALTIERI; NICHOLLS, 2009), pois a realidade do 

agricultor do semiárido é dura, cujos recursos financeiros são escassos. Logo, a proposição de 

medidas para promover o fortalecimento da agricultura familiar deve ser norteada para a 

utilização dos recursos locais, de modo a minimizar os altos custos de produção, e na ausência 

de recursos financeiros, cabe às instituições públicas e privadas unirem-se para garantir ou 

facilitar o seu acesso. Além disso, é preciso auxiliar as famílias rurais em prol da manutenção 

e do aprimoramento de seus conhecimentos tradicionais, pois são eles que vem garantindo sua 

sobrevivência nessas regiões.  

O auxílio externo efetuado através das estratégias de convivência, somente, será 

efetivo caso esteja em harmonia com a realidade do agricultor familiar, ou seja, a proposição 

de qualquer medida deve partir de abordagens baseados no contexto, bem como, na 

disponibilidade dos recursos locais e nas necessidades das famílias rurais. Sendo assim, para 

aumentar a eficiência de qualquer atuação externa é fundamental que se conheça aquilo que 

realmente tem relevância para a manutenção dos meios de vida dos agricultores familiares.  

Com base neste questionamento, este trabalho objetiva compreender as 

vulnerabilidades dos meios de vida de agricultores familiares do semiárido dentro do contexto 
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da metodologia “Sustainable Livelihoods”. Como objetivos específicos: i. Avaliar a 

importância dos principais recursos dos meios de vida (Sustainable Livelihoods) dos 

agricultores familiares utilizados para garantir a sua convivência com o semiárido; ii. 

Identificar as estratégias de convivência com o semiárido adotadas atualmente pelos 

agricultores familiares iii. Analisar o impacto dos recursos (água, área consolidada e 

produção) dos meios de vida dos agricultores familiares e; iv. Definir os fatores 

socioambientais e econômicos que tem maior relevância para o fortalecimento da agricultura 

familiar no semiárido.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Semiárido Brasileiro 

O semiárido brasileiro é composto por 1.135 municípios distribuídos em 8 estados da 

região Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe) e também norte de Minas Gerais (IBGE, 2007), os quais ocupam 980.133,079 km
2
 

de extensão territorial, totalizando 11,53% no País (MEDEIROS et al., 2012). Embora estas 

regiões sejam de diferentes limites geográficos e apresentam grande discrepância cultural 

entre si, elas possuem, em comum, a alta vulnerabilidade climática acarretada pelas escassas e 

irregulares precipitações, com até 700 milímetros ao ano e altas temperaturas médias de 27ºC, 

caracterizado como clima da região semiárida (Bsh) (Köppen, 1984). Além de escassas, as 

chuvas são concentradas em poucos meses e em regiões, sendo que mais de 90% de suas 

águas não são aproveitadas devido à alta evaporação e ao escoamento superficial 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2013a).  

Quanto ao domínio morfoclimático e geopedológico, o semiárido é reconhecido como 

Caatinga, cuja vegetação é arbustiva-arbórea quase totalmente caducifólia (AB’SÁBER, 

1999). Resultados apontam que, em 2009, restava apenas 53,38% da vegetação remanescente 

(IBAMA, 2010) e atualmente, o bioma se encontra em acelerado processo de degradação 

devido a vários fatores antrópicos (IICA, 2013). Além da pressão sobre a vegetação, os 

recursos hídricos também sofrem pela alta concentração populacional, uma vez que os poucos 

rios perenes e os solos rasos com rochas aflorantes que comprometem a existência de 

aquíferos não atendem, suficientemente, a demanda pela água (CIRILO, 2008).  

A população residente no semiárido em 2010 era de, aproximadamente, 22 milhões de 

habitantes (11,85% da população brasileira), da qual 62% residia no meio urbano e 38% no 

meio rural (MEDEIROS et al., 2012). Segundo dados do censo agropecuário de 2006, 32% da 

população rural inserida nos estados do semiárido são formadas por agricultores familiares 

(IBGE, 2009) cujas atividades predominantes são a agropecuária e, principalmente, a 

agricultura de subsistência (IICA, 2013). Além disso, 67% das famílias rurais das regiões 

semiáridas não tem acesso a rede geral de abastecimento de água, 43% utilizam poços ou 

nascentes, enquanto 24% acessam outras fontes de água (IBGE, 2008).   
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2.2. Agricultura familiar no semiárido 

A agricultura familiar tem sido fundamental para a manutenção dos meios de vida de 

famílias rurais, pois é o meio para a garantia da segurança alimentar das famílias e da 

sociedade (FAO, 2016) e também, para a resistência campesina frente ao sistema agrícola 

excludente (ALTIERI; NICHOLLS, 2009). Segundo a Lei 11.326 (24/07/2006), os 

agricultores familiares são aqueles que detém áreas de até 4 módulos fiscais, utilizam 

predominantemente mão-de-obra familiar nas atividades produtivas, tem um percentual 

mínimo de renda oriunda das suas atividades produtivas e dirigem seu estabelecimento e/ou 

empreendimento com sua família.  

Culturalmente, a produção animal tem sido focada na bovinocultura leiteira e na 

criação de caprinos ao longo das gerações. A produção pecuária reduzida, com pequenos 

rebanhos distribuídos entre bovinos, caprinos e ovinos os quais são criados de maneira 

extensiva na caatinga também são observados em regiões do Piauí, sendo que na maioria são 

rebanhos formados por ambos os animais (ARAUJO et al., 2010). Os caprinos vêm sendo 

utilizados devido a sua alta adaptabilidade ao clima e por serem menos vulneráveis à seca 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2013a), assim como, a bovinocultura leiteira, a qual tem grande 

importância social e econômica para o semiárido brasileiro e constitui um dos principais 

fatores de fixação do homem no campo e de geração de emprego e renda (FERREIRA et al., 

2009). Também tem predominância a agricultura de subsistência bem como aquela voltada 

para a produção de itens de valor econômicos para as famílias rurais, como o caso do algodão 

e da mamona (CAMPELO; HAMASAKI, 2011).  

No cenário brasileiro, os estabelecimentos rurais do Nordeste segundo o censo 2006, 

são predominantemente formados por agricultores familiares (GUANZIROLI; SABBATO; 

VIDAL, 2014; IBGE, 2009), cujos proprietários encontram-se na faixa de extrema pobreza e 

sob constante insegurança alimentar (ALVES E SOUZA, 2015). Efeitos do atual sistema 

agrícola capitalista, o qual inviabiliza o aprimoramento dos sistemas dos agricultores 

familiares devido à necessidade de altos investimentos e dependência a insumos externos 

(ALTIERI; NICHOLLS, 2017) que associados aos fenômenos da seca agravam ainda mais a 

situação das famílias rurais do semiárido. Como consequências, além do empobrecimento 

generalizado, há a marginalização social, a degradação dos recursos naturais, a dependência 

em programas compensatórios (BAIARDI, 2014) e o intenso êxodo dos trabalhadores rurais 

(SIEBER; MEDEIROS; ALBUQUERQUE, 2011).  

Com base na realidade, instituições públicas e privadas vêm trabalhando em 

alternativas para promover a melhoria da sua qualidade de vida e assim, garantir sua 
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permanência no campo (ASA, 2011; BAPTISTA; CAMPOS, 2013). Por se tratarem de 

agricultores familiares é importante que estas estratégias enfoquem não só em critérios 

econômicos e produtivos, como a reprodução socioeconômica das famílias, e sim, nas várias 

funções da agricultura, como a promoção da segurança alimentar, garantindo qualidade e 

quantidade de alimentos para as famílias rurais e para a sociedade, a manutenção do tecido 

social e cultural e a preservação dos recursos naturais e da paisagem (MALUF, 2003). Por 

isso, estratégias com objetivos na convivência com o semiárido se fazem necessárias (ASA, 

2011; BAPTISTA; CAMPOS, 2013), bem como, estratégias de gestão dos recursos naturais 

(ALTIERI, 2002), cujas práticas agroecológicas apoiam a sustentabiliadde dos meios de 

subsistência dos agricultores familiares (AMEKAWA et al., 2010) e também, o suporte 

exteno, através de programas sociais, que viabilizem a implementação de tais estratégias e 

práticas (CAMPELO; HAMASAKI, 2011).  

 

2.3. Estratégias de convivência com o semiárido 

O uso de estratégias adaptadas à realidade do agricultor, que enfrenta diariamente as 

consequências da escassez de água, tem sido uma alternativa importante para viabilizar a sua 

permanência no campo, pois estas medidas são focadas na solução dos problemas da seca às 

quais fortalecem a identidade local, preservam os costumes e tradições e intensificam o seu 

vínculo com a terra (DIAS, 2013). Tais estratégias fundamentam a convivência com o 

semiárido, cujos princípios e práticas visam otimizar a utilização das potencialidades e 

riquezas da região para garantir o atendimento às necessidades básicas de sua população 

(BAPTISTA; CAMPOS, 2013a). As medidas atuam na garantia ao acesso a água para 

consumo e produção, promoção do desenvolvimento local, da inclusão social e do 

empoderamento dos atores envolvidos (ASA, 2011), bem como, asseguram a alimentação, a 

geração de renda e a manutenção dos sistemas de produção (FINAN; NELSON, 2001).  

A principal estratégia para garantia de água em quantidade e qualidade suficientes é a 

aplicação de infraestruturas de captação e armazenamento de água da chuva, como cisternas 

(ASA, 2011; BAPTISTA; CAMPOS, 2013). Elas são tidas como tecnologias sociais, pois 

além do acesso à água, sua implementação tem promovido a inclusão social, o 

empoderamento dos atores politicamente marginalizados e a construção de conexões de 

solidariedade e de cooperação nas comunidades (DIAS, 2013).  Em geral, para o consumo 

humano são utilizadas as cisternas de placas pré-moldadas integradas aos telhados da casa, 

cuja capacidade de 16m
3 

é suficiente para abastecer uma família com até 5 pessoas por um 

período sem chuva de 240 dias (BRITO et al., 2007). Enquanto que, para a produção de 
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alimento e a sedentação animal são usadas as cisternas calçadões com pisos 

impermeabilizados que otimizam a área de captação (VENTURA; FERNÁNDEZ; 

ANDRADE, 2013) e os açudes (aguadas e/ou barreiros) construídos pelo barramento dos 

cursos d’água e alimentados diretamente pelas chuvas e escoamentos superficiais. Porém, 

outras alternativas, como a perfuração de poços, a implantação de barragens subterrâneas, a 

dessalinização e o aproveitamento da água salobra e o reaproveitamento de águas servidas 

também são utilizadas (MONTENEGRO; MONTENEGRO, 2012).  

Outras tecnologias e práticas relacionadas ao uso da água vem sendo utilizadas para 

aumentar a eficiência de sua aplicação. Como tecnologias pode-se citar os sistemas de 

irrigação que além de viabilizarem a produção de alimentos (LINDOSO; EIRÓ; DALBONI, 

2013) garantem a sustentabilidade econômica das atividades agrícolas de produtores do 

Nordeste (CAMPELO; HAMASAKI, 2011). Dentre estes, algumas alternativas variam entre 

sistemas de irrigação em sulcos, sistemas de gotejamento, os quais apresentam maior 

eficiência no uso da água (BATISTA et al., 2009) e sistemas com uso de água de aquífero 

aluvial (HURFORD; HUSKOVA; HAROU, 2014). Quanto às práticas, existem aquelas que 

permitem o aproveitamento de áreas marginais de reservatórios para plantio, implementadas 

através de pequenos declives feitos ao redor de reservatórios, promovendo um lento desnível 

da água e com isso, a criação do cultivo das espécies (ANTONINO et al., 2005) e outras 

utilizadas para o preparo do solo, como os sulcos barrados os quais tem apresentado 

resultados promissores na maior infiltração de água e menor erosão do solo (BRITO et al., 

2008).  

Além de infraestruturas e práticas para otimizar a captação e uso da água, é importante 

adotar medidas que garantam a segurança alimentar das famílias nordestinas, pois como 

observado por Maluf (2003) em uma avaliação de comunidades rurais do Piauí, a escassez de 

água está diretamente  relacionada a indisponibilidade de alimentos, e em épocas de estiagem 

este efeito leva os produtores a reduzirem o consumo de certos alimentos e alterarem a sua 

composição alimentar do dia-a-dia (FINAN; NELSON, 2001). Portanto, a diversificação é um 

meio para garantir o sucesso da segurança alimentar, pois segundo Altieri e Nicholls (2009), é 

uma estratégia que permite, aos pequenos produtores, manejarem os riscos das produções dos 

sistemas agrícolas. Além disso, também se pode citar o aproveitamento do potencial 

produtivo da caatinga, a priorização de plantio de espécies nativas adaptadas à seca 

(ANGELOTTI; JÚNIOR; SÁ, 2011), com o uso de sementes crioulas para resgatar as 

variedades da região (MORAIS, 2015) e práticas para os plantios, utilizando grande variedade 
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de sementes em diferentes tipos de solo, com respeito à época de plantio de cada espécie e às 

distribuições das chuvas (FINAN; NELSON, 2001).  

Como estratégias para a agropecuária são valorizados o uso de espécies nativas como 

fonte de alimento, a criação de animais resistentes à seca, como cabras e galinhas e a 

manutenção da cultura de estocagem de alimentos (ASA, 2011; BAPTISTA; CAMPOS, 

2013). Por se tratar de uma região onde o cultivo de espécies é difícil, autores sugerem o uso 

de espécies adaptadas ao clima, como a palma forrageira
1
 (ROCHA, 2012), o uso de espécies 

nativas para alimentação animal, como malva
2
,  caruru

3
, capim-mimoso

4
 e ervaço

5
 (NUNES 

et al., 2016) e o uso de espécies alternativas para a produção de silagem e feno, dentre elas 

pode-se citar: a mandioca
6
, a qual pode ser aproveitada para a produção de raízes tuberosas 

como fonte de alimento humano e de feno pela parte área; o sorgo
7
, mais utilizado na forma 

de silagem; a melancia forrageira
8
, que se destaca pelo valor proteico e alta disponibilidade de 

água e; o guandu ou andu
9
, que pode ser utilizado como componente da produção de silo, 

feno e em pastagem de maneira consorciada (ARAÚJO, 2001), além de alimento para o 

animal, ele tem se mostrado uma ótima alternativa para alimentação humana e adubação 

verde para recuperação do solo (EMBRAPA, 2007).  

 

2.4. Práticas agroecológicas para a convivência com o semiárido 

A insustentabilidade do atual modelo de produção agrícola, fadado a degradação do 

meio ambiente e a dependência de insumos externos tem como consequência a 

marginalização dos pequenos produtores e, por conseguinte o êxodo rural (MONTEIRO, 

2010), pois os altos custos para investimentos em modernizações dos sistemas agropecuários 

convencionais acabam por inviabilizar a sua permanência no campo (ALTIERI; NICHOLLS, 

2012). Esse processo é reforçado em ambientes semiáridos onde a escassez de água e a 

pobreza dos solos dificulta ainda mais o desempenho das atividades agropecuárias 

(CAMPELO; HAMASAKI, 2011). Para reverter este cenário e promover a sustentabilidade 

da agricultura familiar, a qual é garantida quando seus modos de vida são autossuficientes, ou 

seja, são resilientes a impactos ou estresses e o desenvolvimento de suas atividades não 

                                                      
1
 Opuntia Mill. 

2
 Waltheria rotundifolia Schrank  

3
 Amaranthus viridis L.  

4
 Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze 

5
 Froelichia humboldtiana (Roem. & Schult.) Seub. 

6
 Manihot esculenta Crantz 

7
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8
 Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 

9
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comprometem o meio ambiente muito menos os meios de sobrevivência de outros (DFID, 

1999) é preciso partir para um modelo agrícola pautado no equilíbrio entre aspectos sociais, 

ambientais e econômicos (CAMPELO; HAMASAKI, 2011).  

A agroecologia surge como um novo paradigma científico e tecnológico baseado nas 

necessidades socioeconômicas locais dos agricultores familiares (ALTIERI; NICHOLLS, 

2017), a qual questiona a monocultura e a dependência em insumos externos e promove o 

incentivo à diversificação e a valorização dos recursos e conhecimentos locais.  Seu principal 

objetivo é a criação de sistemas agrobiodiversos, complementares entre si e autossustentáveis 

ao longo do tempo (ALTIERI; NICHOLLS; MONTALBA, 2017) que proporcionam ao 

produtor a segurança alimentar, a estabilidade financeira e a minimização dos riscos de 

comercialização, a conservação dos recursos genéticos de plantas, a reprodução da cultura 

local e a proteção da saúde humana e do meio ambiente (AMEKAWA et al., 2010). 

Os agroecossistemas são formados por plantas e animais consorciados os quais 

interagem com os seus ambientes químicos e físicos e são modificados pelo homem para a 

produção de comida, fibras, combustíveis e outros produtos para consumo e processamento 

(ALTIERI, 2002). Eles têm como princípios a gestão de matéria-orgânica para o aumento da 

reciclagem de biomassa e de nutrientes ao longo do tempo, consequentemente o aumento da 

atividade biológica e a melhoria da qualidade do solo, a minimização de perdas de água, 

energia e nutrientes, a diversificação de espécies promovendo maiores interações biológicas e 

fortalecimento da imunidade do sistema agrícola e assim, desencadeando processos e serviços 

ecológicos chaves para a manutenção do sistema ao longo do tempo (ALTIERI; NICHOLLS, 

2012).  

Estes mesmos autores trazem, ao citarem Gliessman (1998), opções de sistemas 

diversificados no tempo e no espaço que podem ser aplicados em qualquer região, desde que 

respeitando as espécies adaptadas ao local, deste modo, pode-se citar: i) a rotação de culturas 

com diversidade temporal de legumes e cereais; ii) as policulturas com sistemas de duas ou 

mais culturas de plantas distribuídas em um espaço próximo; iii) os sistemas agroflorestais 

que consistem em consórcios de culturas com espécies arbóreas; iv) a cobertura de palhada 

que é o uso da matéria orgânica, como capim, para cobrir o solo e garantir a manutenção de 

sua umidade e; v) a produção animal, que pode ser feita com espécies arbóreas ou arbustivas 

em conjunto com animais, cuja finalidade é aumentar a produtividade da pastagem, promover 

o bem estar animal e a preservação de recursos naturais.  

Frente a um bioma devastado pelas atividades antrópicas (RIBEIRO et al., 2015), cuja 

população vem sendo castigada pela seca, se torna necessário aplicar uma agricultura 
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sustentável que permita adaptação das famílias rurais às condições adversas enfrentadas 

(ALTIERI; NICHOLLS, 2009). As práticas agroecológicas têm se mostrado como importante 

estratégia de recuperação de ecossistemas, de produção alimentar bem como de manutenção 

da identidade cultural de cada região, pois proporcionam a inclusão social por serem 

adaptáveis a realidade da agricultura familiar (MONTEIRO, 2010). Organizações da 

sociedade civil de atuação no semiárido, como a ASA, defendem o uso da agroecologia como 

alternativa para a convivência como o semiárido (ALBUQUERQUE, 2010).  

Estratégias de consórcios entre espécies adaptadas ao bioma da Caatinga tem trazido 

resultados promissores para a recuperação e manutenção da umidade do solo e produtividade 

de culturas, como por exemplo, gliricídia
10

 e milho
11

 (MARIN et al., 2006), griricídia ou 

maniçoba
12

 com milho e feijão
13

 (MARTINS et al., 2013), funcho com feijão ou feijão-de-

corda
14

 (CARVALHO et al., 2011), algodão
15

 e palma forrageira
16

 ou algodão, gergelim
17

 e 

palma (GILDIVAN DOS S. et al., 2013). Além do consórcio entre espécies, também existem 

os sistemas que se complementam, como uso de adubos orgânicos, gerados pelos animais, nos 

sistemas produtivos (SANTOS et al., 2010) e os sistemas alternativos para controle de erosão 

do solo e manutenção das espécies animais, o sistema agrosilvipastoril, com leucena
18

, milho, 

espécies nativas e pastejo durante a estação seca ou o sistema silvipastoril com nativas e 

ovelhas o ano todo (MACEDO, 2009).  

 

2.5. Políticas públicas para o semiárido 

As políticas públicas consistem no conjunto de decisões e ações formuladas e 

implementadas pelo governo e por outros atores da sociedade (HEIDEMANN, 2006), que tem 

por finalidade garantir à sociedade o acesso aos princípios básicos da vida, como água, 

alimentação e moradia. No contexto das regiões semiáridas, a problemática da água tem sido 

uma questão crucial para superação de obstáculos ao desenvolvimento (CIRILO, 2008). Por 

isso, as políticas públicas para esta região foram historicamente criadas e conduzidas em um 

contexto de combate à seca (CAMPOS, 2012). Suas atuações históricas foram distintas e 

focadas segundo o período vivenciado, cujo num primeiro momento houve o confrontamento 
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da seca, em seguida, a busca por novos conhecimentos a respeito de soluções, a hidráulica da 

solução com a implementação de infraestruturas, a busca de desenvolvimento regional 

marcada pelo êxodo rural e o período atual dos programas sociais, a gestão de águas e o 

desenvolvimento sustentável (CAMPOS, 2014). Sendo fundamental o papel do governo na 

gestão da água para minimizar os impactos da seca (SILVA; GALVÃO; SILVA, 2015), assim 

como, para incentivar o agricultor a permanecer no campo através de uma agricultura em 

equilíbrio com os recursos naturais (CAMPELO; HAMASAKI, 2011).  

Na atual realidade, as políticas de convivência com o semiárido têm enfatizado a 

produção de alimentos, e para tal, tratam a questão da água como elemento de segurança 

alimentar (ALBUQUERQUE, 2010), que é garantida a partir da disponibilidade de alimentos 

suficientes para atender a nutrição adequada dos indivíduos (ou famílias) (FAO; IFAD; FP, 

2015).  Como estratégia de combate à insegurança alimentar no País, o governo nacional 

implementa a Política Nacional de Segurança Alimentar e com isso, o Fome Zero o qual tem 

como eixos de atuação: i) a ampliação do acesso aos alimentos através do oferecimento de 

renda pelo Bolsa Família, de programas de alimentação, como Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE) e acesso a água, o Programa Cisternas; ii) o fortalecimento da 

agricultura familiar com o financiamento da agricultura familiar através do Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e do Programa de Aquisição 

de Alimentos (PAA); a promoção de processos de inserção produtiva e; articulação e 

mobilização, através da educação cidadã, mobilização social entre outros (ARANHA, 2010).  

Diante as dificuldades impostas pelo clima semiárido e a baixa renda do produtor 

familiar das regiões do Nordeste, as políticas públicas de convivência com o semiárido, de 

combate à pobreza e de melhor distribuição de renda são essências para gerar inclusão 

socioeconômica de produtores familiares, por isso são necessárias estratégias específicas que 

fomentem o acesso a inovações tecnológicas e fortaleçam a competitividades da produção 

familiar (CAMPELO; HAMASAKI, 2011). Neste contexto, pode-se citar as iniciativas do 

Banco do Nordeste que incentivam, através de linhas de microcrédito, tecnologias de 

convivência com a seca como fomento à agricultura familiar (CUNHA; PAULINHO, 2014), 

o Pronaf Semiárido com fundos de investimento para a convivência com o semiárido, o 

Pronaf Agroecologia, com fundos para investimento em sistema agroecológicos e produções 

orgânicas, assim, como, o PAA leite, que garante a compra do produto de agricultores 

familiares e o combate à desnutrição das populações carentes do nordeste (CAMPELO, 

2013).  
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Como forma de garantir o desenvolvimento local, as necessidades da população do 

semiárido (DIAS, 2013) e de estreitar a relação entre a sociedade civil e o governo é 

fundamental que as políticas públicas tenham a participação de organizações não 

governamentais, cooperativas (CAMPELO; HAMASAKI, 2011) e entidades privadas 

(SOUZA, 2015). A citar a Articulação do Semiárido (ASA) como exemplo de uma das mais 

bem-sucedidas iniciativas entre estado e sociedade civil, cuja atuação remodelou o modelo de 

política pública de combate à seca a convivência com o semiárido (DIAS, 2013). A ASA “é 

um fórum de organizações da sociedade civil, que vem lutando pelo desenvolvimento social, 

econômico, político e cultural do semiárido brasileiro” (ASA, 2010), o qual tem como eixos a 

valorização da agricultura familiar de base agroecológica, a manutenção de conhecimentos 

tradicionais, a inclusão social e promoção de equidade de gênero e o fortalecimento de 

mercados locais (ALBUQUERQUE, 2010).  

É visto que para o sucesso das políticas de convivência com o semiárido sua atuação 

deve contemplar as várias dimensões que se integram para formar a pobreza, desde fatores 

socioeconômicos, políticos, culturais, distribuição dos recursos naturais e história e cultura da 

região (IICA, 2013). Os resultados do programa um milhão de cisternas (P1MC), 

implementado pela ASA, demonstram que por meio do estímulo a tecnologia é possível lidar 

com o problema pontual relacionada ao acesso regular da água bem como, gerar dinâmicas 

socialmente inclusivas, com empoderamento das comunidades e valorização da cultura, 

valores e conhecimentos locais (DIAS, 2013), cujos benefícios percebidos pelos beneficiários 

apresentam impactos positivos em diversas esferas da vida (GOMES; HELLER, 2016). 

Portanto, favorecer o aumento da capacidade produtiva, a assistência técnica, a participação 

em associações, bem como, focar na educação, na saúde, na igualdade de gênero são atuações 

que claramente contribuem para a diminuição da vulnerabilidade de famílias nordestinas às 

variações climáticas e também, à insegurança alimentar (MESQUITA; BURSZTYN, 2016), 

tendo o poder público papel primordial na viabiliadde de estratégias que promovam a 

melhoria do bem estar de famílias rurais no contexto do semiárido (BAPTISTA; CAMPOS, 

2013b).  

 

2.6. Meios de Vida Sustentáveis
19

 (Sustainable Livelihoods) 

Criada em 1998 pelo Departamento Internacional de Desenvolvimento (DFID
20

), a 

metodologia “Meios de Vida Sustentável” (SLA)
21

 visa compreender os fatores e relações 
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envolvidos nos meios de sobrevivência de indivíduos (famílias ou comunidades). Os criadores 

defendem que para atingir os objetivos, como por exemplo, redução da pobreza e aumento da 

segurança alimentar, são necessários suportes e mecanismos que favoreçam o aumento ao 

acesso à educação, informação e tecnologias, ao suporte socioambiental, à infraestrutura e aos 

recursos financeiros. Para garantir efetividade desses objetivos são necessários medidas e 

avaliações de mudanças sobre os meios de vida e ambiente que auxiliem gestores de recursos, 

agências de desenvolvimento, fazedores de políticas e pesquisadores (KURTERS et al. 2005). 

A metodologia nada mais é que uma ferramenta de planejamento e gestão a qual vem 

sendo utilizada para o desenvolvimento de indicadores que permitam monitorar mudanças nos 

recursos naturais, físicos, humanos, sociais e financeiros ao longo do tempo (DFID, 2000; 

REED et al., 2005), e também para a compreensão de relações entre o contexto de 

vulnerabilidade, os quais os indivíduos estão inseridos, ou a influência de transformações de 

processos (leis, instituições e políticas) e estruturas (governo e setor privado) nos seus modos 

de vida, assim como nas estratégias utilizadas para atingir os objetivos desejados.  

O contexto de vulnerabilidade representa os fatores externos que podem causar 

insegurança aos indivíduos, como impactos, estresses e sazonalidades, portanto, tal contexto 

pode exercer forte relação na atuação de instituições, em setores do governo ou privados, uma 

vez que seu papel está relacionado às influências e acessos aos recursos dos meios de vida. O 

recurso humano representa os recursos relacionados às habilidades, conhecimentos, 

capacidade de trabalho e boa saúde que os indivíduos necessitam para desenvolver suas 

atividades, enquanto o recurso físico, refere-se as tecnologias. Já no recurso natural, são 

considerados os recursos naturais e suas relações de dependência, no recurso social as 

relações sociais dos indivíduos com a sociedade e com o meio e no recurso financeiro aceso 

crédito, comercialização e renda. As estratégias de meios de vida são as iniciativas utilizadas 

a fim de atender um dado objetivo, seja por meio dos indivíduos e a disponibilidade de seus 

recursos, seja via influência de estruturas e processos.  

A SLA tem permitido verificar o impacto de certas ações sobre os meios de vida de 

indivíduos. Deste modo, o método mais utilizado é o participativo, ou seja, aquele realizado 

através de entrevistas, que busca verificar a percepção do entrevistado sobre a causa e o efeito 

de uma ação ou atividade sobre seus modos de sobrevivência. Urzedo et al. (2015), utilizando 

esta metodologia, procuraram verificar se e como a participação em mercados de sementes 

afetam os recursos e os grupos socioculturais avaliados. Enquanto que Lerne et al. (2013) e 
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Lerner e Appendini (2011) avaliaram quais são os fatores que afetam a decisão de produtores 

de milho em continuar ou abandonar suas áreas produtivas. Wang et al. (2016) verificaram os 

meios de vida sustentáveis entre diferentes grupos que vivem sob condições adversas de solo, 

agregando índices à abordagem SLA.  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Áreas de estudo 

O estudo foi realizado na região do semiárido brasileiro, especificamente na região 

Nordeste do Brasil, estado da Bahia, contemplando os municípios de Quixabeira, Capim 

Grosso (entre as coordenadas 11°24'S, 40°7'W e 11°23'S, 40°6'W), Pé de Serra, Ipirá e Serra 

Preta (entre as coordenadas 11°53'S, 39°35'W e 12°9'S, 39°44'W) os quais fazem parte do 

território de identidade da Bacia do Jacuípe (Figura 1).  

 

 
Figura 1. Localização das áreas de estudos destacadas em verde à esquerda no mapa 

 

O território de identidade (TI) Bacia do Jacuípe (BA) é formado pelos municípios de 

Baixa Grande, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Gavião, Ipirá, Mairi, Nova Fátima, Pé 

de Serra, Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, São José do Jacuípe, Serra Preta, Várzea 

da Roça e Várzea do Poço (SEI, 2015). O TI tem abrangência na região semiárida, cujo clima 

é característico do semiárido e tem ocorrências de subúmido a seco (Capela do Alto Alegre, 

Várzea da Roça, Mairi, Pintadas e Baixa Grande); na maior parte do território a temperatura 
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média anual é de 24.3ºC com chuvas de até 700mm (SEI, 2016). Já na faixa subúmida a seca, 

a precipitação pode atingir 900 mm e temperatura média anual de 24,3ºC (SEI, 1999). A 

vegetação é bastante variada e fortemente antropizada com grande predominância de 

pastagens, mas ainda são encontradas formações de Floresta Estacional Semidecidual, 

Vegetação Secundária, Caatinga e Remanescentes da Floresta Estacional (SEI, 2016).   

A população total da Bacia do Jacuípe em 2011 era de 263.844 habitantes, sendo que 

22,5% da população concentravam-se no município de Ipirá e 12,6% a 1,7% nos demais 

municípios. Quanto a localização em zonas, 54,6% da população total residem no meio 

urbano e 45,4% no meio rural; segundo o censo demográfico de 2010, 19,3% da população 

estava em situação de pobreza no TI Bacia do Jacuípe enquanto que no estado da Bahia o 

registro foi de 15% (SEI, 2016). 

 

3.2. Caracterização socioeconômica   

3.2.1. Capim Grosso 

O município localiza-se a 277 km de distância da capital, possui uma área de 334,4 

km
2 

e densidade de 87,8 habitantes/km
2 

(SEI, 2017a). É banhado pela Barragem de Pedras 

Altas, implantada no rio Itapicuru-Mirim, o qual é responsável pelo abastecimento do 

município e região (CAPIM GROSSO, 2017). Segundo dados do IBGE (2017a), em 2010, a 

população era de 26.577 habitantes, dos quais 21.762 eram urbanos e 4.815 rurais e a taxa de 

urbanização de 81,9% (SEI, 2017a). O setor econômico do município registrado em 2013 foi 

representado por 87% do comércio e serviços, 9,7% pela indústria e 3,2% pela agropecuária 

(SEI, 2016).  

 

3.2.2. Ipirá 

A uma distância de 206 km da capital, o município tem uma área de área de 3.060,3 

km
2 

e densidade de 20,3 habitantes/km
2 

(SEI, 2017b). A população total registrada em 2010 

foi de 59.343 habitantes (IBGE, 2017b), com 30.334 residentes na área rural e 29.009 na 

urbana, sendo 48,9% a taxa de urbanização (SEI, 2017b) e com base no censo agropecuário 

2006, o IBGE (2017c) identificou 6.860 estabelecimentos agropecuários cuja área total fechou 

em 232.259ha. Possui grande atuação na pecuária com a criação de bovinos, caprinos e 

ovinos, com destaque a produção leiteira, além disso, é atuante no comércio e possui grandes 

investimentos no setor de couro (IPIRÁ, 2017). De maneira geral, a economia sofre 

contribuição de 60,3% do comércio e serviços, 30,6% da indústria e 9,1% da agropecuária 

(SEI, 2017b). 
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3.2.3. Pé de Serra 

Localizado na divisa com a Chapada Diamantina (PÉ DE SERRA, 2017) e a 217 km 

da capital, o município tem área territorial de 616 km
2
 e densidade demográfica de 23.5 

habitantes/ km
2 

(SEI, 2017c). A população estimada em 2010, segundo o IBGE (2017c) foi de 

13.752 habitantes e de acordo com SEI (2017c), 8.578 estavam distribuídos na zona rural e 

5.174 na urbana (urbanização de 37.6%). A atividade econômica se baseia na agricultura e na 

pecuária e também no setor de bens minerais, como produtor de manganês e quartzo e no 

ramo industrial, foco nas padarias, confeitarias e produção de calçados (PÉ DE SERRA, 

2017). A participação dos setores na atividade econômica verificadas pela SEI (2017c) está 

distribuída em comércio e serviços (79,6%), agropecuária (14,1 %) e indústria (6,3 %).  

 

3.2.4. Quixabeira 

O município está localizado no Piemonte da Chapada Diamantina, noroeste da Bahia, 

dentro do polígono da seca (QUIXABEIRA, 2017) e a 293 Km de distância da capital; sua 

área territorial é de 387,7 km
2
, cuja densidade demográfica é de 25,9 habitantes/ km

2 
(SEI, 

2017d). Em 2010, sua população era de 9.554 habitantes (IBGE, 2017d), que segundo 

relatório municipal da SEI (2017d), distribuíam-se em 3.663 habitantes urbano e 5.891 rurais, 

com 38,3% de urbanização. De acordo com dados do IBGE (2017d), o número de 

estabelecimentos em 2006 foi de 1.492 distribuídos em 21.546 hectares. Mesmo com a 

população predominantemente rural, é o setor de comércio e serviços o de maior participação 

nas atividades econômicas, com 83,8%, seguido pela agropecuária e pela indústria, com 8,5% 

e 7,7% respectivamente (SEI, 2017d). Além disso, é baseada na agricultura de subsistência 

com cultivos de milho, feijão, mandioca e sisal e na pecuária com criação de bovinos, 

caprinos, suínos, aves, asininos e abelhas para produção de mel (QUIXABEIRA, 2017). 

  

3.2.5. Serra Preta 

O município é o mais próximo da capital, com 165 Km de distância, área territorial de 

536.5 km
2
 e densidade demográfica de 28.6 habitantes/ km

2 
(SEI, 2017e), já a população 

registrada em 2010, segundo o IBGE (2017e), foi de 15.041 habitantes, dos quais 6.920 

estavam na área urbana e 8.481 na rural (taxa de urbanização foi de 44,9%) (SEI, 2017e).  A 

economia é regida pelos setores do comércio e serviço representado por 78%, da 

agropecuária, 14,1% e da indústria, 7,9%(SEI, 2017e). 

Na Tabela 1 são apresentados alguns índices socioeconômicos dos municípios.  
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Tabela 1. Índice de performance socioeconômica dos municípios baianos 

Municípios IDH INS INE IEF IPESE IDE 

Capim Grosso 0.621 0.615 0.821 0.426 0.621 5.007,84 

Ipirá 0.549 0.473 0.721 0.487 0.560 4.995,18 

Pé de Serra 0.587 0.642 0.791 0.285 0.573 4.964,25 

Quixabeira 0.578 0.495 0.757 0.280 0.511 4.977,52 

Serra Preta 0.566 0.558 0.558 0.256 0.541 4.982,05 

Fontes: Superintendência de Estudos Sociais da Bahia – SEI (2013) e SEI (2006)* 

 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

INS - Índice do nível de saúde 

INE – Índice do nível de educação 

IEF – Índice de economia e finanças 

IPESE – Índice de performance socioeconômica 

IDE – Índice de desenvolvimento econômico* 

 

3.3.  Amostragem dos agricultores familiares 

3.3.1. Amostragem  

A amostragem aleatória foi realizada com base em uma população de 282 famílias 

inseridos nos municípios de Quixabeira, Capim Grosso, Pé de Serra, Serra Preta e Ipirá. A fim 

de cobrir de maneira equilibrada e respeitar a heterogeneidade dos dados, 8,15% da população 

foram amostrados, totalizando 23 famílias.  

 

3.4. Elaboração do questionário 

O impacto dos meios de vida dos produtores familiares foi realizado com base na 

metodologia de “Sustainable livelihoods” proposta pelo “Department for International 

Develpment” (DFID, 2000), a qual foi adaptada segundo (a) a realidade das famílias da região 

semiárida, (b) com base em materiais do Laboratório de Silvicultra Tropical (LASTROP), e 

(c) por Guyot (2005).  

3.4.1. Questionário 

Os recursos definidos por DFID (2000) foram os princípios norteadores para a 

alocação dos indicadores definidos neste trabalho, uma vez que cada recurso remete a 

informações distintas sobre os meios de sobrevivência de comunidades tradicionais. Assim, se 

considerou os seguintes recursos e informações: i) Humano: habilidades, conhecimentos e a 

saúde necessários para o desenvolvimento das estratégias de cada família; ii) Social: relações  

sociais que ocorrem entre os seres humanos e com o meio; iii) Físico: infraestruturas 

existentes em cada propriedade; iv) Financeiro: recursos monetários e; v) Natural: recursos 
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naturais e suas relações de dependência. Os indicadores alocados em cada recurso podem ser 

observados na figura 2.  

 
 

Figura 2. Recursos dos meios de vida e seus respectivos indicadores (RL: Reserva Legal e APP: Área de Preservação 

Permanente) 

 

Ao todo, foram estabelecidos 25 indicadores os quais serviram como guia para 

elaboração das 25 perguntas utilizadas nas entrevistas de campo.  Preferiu-se trabalhar com 

questões abertas, pois isso permite ao interlocutor discorrer sobre o assunto e aos 

pesquisadores, obter uma gama maior de informações.  O questionário pode ser visualizado 

no Apêndice A. Além das perguntas relacionadas aos impactos nos meios de vida, também 

foram aplicadas perguntas que permitissem caracterizar as principais dificuldades enfrentadas 

pelo agricultor no contexto da região semiárida assim como, suas estratégias de adaptação 

frente a tais dificuldades (Apêndice A).  

 

3.5. Entrevistas de campo 

Foram realizadas duas idas a campo nas datas de 13 a 15 de junho de 2016 e 05 a 08 

de julho de 2016. Dados das 23 famílias entrevistadas estão apresentados no Apêndice B. 

Após a coleta das informações foi realizada a transcrição. 

 

3.6. Análise de dados 

Foram aplicados quatros métodos multivariados para a análise das 99 variáveis 

originais, por meio da (i) análise de agrupamentos, (ii) análise de componentes principais, (iii) 

análise de fatores e (iv) análise de seleção das variáveis na Tabela 2. Todas as análises foram 
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realizadas no software SAS (Copyright © 2002 – 2010 by SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 

All Rights Reserved). 

 

Tabela 2. Variáveis originais utilizadas nas análises estatísticas 

Indicador Variáveis originais 

Quantidade de reservatórios de água 

Nº de cisternas para consumo 

humano 

Nº de outras fontes de água 

Nº de fontes de água perene 

Período de abastecimento (meses) 

Até 6 

6 a 12 

12 a 18 

18 a 24 

Maior que 24 

Diversidade de alimentação familiar (%) 

Até 35 

35 a 65 

Maior que 65 

Conhecimento tradicional 
Aplica o conhecimento 

tradicional (1) 

Inovação 

 

 

Inovação na produção animal 

Inovação na produção vegetal 

Inovação tecnológica 

Associativismo 

Cooperativa Agropecuária 

Cooperativa de leite 

Associação de pequenos 

produtores 

Sindicato Rural 

Adapta Sertão 

ONG's 

Outros 

Assistência técnica 

Mais de uma vez ao mês 

Uma vez ao mês 

Não recebe 

Produção animal 

Foco em bovinos (1) ou 

carneiro (2) 

Nº de matrizes 

 

 

Tipos de criação animal 

 

Continua para primeira 

 

Carneiros 

Bovinos 

Suínos 

Galináceos 
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Indicador Variáveis originais 

 

 

 

Apicultura 

Outros 

 

 

 

Alimentação animal 

Produção de palma forrageira 

 

Produção e/ou manejo de 

pastagem 

Produção de silo e/ou feno 

Compra de matéria prima para 

ração 

Diversidade de produção vegetal 

Nº total de espécies produzidas 

Nº espécies para consumo 

Nº espécies para venda 

Nº espécies para alimentação 

animal 

Tipo de produção vegetal 

Milho 

Frutas 

Feijão 

Hortaliças 

Outros 

Manejo de produção vegetal 

 

 

 

Uso de insumos químicos 

(fertilidade do solo) 

Uso de insumos orgânicos 

(fertilidade do solo) 

Uso de insumos químicos 

(controle de pragas) 

Tecnologia 

Motor / bomba d'agua 

Sistema de irrigação 

Forrageira / triturador 

Trator / motocultivador 

Veículo para transporte de 

alimento e/ou carroça 

Outros 

Fonte de uso das tecnologias 

Equipamento próprio 

Empréstimo ou pagamento 

Associações / cooperativas / 

sindicatos rurais 

 

Tecnologias requisitadas 

 

 

Continuação para as demais 

 

Ordenhadeira 

Motor / bomba d'agua 

Sistema de irrigação 

Forrageira / triturador 

Trator / motocultivador 
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Indicador Variáveis originais 

Veículo para transporte de 

alimento e/ou carroça 

Poço artesiano 

Energia elétrica 

Outros 

 

Diversidade da renda 
Nº de fontes de renda da 

propriedade 

 

Nº de fontes de renda externas a 

propriedade 

Tipos de fontes de renda 

Bolsa Família 

Aposentadoria 

Salário fixo 

Diárias 

Negócio próprio 

Venda de gado e/ou leite 

Venda de carneiros 

Venda de galinhas e/ou ovos 

Venda de outros produtos da 

propriedade rural 

Acesso a crédito 
Possui financiamento e/ou já 

acessou (1) 

Tipo de crédito 

 

 

Cooperativas de crédito 

Agroamigo 

Pronaf 

Banco do Nordeste 

Outros 

Comercialização 

Via atravessador 

Via cooperativa 

Venda direta 

Conservação da Reserva Legal 

Possui RL sem entrada de 

animais 

Possui RL com entrada de 

animais 

Não possui RL, mas pretende 

restaurar e/ou deixar regenerar 

Conservação da Área de Proteção Permanente Possui APP (1) 

Resíduos 

Faz coleta seletiva 

Aterro sanitário 

Enterra 

Queima 

Área consolidada 

0 a 20ha 

20 a 66ha 

66 a 80ha 
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A análise de agrupamento utilizada procurou identificar as similaridades que ocorrem 

entre os produtores observados. Como complemento foi aplicada a ACP (Análise de 

Componentes Principais) a qual foi utilizada para verificar dentro da amostra e a partir de uma 

matriz de correlação, quais são as principais variáveis e com quais outras variáveis elas se 

correlacionam, para a determinação dos fatores.   

Na análise de seleção de variáveis se utilizou o método stepwise, que permitiu 

selecionar as variáveis explanatórias que explicam as variáveis dependentes, assim como, 

determinar a importância das variáveis selecionadas a partir do peso dado a elas pelos 

coeficientes de regressão múltipla gerados. 

 

3.7. Levantamento dos programas sociais de atuação no semiárido brasileiro 

A condução do levantamento bibliográfico referente aos programas sociais teve como 

base os seguintes critérios: 

i. Atuação no semiárido; 

ii. Programas sociais de cunho governamental; 

iii. Eixos de atuação: 

a. Garantia de renda; 

b. Acesso a água; 

c. Fomento ao desenvolvimento rural.  

Definidos os programas, o segundo passo foi a obtenção de informações de pelo 

menos dois programas de cada eixo as quais deveriam responder aos requisitos abaixo: 

i. Caracterização do programa: 

a. O que é; 

b. Qual seu objetivo; 

ii. Atuação do programa: 

a. Quais municípios do semiárido são contemplados;  

b. Quantas pessoas tem acesso ao programa (ou quantos contratos ou qual o valor 

repassado).  

 

Os programas sociais foram levantados por meio de consulta das seguintes bases de 

dados: Web of Science TM Core Collection e Scopus® (marca registrada de Elsevier B.V.). 

Foram utilizadas diferentes combinações das palavras-chaves “social policy, cash transfers, 

water supply, food security, family farming,  Northeast e Brazil”. O levantamento considerou 

informações mais atuais de cada programa do período de janeiro de 2003 a outubro de 2016, 

http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do?fn=search&vl(freeText0)=Family+Farming&tab=default_tab&mode=Basic&scp.scps=scope%3a(ASSIN_USP)%2cscope%3a(USP)%2cscope%3a(PRUSP)%2cscope%3a(EBOOKS)%2cscope%3a(PRODUCAO)%2cscope%3a(EREVISTAS)%2cscope%3a(DEDALUS)%2cscope%3a(CR-USP)%2cscope%3a(PRODINTEL)%2cscope%3a(BDPI)%2cprimo_central_multiple_fe&vid=USP&vl(94067273UI1)=all_items&vl(2392813UI0)=sub
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com algumas atualizações referentes a março de 2017. Os dados sobre a atuação foram 

obtidos nas páginas ou bases de dados de cada programa (Tabela 3).  

 

Tabela 3. Informações referentes ao processo de busca de dados que definiram a atuação de cada programa 

Programa Página inicial Palavras-chave Busca 

 

Agroamigo  

 

A
22

 - 
1. Relatórios e resultados  

2. Relatório do Agroamigo 2015 

 

“Água para todos” 

 

 

B
23

 - 

1. Área da imprensa  

2. Dados  

3. Construção de cisternas e 

tecnologia sociais no semiárido  

(até março de 2016) 

PNAE C
24

 - 

1. Programas  

2. PNAE 

3. Consultas  

4. Dados da agricultura familiar  

PRONAF D
25

 - 

1. Sistema Financeiro Nacional   

2. Crédito rural  

3. Matriz de dados  

do crédito rural (MDCR)  

4. Quantidade e valor  

dos contratos por município   

Bolsa Família E
26

 

Bolsa família, 

beneficiários e 

SAGI 
F

27
 

 

Programa Cisternas E 
Programa, 

cisternas e cistec 
G

28
 

Programa de Fomento 

às Atividades 

Produtivas Rurais 

E 

Programa, 

Atividades rurais 

e caderno 

1. Caderno 23 

PAA E 
PAA 

beneficiados 

1. PAA data  

2. Dados 2011  

3. Dados gerais  

4. Resumo de execução por 

município 
 

 

                                                      
22

 http://www.bnb.gov.br/agroamigo 
23

 http://www.mds.gov.br/ 
24

 http://www.fnde.gov.br 
25

 https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp#15 
26

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/portal/pesquisa.php?valor=&portal_type%3Alist=100&portal_type%3Alist=1

01&portal_type%3Alist=2&portal_type%3Alist=3&portal_type%3Alist=4 
27

 http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 
28

http://aplicacoes.mds.gov.br/cistesc/publico/xhtml/efetuarlogin/efetuarlogin.jsf;jsessionid=E0B460912A8F8FB

DC4F20578D9577BF0 

http://www.bnb.gov.br/agroamigo
http://www.mds.gov.br/
http://www.fnde.gov.br/
https://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/PRONAF.asp#15
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php
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4. RESULTADOS 

4.1. Meios de vida sustentáveis dos produtores familiares do semiárido baiano 

Recurso Humano 

Foi observado que 78% dos agricultores possuem tanto cisternas para consumo 

humano quanto reservatórios de outras fontes de água (cisternas para sedentação dos animais) 

enquanto 9% dispõem dos três tipos de fontes de água (fontes perenes, cisternas para consumo 

humano e reservatórios para sedentação animal). Outros 9% são aqueles com, somente, 

reservatórios de outras fontes, enquanto 4% possuem as fontes perenes mais as fontes de 

reservatório para sedentação animal. Além disso, 30% dos agricultores visitados conseguem 

manter-se abastecidos por um período de até dois anos de estiagens, cujos reservatórios que 

garantem este abastecimento estão distribuídos entre sedentação animal (74%) e consumo 

humano (16%) (Figura 3).  

 

 

Figura 3. Durabilidade dos reservatórios de água em épocas de estiagem 

 

Aproximadamente 96% das famílias do sertão baiano continuam aplicando 

conhecimentos tradicionais (aqueles repassados de geração em geração) para o 

desenvolvimento da agricultura familiar, sendo que 39% inovam tanto na produção animal, 

vegetal quanto tecnológica. É válido ressaltar que 13% não aplicam inovação nos seus 

sistemas produtivos. Já a diversidade alimentar (maior que 65%) diariamente presente na 

mesa contempla somente 22% das famílias, ou seja, 78% das famílias possuem ainda uma 

variedade de alimentos abaixo de 65%.  
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Recurso Social 

Todas as famílias fazem parte do Programa Adapta Sertão, que as oferece assistência 

técnica mensal. Porém, algumas, além deste programa, associam-se a outras entidades, como 

associação de pequenos produtores (26%) (Figura 4). Sendo que, atualmente, não existem 

famílias participantes em trabalhos desenvolvidos por ONGs ou outros tipos de organizações.  

 

 

Figura 4. Participação dos agricultores nas associações locais (A: Adapta Sertão; B: Cooperativas Agropecuária, Sindicatos 

Rurais e Adapta Sertão; C: Associação de pequenos produtores e Adapta Sertão; D: Cooperativas de leite e Adapta Sertão; E: 

Sindicatos Rurais e Adapta Sertão; F: Associação de pequenos produtores, Sindicatos Rurais e Adapta Sertão; G: 

Cooperativas Agropecuária, Associação de pequenos produtores e Sindicatos Rurais; H: Cooperativas Agropecuária, 

Associação de pequenos produtores, Sindicatos Rurais e Adapta Sertão; I: Organizações não governamentais e outros tipos de 

organizações).  

 

Os principais sistemas produtivos aderidos pelas famílias correspondem à 78% com 

foco em bovinos (venda de leite) e somente 22% na produção de caprinos (venda de carne). 

No entanto, parte das famílias possui a criação de ambos, bem como outros tipos de criações 

(Figura 5).  
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Figura 5. Diversidade de animais criados pelas famílias  

 

Vinte e dois porcento produzem, somente, a palma forrageira para alimentar seus 

animais enquanto os outros agricultores, além da palma, compram insumos para a formulação 

de ração devido à escassez de alimentos em períodos de forte estiagem ou como fonte de 

suplementação alimentar (43%), produzem silagem e/ou feno, manejam (e/ou produzem) a 

pastagem e compram matéria prima (9%), produzem silagem (e/ou feno) e compram matéria 

prima (9%), produzem silagem (4%) e manejam a pastagem (4%). Quanto a produção para o 

autoconsumo, 21% produzem milho e feijão, 17% não produzem nada, 13% produzem milho, 

feijão frutas e hortaliças e os demais agricultores têm sobreposições entre as espécies citadas, 

cujos valores percentuais ficam em torno de 4%, como por exemplo, milho, feijão e hortaliça 

ou somente milho.  

Aproximadamente 35% dos produtores reaproveitam o esterco gerado na produção 

animal como adubo orgânico para aumentar a fertilidade do solo em seus plantios e também 

aplicam insumos químicos com a mesma finalidade. Porém, 30% não aplicam nada em seus 

sistemas produtivos.   

 

Recurso Físico 

A força de trabalho dos produtores é garantida, em partes, pelas tecnologias presentes 

na propriedade. Desta maneira, o equipamento mais utilizado tem sido a máquina forrageira 

(ou triturador) com 30% das famílias, seguido pelo motocultivador (13%). Sendo que apenas 

9% possui um sistema de irrigação. As principais tecnologias requisitas pelos produtores são 

22% de sistemas de irrigação e ordenhadeiras, respectivamente para cada uma, sendo que as 

demais se referem a motor/bomba d’água, motocultivador, veículos para transporte da 
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produção, poços artesianos, energia elétrica e outros. Atualmente, 48% das famílias utilizam 

as tecnologias fornecidas por associações (cooperativas ou sindicatos rurais), 35% por meio 

de empréstimo de máquinas de amigos ou mediante contratação do serviço e apenas 17% 

possuem equipamento próprio.  

 

Recurso Financeiro 

Setenta e quatro porcento das famílias tem como fontes de renda aquelas oriundas da 

propriedade bem como, fontes fora delas, enquanto 26% obtém a renda somente com produtos 

do estabelecimento rural. A venda de leite (20) e a venda de carneiros (13) são as principais 

fontes relacionadas aos sistemas agropecuários, enquanto aposentadoria (5), salário fixo (8) e 

diárias (4) correspondem as fontes externas mais citadas (Figura 6).  

 

 
 

Figura 6. Especificação das fontes de renda das famílias  

Além da renda, o crédito também tem se mostrado importante para a estabilidade 

econômica do agricultor, sendo que 57% possui financiamento ou já acessou em algum 

momento de sua vida. Dentre os principais créditos acessados, 9% adquiriram o 

financiamento via PRONAF e 39% das famílias não souberam especificar a origem do 

benefício concedido. Dos produtos oriundos do foco de produção de cada produtor, leite ou 

carne, 68% é comercializada via atravessador e 21% é vendida diretamente para o 

consumidor. Alguns agricultores vendem parte de seu produto para os atravessadores ou 

cooperativas e parte para o consumidor na tentativa de conseguir melhores preços (11%).  

 

Recurso Natural 
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Com relação à conservação dos remanescentes florestais, 96% não possuem Área de 

Preservação Permanente (APP) e 61% não possuem Reserva Legal (RL), sendo que das 

propriedades com RL, somente 8,7% encontram-se sem a entrada de animais. Quanto à gestão 

de resíduos, a queima ainda é uma das práticas mais utilizadas, ou seja, 78% dos produtores 

realizam como forma de descarte. Somente 4% destinam para a coleta seletiva. Com relação 

ao tamanho da propriedade, 35% dos produtores possuem áreas entre 0 a 20 hectares e 48% 

deles na faixa de 20 a 66 hectares e 17% acima de 66 hectares.  

 

4.2. Dificuldades e estratégias do agricultor familiar do semiárido 

Segundo os agricultores familiares, a seca tem sido a maior dificuldade enfrentada por 

eles no contexto da região (Figura 7), além disso, o baixo preço do leite e a falta de alimentos 

para os animais durantes os períodos de estiagem também têm surgido como um grande 

empecilho.  

 

Figura 7. Dificuldades enfrentadas pelos produtores familiares no contexto das regiões semiáridas visitadas 

As dificuldades enfrentadas pelos agricultores do semiárido nordestino desencadeiam 

a necessidade de utilizar estratégias que os permitam adaptar-se às realidades adversas. 

Algumas estratégias adotadas, como a produção de palma forrageira, a compra de matéria-

prima para produção de ração e o uso de espécies nativas para alimentação animal (sendo o 

Mandacaru
29

 a espécie nativa utilizada e a Algaroba
30

 a exótica) (Figura 8) vêm sendo 

utilizadas como forma de combater a falta de alimentos para os animais durante os períodos 

de estiagens. 

                                                      
29

 Cereus jamacaru DC. subsp. Jamacaru. 
30

 Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
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Com relação a matéria-prima adquirida, a maior parte dos produtores tem comprado 

farelo de soja e/ou milho moído para, com a palma forrageira misturada, elaborar a ração do 

animal. Os alimentos armazenados para o consumo dos animais da propriedade são o feno e a 

silagem, derivados do processamento do capim e do milho, respectivamente. Já os produtos 

não perecíveis, como feijão e milho são armazenados para o consumo humano.  

Figura 8. Estratégias de adaptação adotadas pelos produtores familiares diante as dificuldades encontradas   

 

4.3. Perfis dos produtores familiares segundo os meios de vida sustentáveis  

Por não apresentarem variabilidade na análise, as seguintes variáveis dos respectivos 

indicadores foram excluídas: i) associativismo: organizações não-governamentais, adapta 

sertão e outro tipo de organização; ii) assistência técnica: recebe mais de uma vez ao mês, 

uma vez e não recebe; iii) tecnologia: motor ou bomba d’água; iv) tecnologia requisitadas: 

motor ou bomba d’água, trator e motocultivador e; v) tipo de crédito: cooperativas de crédito.  

Foram identificados 22 agrupamentos, cujos grupos de maior semelhança entre si são 

formados, decrescentemente, pelos produtores 3 e 16; 13 e 20; 12 e 21.  Ao passo que os de 

menor são os subgrupos dos produtores 4 e 19 com os demais (Figura 9).  
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Figura 9. Agrupamento dos produtores rurais segundo seus graus de semelhança  

 

Recurso Humano 

Os produtores que inovam tecnologicamente suas propriedades, possuem alta 

diversidade de alimentação familiar (maior que 65%) e têm reservatórios que duram de 6 a 12 

meses em épocas de estiagem com predominância de cisternas para consumo humano.  No 

entanto, estes produtores são diferentes dos que possuem fontes de águas perenes e outras 

fontes de água as quais tem durabilidade maior que 24 meses. Os resultados apontam que os 

produtores com reservatórios que duram até 6 meses possuem uma diversidade alimentar 

entre 35 a 65% e são aqueles que aplicam seus conhecimentos tradicionais nos seus sistemas 

produtivos, diferentemente dos produtores que inovam na produção vegetal e animal, os quais 

têm baixa diversidade alimentar (até 35%) mesmo com reservatórios que variam de 12 a 24 

meses (Figura 10). 
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Figura 10. Gráfico biplot da análise de componentes principais das variáveis do recurso humano (P: produtor)  

 

Recurso Social 

Existem produtores semelhantes em relação à diversidade de produção vegetal, tanto 

para as espécies totais produzidas, quanto para alimentação animal e para a venda. Logo, 

trabalham com a produção de frutas e/ou hortaliças, assim como, a produção de silo e/ou feno 

para alimentar seus animais. Bem como nos manejos são empregados insumos químicos, 

tanto para o aumento da fertilidade do solo quanto para o controle de pragas. Na produção 

animal, criam tanto bovinos quanto caprinos além de suínos e abelhas. No entanto, estes 

produtores não são aqueles que participam de associações de pequenos produtores.  

Por outro lado, existem os produtores que produzem o milho e o feijão para o próprio 

consumo, trabalham na produção e/ou manejo de suas pastagens para alimentar suas cabras 

(foco principal da produção) e também criam galinhas e tem forte participação em associações 

(os sindicatos rurais e as cooperativas agropecuárias).  

De um outro lado, existem os grupos de produtores que trabalham com enfoque na 

criação de bovinos, e para alimentação dos mesmos produzem a palma forrageira, comprando 

matéria-prima para a formulação de rações. Utilizam os resíduos dos animais para realizar a 

adubação orgânica dos sistemas produtivos e participam de cooperativas de leite (Figura 11). 
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Figura 11. Gráfico biplot da análise de componentes principais das variáveis do recurso social (P: produtor) 

 

Recurso Físico 

Um grupo de produtores detém em suas propriedades o veículo para transportar os 

alimentos dos animais e a máquina forrageira (ou triturador), porém carecem de equipamentos 

como a ordenhadeira.  

O grupo oposto é formado por aqueles que necessitam de motor d’água e máquina 

forrageira e por isso acabam utilizando os equipamentos de associações, cooperativas ou 

sindicatos rurais. Também pode-se citar os produtores que requisitam energia elétrica, poços 

artesianos, motor d’água e veículos para transportar os alimentos dos animais e quanto à fonte 
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das ferramentas utilizadas na propriedade, usam via empréstimo de amigos ou mediante à 

contratação de serviço.  

Já o grupo contrário, por possuírem motocultivador e sistemas de irrigação, tem como 

ferramentas o equipamento próprio. É válido ressaltar que neste grupo nem todos possuem 

sistema de irrigação, uma vez que também é uma tecnologia requisitada (Figura 12). 

 

Figura 12. Gráfico biplot da análise de componentes principais das variáveis do recurso físico (P: produtor) 

 

Recurso Financeiro 

Um grupo formado por produtores que tem como ponto forte as fontes de renda 

oriundas da propriedade pela venda de carneiros, de galinhas e ovos, de suínos e de outros 

produtos como o mel, também é beneficiado com rendas do programa bolsa família. Os 

produtores contrastantes a esses são aqueles que vendem leite e obtém rendas externas, por 

meio de diárias ou negócio próprio. Além disso, possuem financiamento ou já acessaram em 

algum momento (crédito concedido pelo Banco do Nordeste).  

Existem também os produtores que tem como fonte de renda a aposentadoria, o acesso 

ao crédito do Agroamigo e outras fontes (não identificadas) e a comercialização de seus 

produtos via atravessadores, enquanto outro grupo de produtores possuem salário fixo, 

acessam o PRONAF e comercializam os produtos da propriedade por meio de cooperativas ou 

através da venda direta (Figura 13). 
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Figura 13. Gráfico biplot da análise de componentes principais das variáveis do recurso financeiro (P: produtor) 

 

Recurso Natural 

Foram identificados produtores que se enquadram nas três faixas com tamanhos de 

propriedade, assim, aqueles com 66 a 80 hectares se assemelham quanto à conservação da 

caatinga, pois possuem reserva legal sem a entrada de animais e área de preservação 

permanente e também descartam seus resíduos com a queima. Os produtores com 20 a 66 ha, 

tem reserva legal com a entrada de animais enquanto os com 0 a 20 ha não possuem reserva 

legal (Figura 14).  
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Figura 14. biplot da análise de componentes principais das variáveis do recurso natural (P: produtor) 

 

4.4. Impacto dos meios de vida sustentáveis em propriedades familiares  

Partindo-se do princípio que o tamanho da propriedade, os tipos de produção e a 

capacidade de armazenamento de água no contexto de regiões semiáridas são preponderantes 

para a garantia da segurança alimentar,  a manutenção dos sistemas produtivos e a reprodução 

socioeconômica das famílias rurais assim como, para a preservação dos recursos naturais, 

foram selecionadas algumas variáveis dependentes para identificar quais outras variáveis dos 

meios de vida destes produtores estariam relacionadas a elas (Tabela 4).  
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Tabela 4. Variáveis dependentes utilizadas na análise de seleção de variáveis  

Indicador Variáveis Dependentes 

Quantidade de reservatórios de água 

Nº de cisternas para consumo humano 

Nº de outras fontes de água 

Nº de fontes de água perene 

Período de abastecimento (meses) 

Até 6 

6 a 12  

12 a 18 

18 a 24 

 Maior que 24 

Produção animal 
Foco em bovinos ou caprinos 

Nº de matrizes 

Área consolidada 

0 a 20 ha  

20 a 66 ha  

66 a 80 ha  

 

Com relação às variáveis ligadas a quantidade de reservatórios de água foi observado 

que as famílias com cisternas para consumo humano têm foco na produção do milho, na 

venda de carneiros como renda principal e no descarte dos resíduos por meio da queima 

(Apêndice C). Enquanto aquelas famílias que possuem outras fontes de água, possuem 

reservatórios com durabilidade de 6 a 12 meses e também tem a necessidade de adquirir um 

veículo para transportar os alimentos (Apêndice D).  As famílias que possuem fontes de água 

perenes têm como principal fonte de renda o bolsa família, porém, elas não têm acessado o 

crédito Agroamigo e nem produzido a palma forrageira para alimentar seus animais 

(Apêndice E).  

Famílias que possuem reservatórios com duração de até 6 meses são aquelas que 

comercializam seus produtos via cooperativas, criam outros tipos de animais, como abelhas e 

tem a venda de carneiros como a principal fonte de renda (Apêndice F). Já as famílias que 

possuem reservatórios com durabilidade de 6 a 12 meses, requisitem sistemas de irrigação 

para complementar seus sistemas produtivos (Apêndice G). As famílias com reservatórios que 

duram de 12 a 18 meses continuam a aplicar os conhecimentos tradicionais (Apêndice H).  

Aquelas com reservatórios de 18 a 24 meses, requisitam sistemas de irrigação e máquina 

forrageira, sendo que a fonte de renda principal não é proveniente da propriedade (Apêndice 

I). Já as famílias com reservatórios que duram mais de 24 meses têm focado na criação de 

bovinos e, aproximadamente, 90% delas não descartam seus resíduos em aterros sanitários e 

nem os queimam (Apêndice J).  
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Tomando-se como base o foco de produção, foi identificado que grande parte das 

famílias trabalham com a criação de bovinos, sendo que existe uma relação direta entre uma 

maior produção de animais e consequentemente, menor presença de APP (Apêndice K). 

Famílias com maior número de matrizes, sejam elas vacas em lactação ou caprinos para a 

venda de carne, são aquelas que diversificam sua renda familiar com a venda de galinhas e 

ovos e possuem a reserva legal com entrada dos animais (Apêndice L). 

Famílias com propriedades entre 0 a 20 ha são aquelas que produzem hortaliças e tem 

como fonte de renda principal o próprio negócio, no entanto, elas não trabalham com a 

criação de caprinos muito menos com a venda de leite (Apêndice M). Famílias com 

propriedades entre 20 a 66 ha, não possuem área de preservação permanente e não utilizam 

equipamentos via associações ou empréstimos. Porém, são aquelas que trabalham com a 

criação de caprinos (Apêndice N). Com relação as famílias com propriedades entre 66 e 80ha, 

embora criem caprinos não tem sua venda como principal fonte de renda. Além disso, estas 

são as famílias que utilizam equipamentos via associações (Apêndice O).  

A fim de verificar o impacto dos meios de vida de produtores familiares do semiárido 

foram gerados 20 fatores com base nas 99 variáveis observadas. Para melhorar a interpretação 

dos dados foram considerados os fatores que sofreram rotação, porém, nem todos aqueles 

gerados foram selecionados, uma vez que segundo o critério de percentagem de variância, 

para as ciências sociais, é necessário um percentual cumulativo de 60% da variância total 

(HAIR et al., 2009). Portanto, para este trabalho foi adotado um percentual cumulativo de até 

80%, deste modo, foram considerados os fatores de número 1 ao 12 (Tabela 5) cujos 

resultados podem ser observados nos Apêndices P e Q e os fatores selecionados na Tabela 6.   
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Tabela 5. Fatores e seus respectivos percentuais cumulativos gerados pela análise de fatores 

Fator Autovalor Percentual cumulativo 

1 11.62 12.91 

2 10.51 24.58 

3 7.49 32.90 

4 6.93 40.60 

5 5.75 46.99 

6 5.38 52.96 

7 5.06 58.58 

8 4.59 63.69 

9 4.18 68.33 

10 3.73 72.48 

11 3.55 76.42 

12 3.09 79.86 

13 2.72 82.88 

14 2.52 85.68 

15 2.45 88.41 

16 2.30 90.96 

17 1.82 92.98 

18 1.77 94.95 

19 1.37 96.47 

20 1.34 97.96 
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Tabela 6. Variáveis e cargas fatoriais geradas pela análise de fatores 

 
Variável 

Carga 

Fatorial 
Variável 

Carga 

Fatorial 

1 

Diversidade alimentar  

de até 35% 
-0.65650 Nº espécies para consumo 0.86950 

Diversidade alimentar 

 maior que 65% 
0.74925 Milho 0.69016 

Nº total de espécies 

produzidas 
0.86804 Feijão 0.76883 

2 

Cooperativas Agropecuárias 0.66482 Bolsa família 0.61713 

Bovinos -0.96169 
Faz coleta seletiva 0.96169 

Abelhas 0.66684 

3 

Cooperativas de leite -0.56886 
Empréstimo  

ou pagamento 
- 0.84411 

Associação de pequenos 

produtores 
0.76504 

Associações em geral 0.77300 

Outros (Produção vegetal) -0.53013 

4 

Sistema de irrigação 0.61659 
Possui RL sem  

entrada de animais 
0.86870 

Trator / motocultivador 0.79047 
Possui APP (1) 0.90010 

Equipamento próprio 0.79047 

5 

Veículo para transporte  

de alimento e/ou carroça 

(Tecnologia requisitada) 

0.97415 PRONAF 0.70210 

Poço artesiano 0.97415 Via cooperativa 0.53413 

6 
Abelhas 0.69831 

Energia elétrica  

(Tecnologia requisitada) 
0.97629 

Outros (Criação de animais) 0.69924 Banco do Nordeste 0.97629 

7 

Produção de silo e/ou feno 0.74029 Venda de outros produtos  

da propriedade rural 
0.69372 

Nº espécies para venda 0.86545 

Nº espécies para  

alimentação animal 
0.59906 

Possui RL com 

 entrada de animais 
0.50714 

8 
12 a 18 0.94624 Venda direta 0.52365 

Via cooperativa 0.58056 Aterro sanitário 0.62569 

9 

Outros (Criação de animais) 0.66402 Equipamento próprio 0.47877 

Trator / motocultivador 0.47877 
Ordenhadeira  

(Tecnologia requisitada) 
0.40168 

Veículo para transporte  

de alimento e/ou carroça 
0.67010 Negócio próprio 0.56826 

10 

Nº de cisternas para consumo 

humano 
0.71507 

Nº de fontes de renda da 

propriedade 
0.58946 

 

 

Continua para a primeira 
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Variável 

Carga 

Fatorial 
Variável 

Carga 

Fatorial 

 

Caprinos 

 

0.81525 

 

Venda de carneiros 

 

0.74284 

 

11 

Possui financiamento  

e/ou já acessou (1) 
0.63984 Não possui RL 0.70165 

Outros (Crédito) 0.90771 0 a 20 ha 0.56970 

12 

Inovação na produção vegetal 0.81738 Uso de insumos orgânicos 

(fertilidade do solo) 
0.84568 

Produção de palma forrageira 0.45112 

Uso de insumos químicos 

(fertilidade do solo) 
0.50011 Forrageira / triturador 0.52423 

  

Com base nos autovalores dos fatores 1 e 2, 11.62 e 10.51 respectivamente, pode-se 

afirmar que estes dois fatores explicam a maior parte das variâncias das variáveis. A 

distribuição dos produtores observados na relação bidimensional entre os fatores 1 e 2 é 

apresentado na Figura 15. 

 

 

Figura 15. Distribuição dos produtores com base na relação bidimensional entre os fatores 1 e 2  
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4.5. Programas sociais de atuação no semiárido 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Semiárido (Pronaf 

Semiárido)
31

 

 

Talvez um dos programas de transferência de renda mais utilizadas no País com 

1.827.273 milhão de contratos entre janeiro e outubro de 2016 (BNB, 2016b), o Pronaf tem 

como principal objetivo o desenvolvimento rural através de financiamentos de atividades e de 

serviços agropecuários e não agropecuários. Beneficiam-se deste programa os agricultores 

familiares definidos na Lei 11.326 (2006) e enquadrados segundo as Resoluções 4.107, 4.228, 

artigo 2º e 4.339, artigo 2º. Diante a diversidade de grupos beneficiários e diferentes 

finalidades de aplicação de renda, o Pronaf está organizado em 12 linhas de concessão de 

crédito, as quais pode-se citar o Pronaf de investimento (Mais Alimentos), Pronaf Floresta, 

Pronaf Jovem, Pronaf Mulher, Pronaf Microcrédito Produtivo Rural, Pronaf Semiárido, etc.  

A fim de assegurar a convivência com o semiárido à agricultores familiares, o Pronaf 

semiárido atua no investimento de projetos com foco na infraestrutura hídrica, 

estabelecimento de agroecossistemas e recuperação e modernização de infraestruturas 

produtivas. Vale ressaltar que a mesma unidade familiar pode contratar até dois 

financiamentos nesta linha, com a condição de 50% do valor ser destinado a infraestrutura 

hídrica e o restante aos sistemas produtivos, também é obrigatório o acompanhamento pela 

assistência técnica.  

Desde janeiro a outubro de 2016, o Pronaf semiárido beneficiou 28.739 mil famílias 

nas regiões do semiárido, com 0,346% destinados à Bahia em relação ao valor total 

contratado pela união (1.827.273 milhão) (Tabela 7). Os dados demonstram a fragilidade de 

atuação do programa nas regiões citadas o que enfatiza a necessidade de ampliação desta 

política para beneficiar um maior número de famílias rurais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
31

 Dados referenciados segundo BNB (2016a).  
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Tabela 7. Número de contratos do Pronaf Semiárido destinados as regiões do semiárido no ano de 2016 (Janeiro A Outubro)  

Regiões do Semiárido Número de contratos Percentual  

AL 163 0,009 

BA 6.317 0,346 

CE 5.689 0,311 

MG 4.214 0,231 

PB 2.365 0,129 

PE 5.500 0,301 

PI 3.332 0,182 

RN 1.047 0,057 

SE 112 0,006 

Total 28.739   

Fonte: Autora com base nos dados do BNB (2016b). 

Nota: Municípios baianos e seus respectivos números de contratos para o mesmo período: Capim Grosso, 4; 

Ipirá, 143; Pé de Serra, 0; Quixabeira, 9 e; Serra Preta, 18. 

 

Agroamigo
32

 

 

O Agroamigo foi fundado em 2005 pelo Banco do Nordeste com a finalidade de 

atender famílias de zona rural localizadas no Nordeste e no norte de Minas Gerais e do 

Espirito Santo. O programa visa garantir renda aos agricultores familiares através do 

fornecimento de microfianças, e assim, reduzir as disparidades socioeconômicas nestes 

ambientes. Além disso, este programa alinha seus objetivos àqueles propostos pelas Nações 

Unidas em sua Agenda de Desenvolvimento Sustentável, os quais contemplam, erradicação 

da pobreza, fome zero e agricultura sustentável, igualdade de gênero, emprego digno e 

crescimento econômico, redução das desigualdades e consumo e produção responsáveis 

(ONUBR, 2016). 

O Agroamigo faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, o qual age na transferência de 

renda através da concessão de microcrédito rural a agricultores beneficiários do PRONAF, 

com exceção aos grupos A e A/C. Ele oferece serviços de crédito diferenciados para 

produtores familiares do grupo B, o Agroamigo Crescer
33

, e demais agricultores familiares, o 

Agroamigo Mais
34

.  Além disso, concede conta corrente e cartão de débito aos beneficiários e 

oferece orientação acompanhada de técnicos especializados para a conscientização ambiental 

e educação financeira 

                                                      
32

 Informações referenciadas segundo BNB (2016c). 
33

 O Agroamigo crescer é para agricultores familiares cuja renda bruta anual não ultrapassa os R$ 20 mil, sendo 

o crédito concedido no valor de até R$ 4000.  
34

 Agroamigo mais é para agricultores familiares com exceção dos grupos A, A/C e B, cuja renda bruta anual 

seja entre R$ 20 mil e R$360 mil e o crédito concedido é até R$ 15000.  
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Dos serviços empregados em 2015, os estados de maior concentração de clientes e 

operações contratadas foram Ceará, Pernambuco e Piauí (Tabela 8).  Das 448.568 operações 

contratadas, 69% foram destinadas às regiões do semiárido, 86% dos clientes possuem renda 

de até R$10.000 e 62% bolsa família (BNB, 2015). Estes dados reafirmam a marginalização 

dos produtores assistidos e reforça a necessidade de política públicas como instrumento de 

combate à pobreza.  

 

Tabela 8.  Distribuição do número de clientes e operações contratadas por estado de atuação do Agroamigo no ano de 2015 

Estado Número de clientes ativos  
Quantidade de operações 

contratadas 

Alagoas 57.069 24.394 

Bahia 119.269 50.463 

Ceará 147.833 60.686 

Espírito Santo 111.830 44.483 

Maranhã 95.559 38.730 

Minas Gerais 97.992 46.042 

Paraíba 101.205 40.845 

Pernambuco 134.699 48.461 

Piauí 127.092 50.502 

Rio Grande do Norte 62.008 24.681 

Sergipe 43.203 19.281 

Total 1.097.759 448.568 

Fonte: BNB (2015). 

Nota: Ausência de dados disponíveis para os municípios baianos. 

 

Programa Bolsa Família (PBF)
35

 

 

O Programa Bolsa Família foi criado em 2003 com o propósito de unificar alguns 

programas sociais de cunho federal
36

 que atuavam no combate à pobreza. Ele tem como 

principal a extinção da fome e da pobreza de comunidades carentes, assim como, promover a 

segurança alimentar e nutricional, o acesso à rede de serviços públicos e a assistência social. 

Foi instituído pela Lei Federal de Nº 10.836 (2004), a qual o define como um programa de 

transferência de renda com condicionalidades, cujas famílias serão beneficiadas caso acessem 

educação, saúde e assistência social garantidos pelo poder público.  

                                                      
35

 Material referenciado segundo a Lei Federal de Nº 10.836 (2004) e o MDSA (2015a).  
36

 Foram unificados: Programa Nacional de Renda Mínima vinculado à Educação (Bolsa Escola), Programa 

Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA) e Programa Auxílio-Gás.  
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 Os participantes do PBF são famílias
37

 sob condições de pobreza ou extrema pobreza e 

que tenham em sua composição gestantes, nutrizes (mães amamentando), crianças entre zero 

e doze anos, adolescentes de até 15 anos ou adolescentes entre 16 e 17 anos. Sua atuação 

contempla todo o país e desde a implantação até maio de 2016, o programa beneficiou 

13.805.497 famílias, sendo que 24,34% (3.360.647) dos beneficiados encontram-se nas 

regiões do semiárido (Tabela 9), e a Bahia, por ter mais da metade de seus municípios 

localizados na região semiárida, representa o maior percentual de beneficiados com 7,47%. A 

distribuição das famílias beneficiadas nas regiões do semiárido em relação aos beneficiados 

do próprio estado pode ser observada na Tabela 10. É possível verificar que do valor total 

repassados aos estados que contemplam regiões semiáridas, 47,45% são destinados a estes 

municípios. Logicamente, o repassa segue a proporção de municípios do semiárido para cada 

estado.  

 

Tabela 9. Relação entre as famílias beneficiadas das regiões do semiárido em relação ao total de beneficiários da União  

Regiões do semiárido  
Percentual de famílias das regiões do semiárido  

contempladas pelo PBF  

AL 1,01 

BA 7,47 

CE 4,48 

MG 1,21 

PB 2,28 

PE 4,23 

PI 1,37 

RN 1,77 

SE 0,52 

Total 24,34 

Fonte: Autora com base nos dados do SAGI (2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
37

 A família, segundo a Lei Federal de Nº 10.836 (2004), consiste em uma unidade nuclear formada por 

indivíduos com laços de parentesco ou de afinidades os quais vivem sob o mesmo teto e que se mantém pela 

contribuição de seus membros.  
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Tabela 10. Distribuição das famílias beneficiadas para as regiões do semiárido e para todo o estado 

UF 
Famílias beneficiadas nos 

municípios do semiárido  

Famílias beneficiadas no 

estado  

Percentual em 

relação ao estado 

AL 139.265 397.378 35,05 

BA 1.031.367 1.827.274 56,44 

CE 618.554 1.048.705 58,98 

MG 167.002 1.082.801 15,42 

PB 314.928 521.822 60,35 

PE 584.636 1.127.115 51,87 

PI 188.870 451.957 41,79 

RN 243.670 353.058 69,02 

SE 72.355 271.672 26,63 

Total 3.360.647 7.081.782 47,45 

Fonte: Autora com base nos dados do SAGI (2016). 

Nota: Municípios baianos e seus respectivos números de beneficiários para o período de março de 2017: Capim 

Grosso, 3.444; Ipirá, 8.286; Pé de Serra, 2.673; Quixabeira, 1.811 e; Serra Preta, 2.852. 

 

Programa Nacional de Universalização do Acesso e uso da Água (“Água Para Todos”)
38

 

 

Desenvolvido como parte do eixo II do Plano Brasil Sem Miséria, acesso a serviços 

públicos, o programa Água Para Todos foi criado em 2003 e instituído pelo Decreto de Nº 

7.535 em 2011. Tem como objetivo a universalização do uso e acesso à água para famílias 

que vivem sob pobreza ou extrema pobreza em regiões rurais do semiárido nordestino e norte 

de Minas Gerais. Os beneficiários podem ser contemplados com tecnologias voltados tanto 

para consumo humano quanto para produção agrícola e de animais, as quais permitirão a 

captação e uso da água assim como o desenvolvimento de seus processos produtivos. Eles 

podem receber, por exemplo, cisternas, pequenas barragens, poços e kits de irrigação.    

Desde sua criação até o início do ano de 2016, o programa distribuiu, 

aproximadamente, 1.24 milhões de cisternas para consumo humano e 166 mil tecnologias 

para sistemas de produção nas regiões do semiárido brasileiro (Tabela 11). O Semiárido 

baiano foi a região que recebeu o maior aporte de cisternas para consumo humano e produção, 

com 355.186 e 54.185 respectivamente. 

Além da difusão do acesso a água, o programa favorece a economia local do semiárido 

através do uso de mão de obra e materiais locais e também estimula a capacitação técnica do 

pessoal que fará a construção, como pedreiros e os treinamentos de utilização adequada e 

técnicas de manutenção de reservatórios para famílias (BNB, 2015).  

                                                      
38

 Material referenciado segundo Decreto nº 7.535 (2011), MI (2016) e MDSA (2016a).   
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Tabela 11. Tecnologias de captação de água entregues nas regiões do Semiárido no período de 2003 a fevereiro de 2016 

Estado 
 Consumo 

Humano  

 
Produção 

AL  62.988  9.191 

BA  355.186  54.185 

CE  288.256  25.846 

MG  108.938  10.452 

PB  99.220  10.098 

PE  165.852  31.392 

PI  74.326  11.181 

RN  67.141  11.580 

SE  19.980  2.816 

Total  1.241.887  166.741 

Fonte: MDS (2016a). 

Nota: Ausência de dados disponíveis para os municípios baianos. 

 

Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras Tecnologias Sociais de 

Acesso à Água (Programa Cisternas)
39

 

 

Financiado pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) e apoiado 

por diversas instituições, como a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), o programa 

cisternas, hoje regulamentado pela Lei Nº 12.873 de outubro de 2013, tem a finalidade de 

promover o acesso à água para consumo humano e animal e para produção de alimentos. Ele 

atua na implementação de tecnologias sociais destinadas às famílias rurais de baixa renda 

atingidas pela seca ou pela falta regular de água.   

O programa consiste na distribuição de cisternas de placas, tanques de pedra, 

barraginhas entre outros, que propiciem o armazenamento de água da chuva para diferentes 

objetivos, visando o abastecimento familiar, coletivo ou de produção. As cisternas que são 

oferecidas as famílias possuem capacidade de 16 mil litros, os quais deverão abastecer uma 

família de 5 pessoas. Também existem as cisternas escolares, as quais são instaladas em 

escolas do meio rural e armazenam 52 mil litros de água, a mesma capacidade das cisternas 

para produção. Além de fomentar a universalização do acesso à agua, este programa auxilia 

no desenvolvimento agrícola das propriedades contribuindo com o combate à fome e à 

redução da pobreza. E também, por ser o semiárido brasileiro a região prioritária de atuação, 

ele proporciona às famílias beneficiadas uma melhor convivência com as adversidades do 

clima seco.  
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 Dados referenciados segundo a Lei nº 12.873 (2013) e MDSA (2016b).  
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Até 2013, 541.395 famílias do semiárido haviam sido beneficiadas (Tabela 12), dos 

quais, 32,67% dos beneficiados concentram-se nos municípios da Bahia, caracterizado estas 

regiões como as receptoras de maior atenção do programa. 

 

Tabela 12. Famílias dos municípios do semiárido beneficiadas pelo Programa Cisternas 

Regiões do Semiárido Número de beneficiados Percentual  

AL 24.195 4,47 

BA 176.892 32,67 

CE 119.158 22,01 

MG 38.117 7,04 

PB 40.178 7,42 

PE 86.908 16,05 

PI 23.180 4,28 

RN 27.604 5,10 

SE 5.163 0,95 

Total 541.395   

Fonte: Autora com base nos dados do CISTESC (2013). 

Nota: Não foi possível acessar os dados de municípios, pois a página online saiu do ar. 

 

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais
40

  

 

O programa de fomento às atividades produtivas rurais é parte integrada do Plano 

Brasil sem miséria e foi criado para apoiar a produção rural de agricultores familiares e 

demais beneficiários definidos na Lei 11.326
41

, de 24 de julho de 2006. Ele consiste em um 

programa social de transferência de renda com a disponibilização de recursos não 

reembolsáveis e oferecimento de assistência técnica individualizada e continuada, por no 

mínimo dois anos, cujos benefícios do programa serão concedidos mediante a apresentação de 

um projeto de estruturação da unidade familiar e as medidas de implantação, ambos definidos 

em parceria com o técnico. Seu principal objetivo é a promoção da segurança alimentar e 

nutricional dos beneficiários, o estímulo a geração de trabalho e renda com sustentabilidade, o 

incentivo a participação em ações de capacitação social, educacional, técnica e profissional 

assim como, a organização associativa e cooperativa de seus beneficiários.   

                                                      
40

 Dados referenciados segunda a LEI Nº 12.512 (2011) e MDS (2015).  
41

 A Lei 11.326, de 24 de julho de 2006, define como agricultor familiar e/ou empreendedor familiar rural 

aqueles que detém áreas de até 4 módulos fiscais, utilizam predominantemente mão-de-obra familiar nas 

atividades produtivas, tenham um percentual mínimo de renda oriunda das suas atividades produtivas e dirija seu 

estabelecimento e/ou empreendimento com sua família. Além disso, ficam inclusos os silvicultores, extrativistas, 

aqüicultores, pescadores, povos indígenas, comunidades quilombolas e tradicionais.  
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Poderão aderir ao programa os agricultores familiares em situação de extrema pobreza 

e inscritos no Cadastro Único. Os benefícios recebidos ficam em torno de R$ 2.400,00 reais 

divididos em duas parcelas pagas em até dois anos, o equivalente ao tempo de implementação 

do projeto, o qual poderá ser prorrogado por 6 meses. Vale ressaltar que beneficiários 

localizados na região do Semiárido podem recebem recursos financeiros de até R$ 3.000,00 

por família com a finalidade de utilizar técnicas de convivência com o Semiárido.  

Buscando transpor as barreiras advindas do tempo seco, 349 mil famílias de 

agricultores no semiárido haviam contratado os serviços de assistência técnica até dezembro 

de 2014, totalizando um investimento de, aproximadamente, R$ 608 milhões, além disso, 

unidades de aprendizagem para a disseminação de tecnologias vêm sendo implementadas pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para atingir os agricultores mais 

pobres destas regiões (MDS, 2015).  

 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)
42

 

O Programa de Aquisição de Alimentos faz parte do eixo de fortalecimento de 

agricultura familiar do programa fome zero, o qual age em prol do acesso à alimentação e do 

incentivo à agricultura familiar. Os beneficiários são segregados em duas vias, sendo aqueles 

que recebem os alimentos, os ditos consumidores, e os que produzem, fornecedores. Desta 

forma, o programa garante o combate a insegurança alimentar e nutricional e o favorecimento 

de produtos originados de agricultura familiar. Além de famílias sob condição de pobreza ou 

extrema pobreza, os alimentos adquiridos podem ser distribuídos às redes socioassistenciais e 

aos equipamentos públicos de alimentação e nutrição, como por exemplo, escolas e hospitais 

e também podem ser destinados a estoques governamentais e de organizações de agricultura 

familiar. Os fornecedores, agricultores familiares e demais beneficiados estabelecidos na Lei 

11.326, de 24 de julho de 2006, podem beneficiar-se diretamente com a venda de seus 

produtos, ou indiretamente, através da venda por cooperativas e ademais organizações 

formais. O PAA ainda favorece produtos de origem agroecológica ou orgânica com o 

acréscimo de 30% no valor da compra em relação aos produtos convencionais.  

O programa está segregado em 6 modalidades para atender diferentes objetivos, as 

quais englobam: i. Compra com doação simultânea, corresponde a compra de alimentos de 

agricultores familiares e doação para instituições de rede de assistência social; ii. Compra 

direta da agricultura familiar, tem como finalidade a compra de produtos específicos para 

                                                      
42

 Dados referenciados segunda a LEI Nº 12.512 (2011) e WFP (2015).  
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sustentar os preços, a formação de estoques públicos com estes produtos e o atendimento de 

programas de acesso à alimentação; iii. Apoio à formação de estoques, visa apoiar 

financeiramente a constituição de estoques das organizações de produtores, visando a 

agregação de valor e a sustentação de preços; iv. Incentivo à produção e consumo de leite, 

compra de leite para doação a famílias em risco de insegurança alimentar e nutricional. 

Modalidade exclusiva às regiões semiáridas; v. Compra Institucional, objetiva garantir que 

estados, Distrito Federal e municípios, além de órgãos federais possam comprar alimentos de 

agricultura familiar sem a licitação para atendimento às demandas de alimento e; vi. 

Aquisição de sementes, foca na compra de sementes e doação de mudas.  

Diante o atual cenário de pobreza nos municípios do semiárido, o PAA tem 

desenvolvido papel importante na valorização e incentivo da agricultura familiar nestas 

regiões. Em 2015, 22.162 famílias agricultoras foram beneficiadas, onde a maior porcentagem 

de fornecedores concentrou-se no semiárido pernambucano (Tabela 13). Até 2014, o 

programa realizou 301.6 mil operações com agricultores familiares de baixa renda (WFP, 

2015). Segundo os dados deste mesmo relatório, o maior aporte de recursos tem sido 

destinado a região nordestina, 40,63% do valor das despesas em 2013, principalmente pela 

segunda modalidade mais importante em termos de recursos, “Incentivo à produção e 

consumo de leite”, ser exclusiva a região semiárida. 

Tabela 13. Número de fornecedores de alimentos para o PAA nas regiões do semiárido brasileiro em 2015 

Regiões do Semiárido 
Número de agricultores 

fornecedores 
Percentual  

AL 1.144 5,16 

BA 5.668 25,58 

CE 4.376 19,75 

MG 921 4,16 

PB 1.722 7,77 

PE 4.154 18,74 

PI 3.241 14,62 

RN 901 4,07 

SE 35 0,16 

Total 22.162   

Fonte: Autora com base nos dados do SAGI PAA (2011). 

Nota: Municípios baianos e seus respectivos números de agricultores fornecedores para o ano de 2016: Capim 

Grosso, 0; Ipirá,0; Pé de Serra, 5; Quixabeira, 0 e; Serra Preta, 0. 
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Programa de incentivo à produção e ao consumo de leite (PAA leite)
43

 

 

Com atuação exclusiva nas regiões semiáridas, o PAA leite tem como objetivo a 

valorização da produção leiteira local e o fim da vulnerabilidade alimentar de famílias 

carentes. Os estados que firmam a parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário (MDSA) para desenvolver o programa serão responsáveis pela contratação de 

organizações familiares e/ou laticínios os quais se encarregarão por recepcionar, coletar, 

pasteurizar, embalar e transportar o leite para os pontos de distribuição locais pré-

estabelecidos. Os produtos a serem adquiridos, leite de vaca ou de cabra, devem ser, 

necessariamente, originados de agricultura familiar.  

Para a participação dos beneficiários fornecedores, é necessário que o agricultor (a) 

familiar possua a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), tenha o comprovante de vacinação 

de seus animais e respeite o limite de venda de 100 litros por dia. O valor a receber não 

poderá ultrapassar R$ 4.000,00 por semestre pela venda de seu produto.  

São beneficiários consumidores aqueles inseridos no Cadastro Único, que possuem, 

entre seus membros, gestantes, crianças de dois a sete anos de idade com controle de vacinas 

em dia, nutrizes após seis meses do parto e que amamentam, pessoas com sessenta anos ou 

mais e outros, desde que justificado e autorizado pelo Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional e pela Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SESAN). Estes 

beneficiários poderão receber de sete a quatorze litros de leite por semana.   

 

Tabela 14. Nenhum agricultor dos estados Paraíba, Piauí e Sergipe foram beneficiados pelo PAA Leite (Tabela 14, já a 

região semiárida de Pernambuco foi a de maior abrangência, com 30,59% do total de 13.235 fornecedores beneficiados. 

Tabela 14. Número de fornecedores de leite para o PAA Leite no ano de 2015 

Regiões do Semiárido 
Nº agricultores fornecedores do 

PAA Leite 
Percentual  

AL 3.229 24,40 

BA 1.475 11,14 

CE 2.060 15,56 

MG 1.303 9,85 

PB 0 0,00 

PE 4.048 30,59 

PI 0 0,00 
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 Bibliografia consultada: MDSA (2015b) e WFP (2015).  



60 

 

Regiões do Semiárido 
Nº agricultores fornecedores do 

PAA Leite 
Percentual  

Continua para primeira 

RN 

 

1.120 

 

8,46 

SE 0 0,00 

Total 13.235   

Fonte: Autora com base nos dados do SAGI PAA (2011). 

Nota: Municípios baianos e seus respectivos números de agricultores fornecedores para o ano de 2016: Capim 

Grosso, 0; Ipirá, 0; Pé de Serra, 5; Quixabeira, 0 e; Serra Preta, 0. 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
44

 

 

Instituído como instrumento de combate à pobreza e à fome, o PNAE surge para fomentar 

a agricultura familiar e garantir a nutrição de qualidade nas escolas. Segundo a Lei nº 11.947 

(2009), 30% dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) a municípios e estados, devem ser destinados à compra de produtos de produção 

agrícola familiar.  

Além de garantir o aumento da renda de produtores rurais, a sustentação de preços, a 

redução de perdas agrícolas e o aumento da qualidade de produtos, o PNAE atua no 

oferecimento de refeições nutricionais, na formação de hábitos saudáveis de alunos e favorece 

o rendimento escolar, assim como, a aprendizagem.  

Segundo dados do FNDE (2014), foram adquiridos pela União um valor de, 

aproximadamente, R$ 711 milhões em produto de agricultura familiar, sendo que 24.94% (R$ 

117 milhões) foram destinados às regiões do semiárido brasileiro (Tabela 15). As regiões de 

maior aquisição de produtos de agricultura família foram Bahia e Minas Gerais, com 

respectivamente, 6.87 e 6.35 % do valor total de aquisição da união.  

 

Tabela 15. Valor de aquisição de produtos com origem da agricultura familiar nas regiões do semiárido brasileiro 

Regiões do semiárido 
Aquisições da agricultura familiar 

(R$) 
Percentual  

AL 7.481.566,90 1,05 

BA 48.869.891,54 6,87 

CE 28.211.612,11 3,97 

MG 45.113.152,18 6,34 

PB 8.439.382,19 1,19 

PE 16.599.297,57 2,33 
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 Material referenciado de acordo com a Lei nº 11.947 (2009) e WFP (2015).   
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Regiões do semiárido 
Aquisições da agricultura familiar 

(R$) 
Percentual  

Continua para primeira 

PI 

 

7.824.135,35 

 

1,10 

RN 8.299.667,78 1,17 

SE 6.569.214,51 0,92 

Total 177.407.920,13   

Fonte: Autora segundo os dados do FNDE (2014). 

 

Nota: Municípios baianos e seus respectivos valores de aquisição de produtos para o mesmo período: Capim 

Grosso, 55.091,80; Ipirá, 296.644,30; Pé de Serra, 187.609,71; Quixabeira, 113.665,70 e; Serra Preta, 79.084,50. 
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5. DISCUSSÕES 

5.1. Estratégias de convivência com o semiárido mediante às dificuldades 

enfrentadas pelos agricultores familiares 

 
Os produtores familiares das regiões semiáridas estudados caracterizam a seca como 

principal dificuldade enfrentada, pois as irregulares e escassas precipitações desencadeadas 

pelo clima inviabilizam a produção de algumas espécies vegetais (tanto para autoconsumo, 

quanto para venda e para alimentação animal) e dificultam a criação de animais, seja pela 

falta de disponibilidade hídrica ou de alimento. Como consequência, este fenômeno tem 

aumentado a vulnerabilidade dos meios de vida de famílias rurais (KESHAVARZ; 

MALEKSAEIDI; KARAMI, 2017) e estimulado os eventos de migração (HUNTER; LUNA; 

NORTON, 2015).  

A fim de aumentar a disponibilidade de água, os produtores utilizam alternativas para 

ampliar o número de fontes de água, em geral, relacionadas à construção de novas “aguadas”, 

“barreiros” e/ou poços rasos e também para otimizar a captação de água da chuva, como 

cisternas. Embora a irrigação não tenha sido mencionada como uma alternativa utilizada, ela é 

tida como uma importante estratégia de combate à seca (LINDOSO; EIRÓ; DALBONI, 

2013), assim como, uma medida para aumentar a capacidade de retenção de água no solo 

(VENTURA; FERNÁNDEZ; ANDRADE, 2013). De maneira geral, estas tecnologias sociais 

têm sido as estratégias de captação e de eficiência no uso da água mais consolidadas como 

políticas públicas e programas de instituições do governo e da sociedade civil (VENTURA; 

FERNÁNDEZ; ANDRADE, 2013). 

Como estratégias para fornecer alimentos para os animais em épocas de estiagem, os 

produtores aderem ao plantio da palma forrageira, pois se trata de uma espécie adaptada à 

seca com grande quantidade de água em sua composição, alto potencial energético, boa 

capacidade de rebrota (ROCHA, 2012) e seu plantio pode perdurar na terra por anos. Também 

utilizam o mandacaru e a algaroba. Araujo et al. (2010) verificaram, na região de São João de 

Cariri (PB), que além da palma forrageira (palmatória) e do mandacaru, os produtores têm 

utilizado, principalmente, xique-xique
45

, maniçoba
46

 e umbuzeiro
47

. Ainda para alimentação 

animal, alguns produtores têm plantado milho para produção de silo e capim para feno. 

Segundo Araújo (2001), existem espécies alternativas que podem ser utilizadas para este tipo 

de produção, como as forrageiras anuais, mandioca, sorgo e guandu e forrageiras perenes, 

                                                      
45

 Pilosocereus gounellei (F.A.C.Weber) Byles & Rowley 
46

 Manihot carthagenensis subsp. Glaziovii (Müll.Arg.) Allem 
47

 Spondias tuberosa Arruda  
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leucena
48

 e gliricídia
49

. Há também a silagem de maniçoba com raspas de mandioca a qual 

pode substituir o grão de sorgo e o farelo de trigo (VOLTOLINI et al., 2009). 

O baixo preço do leite comercializado via atravessador é outra dificuldade 

identificada, deste modo, alguns agricultores têm realizado a venda direta para o consumidor a 

fim de obter melhores preços e ainda, trabalham com a criação de outros animais e produtos 

que os permitam diversificar a renda, tais como, galinhas, porcos, bezerros e produtos como 

mel e ovos. Além disso, buscam alternativas fora da propriedade, como salários fixos, diárias 

ou aposentadorias, cujas estratégias são semelhantes aquelas das famílias rurais do semiárido 

Africano (MILGROOM; GILLER, 2013). O dinheiro adquirido por estes trabalhos é utilizado 

como meio para garantir sua sobrevivência econômica e ainda, financiar investimentos na 

propriedade. Porém, parte desses agricultores não moram mais em seus estabelecimentos 

rurais ou não possuem tempo suficiente para trabalhar nas suas atividades agropecuárias, 

deixando seus projetos agrícolas em segundo plano. Portanto, diversificar a renda é uma 

importante estratégia de adaptação às condições climáticas desfavoráveis (KESHAVARZ; 

MALKSAEIDI; KARAMI, 2017) e para um contexto rural, com o propósito de estimular a 

permanência do agricultor no campo ou seu retorno a ele é fundamental que esta estratégia 

tenha enfoque na diversificação e aumento do retorno econômico das fontes de renda oriundas 

da propriedade para que o agricultor disponha de tempo para investir em suas atividades. 

Além disso, deve-se atuar na busca por melhores preços nas vendas, menores custos na 

produção e inovações nos seus sistemas produtivos.   

Em geral, os agricultores familiares produzem o milho e o feijão para garantir o 

estoque durante os períodos de estiagem, cujas culturas em destaque são para a produção de 

subsistência, assim como a mandioca com igual importância para produção e venda 

(MONTEIRO, 2010). A fim de garantir a quantidade e qualidade de alimentos para consumo 

e venda, Lithourgidis et al. (2011) defendem o consórcio diversificado de espécies em que os 

plantios para região semiárida devem ser realizados após a chuva com o aproveitamento 

máximo do espaço e do tempo e com uso de sementes de variedades locais, respeitando as 

combinações e as característica do solo. Portanto, estimulando a abundância dos alimentos 

tem-se, consequentemente, a garantia da segurança alimentar das famílias rurais e da 

sociedade (MALUF, 2003). 
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5.2. O papel dos recursos dos meios de vida para a convivência com o semiárido  

Recurso Humano 

No contexto dos agricultores familiares estudados, constatou-se que o acesso a água e 

a garantia do seu melhor aproveitamento via novações tecnológicas favorecem a alta 

diversidade alimentar (maior que 65%). Fato também comprovado pelos agricultores que 

possuem água, porém não inovam tecnologicamente suas propriedades, resultando em baixa 

diversidade de alimentação familiar. Portanto, para estas famílias, só o acesso a água não 

basta, é necessário que se promova o uso eficiente de tal recurso, seja por meio de 

tecnologias, como sistemas de irrigação, seja com a adoção de boas práticas, como o 

aproveitamento de áreas marginais para plantio (ANTONINO et al., 2005).  

Sabendo que 78% das famílias possuem cisternas para consumo e para produção e 

30% tem reservatórios com duração de até 24 meses é possível afirmar que o acesso a água 

tem sido garantido, devido às infraestruturas hídricas instituídas nas regiões. Boa parte dos 

agricultores foram contemplados com cisternas, tanto para consumo quanto para produção, 

via atuação de programas sociais ou associações. Embora o acesso à água venha sendo 

promovido, percebe-se uma subutilização, pois produtores com fontes de água perene são 

também aqueles que dependem do bolsa família ou que possuem baixa diversidade alimentar. 

Talvez este fato esteja associado a falta de inovações diagnosticada, em que 13% das famílias 

não inovam seus sistemas produtivos. Como informado por alguns agricultores, há a ausência 

de recursos monetários. Deste modo, a aquisição das tecnologias que proporcionariam o 

melhor aproveitamento da água, como por exemplo, as bombas d’água e os sistemas de 

irrigação não vem sendo promovida. Vale ressaltar que estas representam tecnologias do 

recurso físico bastante requisitadas. Visto que a promoção da melhoria na qualidade de vida 

das famílias através do fornecimento de água para consumo, para criação de animais e para a 

produção alimentar bem como, do seu melhor uso via inovações tecnológicas e novas práticas 

de usos garantem a sua convivência com o semiárido (VENTURA; FERNÁNDEZ; 

ANDRADE, 2013). Portanto, a falta de inovações nos sistemas produtivos dos agricultores 

familiares vem comprometendo o recurso humano, e assim, seus meios de sobrevivência. 

 A baixa diversidade alimentar identificada (78% das famílias com diversidade inferior 

a 65%), pode estar relacionada ao mau uso da água devido à falta de inovações tecnológicas 

ou também, às práticas agrícolas defasadas e à falta de certos conhecimentos técnicos. As 

atividades para produção de alimento vêm sendo implantadas em regiões com baixa 



66 

 

pluviosidade e em solos empobrecidos e erodidos. Além disso, o manejo é mínimo ou 

inexistente com ausência de 30% das famílias. Como consequência, são geradas baixas 

produções de alimentos aumentando a insegurança alimentar das famílias. Portanto, o acesso 

a água bem como sua gestão via adesão de inovações nos sistemas produtivos, seja por meio 

de novos conhecimentos e práticas ou utilização de tecnologias se fazem imprescindíveis para 

a garantia de alimentos em qualidade e quantidades suficientes. Como bons exemplos, tem-se 

o caso da agricultura irrigada nas regiões de Juazeiro e Casa Nova, cujos efeitos da seca vem 

sendo minimizados (LINDOSO; EIRÓ; DALBONI, 2013), ou o sucesso de produção devido 

ao aproveitamento das áreas marginais de reservatórios para plantio (ANTONINO et al., 

2005) ou até mesmo, o uso de estratégias que permitiram a certos povos tradicionais 

adaptarem-se as variabilidades climáticas, como a utilização de espécies adaptadas 

localmente, a incrementação da matéria orgânica do solo através da aplicação de esterco, 

adubos verde e cultivos de cobertura, o uso mais eficiente da água do rio, o manejo para evitar 

erosão do solo e o uso de cultivos diversificados (ALTIERI; NICHOLLS, 2009).  

Mesmo diante à falta de inovações e a baixa diversidade alimentar, as famílias vem 

sobrevivendo às dificuldades, em parte, pela aplicação dos conhecimentos aprendidos com 

seus antepassados. Daqueles que aplicam os conhecimentos tradicionais, 96% das famílias, 

parte produz uma diversidade entre 35 a 65%. Portanto, os conhecimentos favorecem a 

segurança alimentar. Além disso, são a chave para a convivência dos agricultores com o 

semiárido, uma vez que são mantidas a cultura de armazenamento de alimentos e água, o uso 

de espécies adaptadas à seca para plantio e para criação e também o uso espécies da Caatinga 

para alimentação animal. Como benefício, o uso eficaz das habilidades e conhecimentos 

tradicionais, proporciona uma plataforma para o aprendizado e a organização local, 

melhorando as possibilidades de empoderamento da comunidade e de estratégias que 

promovam o desenvolvimento autossuficiente frente as instabilidades climáticas (ALTIERI; 

NICHOLLS, 2009). A ASA tem atuado no fortalecimento dos conhecimentos locais de cada 

região para a partir disso, propor e disseminar estratégias de convivência com o semiárido 

(ASA, 2011).  

 

Recurso Social 

As relações sociais entre os agricultores e a sociedade vem sendo fortalecidas através 

da participação das famílias nas associações, sejam elas cooperativas, sindicatos ou 

associações de pequenos produtores. Elas têm desempenhado papel fundamental na 

disseminação de estratégias de convivência, na valorização da cultura e conhecimentos locais, 
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no desenvolvimento das regiões e no empoderamento de seus associados. Além disso, 

auxiliam na obtenção de aposentadoria, na disponibilização de equipamentos e no 

oferecimento de novos conhecimentos. De maneira geral, as associações do semiárido atuam 

nas formações e mobilizações sociais, na educação contextualizada para a convivência, na 

capacitação (BAPTISTA; CAMPOS, 2013c) e principalmente, na disseminação de 

tecnologias de fomento ao acesso a água e à agricultura (VENTURA; FERNÁNDEZ; 

ANDRADE, 2013).  

Quanto à questão das relações dos agricultores familiares com o meio, os principais 

recursos provêm da produção e do manejo vegetal e animal. Estes sistemas de produção estão 

intimamente ligados, uma vez que a alimentação animal é garantida, em partes, pelas espécies 

produzidas na propriedade e o manejo para o aumento da fertilidade do solo origina-se do 

esterco animal.  Conforme identificado pelas famílias, o manejo dos agricultores para o 

plantio é realizado após a chuva, em que a terra é arada com o uso do motocultivador, 

adubada e as espécies plantadas. Porém, apenas 25% das famílias utilizam, somente, a 

adubação orgânica e 35% também aplicam insumos químicos sem a devida análise do solo. 

Há agricultores (30%) que não utilizam o insumo orgânico para adubação mesmo criando 

animais e produzindo o esterco. A adubação orgânica é uma importante alternativa para 

produção de espécies vegetais (SANTOS et al., 2010), assim como, para a redução da compra 

por insumos externos (ALTIERI; FUNES-MONZOTE; PETERSEN, 2012) e, 

consequentemente, minimização nos custos de produção. Como a maioria dos agricultores 

não possuem dinheiro para fazer grandes investimentos, a não utilização desta prática de 

manejo dos sistemas produtivos é uma perda no recurso social, bem como a baixa 

diversificação na criação de animais pelos agricultores, pois se trata de uma das mais 

importantes estratégias de geração de renda e garantia de alimentos para consumo (ASA, 

2011). Embora os agricultores familiares tenham um foco para a produção animal, somente, 

alguns deles criam também, outros animais. Quando criados, são valorizados os animais 

adaptados às condições climáticas da região, como as cabras para produção de carne, as vacas, 

para leite, em geral da raça holandesa (SILVA et al. 2007), as galinhas, para ovos e as 

abelhas, o mel.  

Infelizmente, a produção vegetal tem sido direcionada para o monocultivo da palma na 

tentativa de ampliar a escala da produção animal. Apesar de ser uma importante fonte de 

alimento para os animais durante longos períodos de estiagem, o plantio de apenas uma 

espécie, a palma, resulta numa alimentação desequilibrada, a qual gera a necessidade da 

compra de matéria-prima para a formulação de ração como suplemento alimentar. Apenas 4% 
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trabalham com o manejo de pastagens ou com o plantio de espécies para a produção de 

silagem (ou feno). Estas são estratégias de produção diversificada de alimentos para os 

animais importantíssimas as quais deveriam ser disseminadas (BAPTISTA; CAMPOS, 

2013a). A baixa diversificação de espécies vegetais também é vista na produção para o 

autoconsumo, cuja maioria dos agricultores se restringe ao plantio de milho e feijão e 17% 

não produz nada para consumo.  Provavelmente, a falta de diversidade esteja relacionada à 

ausência de tecnologias que favorecem certas inovações ou também, à carência de 

conhecimentos técnicos, cujos agricultores necessitam para aplicar novas práticas de manejo. 

A diversificação é fundamental para garantir a segurança alimentar e financeira de 

agricultores do semiárido (ASA, 2011). Portanto, a sua ausência é um fator que compromete 

as relações do trabalhador com o meio. Cabe aos agentes externos (associações, entidades da 

sociedade civil e/ou públicas) fomentar e viabilizar as estratégias de convivência com o 

semiárido fundamentadas numa produção diversificada (ALTIERI; FUNES-MONZOTE; 

PETERSEN, 2012), pois como afirma Campelo e Hamasaki (2011), ao considerar as 

situações adversas encontradas no semiárida, esta região é capaz de desenvolver-se de 

maneira pautada no equilíbrio econômico, social e ecológico a partir do aproveitamento das 

suas potencialidades, como a criação de aves, suínos, caprinos, ecoturismo, agricultura 

irrigada e de sequeiro, produtos orgânicos, entre outras, e utilizando técnicas adequadas de 

criação, manejo, plantação e prevenção de pragas. 

Os agricultores são contemplados com assistência técnica uma vez ao mês, 

disponibilizada pelo programa Adapta Sertão. Embora seja uma assistência frequente, a 

ausência de produção de alimentos para autoconsumo de 17% das famílias, o incentivo à 

monocultura da palma e à compra de matéria-prima de 43% dos entrevistados, a ausência de 

manejo (30%) ou o estímulo ao uso de insumos químicos externos sem a devida análise de 

solo e também, a pequena variabilidade na criação de animais sugerem a má eficiência na 

atuação dos técnicos. Portanto, as estratégias propostas não estão alinhadas com a realidade 

do agricultor familiar, o qual não possui recursos financeiros para fazer investimentos 

desnecessários. A disseminação dos conhecimentos técnicos deveria ser direcionada para boas 

práticas de manejo, as quais estejam em harmonia com a natureza bem como, viáveis à 

implementação pelo agricultor e ainda, redirecionamento dos investimentos à diversificação 

na produção, permitindo ao produtor, produzir ao invés de comprar. Portanto, somente a 

presença de assistência técnica não representa um ponto favorável ao recurso social, pois a 

eficiência na sua atuação é tão importante quanto.  
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Recurso Físico  

As questões de infraestrutura, em especial as tecnologias sociais, tem sido importantes 

recursos para viabilizar as estratégias de convivência. No contexto do semiárido, algumas 

tecnologias tornam-se primordiais, a citar aquelas relacionadas ao acesso e uso da água e 

outras que facilitam a produção agropecuária. As infraestruturas hídricas, como cisternas, 

sistemas de irrigação e bombas d’água tem promovido o aprimoramento das atividades 

agrícolas bem como, refletido no aspecto social com o fortalecimento das famílias rurais. 

Como por exemplo, as cisternas implantadas pelo programa um milhão de cisternas que vem 

garantindo água, saúde, dignidade e esperança para as famílias beneficiadas (DIAS, 2013), 

bem como, fortalecendo e reconhecendo o papel da mulher rural (MORAES; ROCHA, 2013). 

Outros equipamentos como máquinas forrageiras, motocultivadores e veículos, também se 

mostram importantes alternativas para assegurar o desenvolvimento local, pois facilitam a 

preparação do solo, agilizam o trabalho de trituração da palma para alimentar o animal, antes 

realizados manualmente e permitem o transporte de produção.  

 Boa parte dos agricultores visitados não possuem as tecnologias úteis para o 

desenvolvimento de seus sistemas produtivos. Constatou-se discrepâncias bastante grandes 

entre as requisições, desde equipamentos sofisticados como ordenhadeiras, até as mais 

simples, como sistemas de irrigação ou até mesmo básica, a exemplo da disponibilidade de 

energia elétrica. A necessidade destas tecnologias realça a deficiência no recurso físico, pois, 

os recursos tecnológicos são a ponte entre as inovações necessárias para o aprimoramento dos 

sistemas produtivos dos agricultores. Além disso, esta falta também compromete outros 

recursos, como o humano cuja baixa diversidade alimentar pode estar associada a falta de 

tecnologias para melhor utilização da água. O déficit tecnológico enfatiza ainda mais a 

carência por intervenções externas, com políticas de desenvolvimento visadas no 

fortalecimento da agricultura familiar (CAMPELO; HAMASAKI, 2011).  Como alternativas, 

48% dos agricultores que não possuem equipamento próprio participam de associações, no 

intuito de acessarem equipamentos, e também, 35% contratam o serviço mediante pagamento 

ou emprestam de amigos ou vizinhos.  

 

Recurso Financeiro  

Parte das deficiências diagnosticadas nos recursos humano, social e físico estão 

associadas à falta de recursos financeiros, sejam eles, retorno insuficiente das fontes de renda, 

baixos preços obtidos na comercialização ou falta de acesso a créditos. Por não conseguirem 

se manter economicamente com as fontes de renda da propriedade, os agricultores acabam 
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buscando alternativas fora do estabelecimento rural através da criação de negócio próprio, 

salários fixos, aposentadorias ou até mesmo, programas sociais e acesso a crédito, como o 

bolsa família e o Agroamigo, respectivamente. Setenta e quatro porcento das famílias tem 

suas fontes de renda oriundas fora da propriedade e também, com a venda de produtos 

oriundos dela. Somente 26% sobrevive com a renda do estabelecimento rural, porém, estes 

agricultores dependem do bolsa família. Dos agricultores familiares presentes nos estados 

com porção no semiárido, 73% utilizam recursos fora do estabelecimento como 

complementação de renda, destes, 32% são recursos de aposentadorias ou pensões, 13% 

provém de salários e 27% vem de receitas de programas governamentais (IBGE, 2009). 

Quanto à renda da propriedade, parte provém dos focos de produção (leite ou carneiros) e em 

alguns casos, também de outras atividades desenvolvidas no seu estabelecimento, como venda 

de galinhas e ovos, de suínos e de mel. No entanto, mesmo diversificando recorrem a outras 

alternativas o que realça a necessidade de aprimoramento dos seus sistemas de maneira que 

promovam maiores retornos econômicos. E assim, garantam ao produtor, tempo e recursos 

suficientes para investir em seus sistemas rurais e assim, garantir seu retorno ou permanência 

no campo. (CAMPELO; HAMASAKI, 2011). 

A geração da renda da propriedade está diretamente relacionada ao escoamento e 

venda do produto. Embora a comercialização via atravessador, realizada por 68% das 

famílias, facilite esse processo de venda por meio da garantia da compra, o grande número de 

envolvidos na cadeia de produção acaba por minimizar os lucros para o produtor, podendo ser 

este um dos motivos pelo baixo preço do leite. Outra questão é a falta de conhecimento 

relacionada ao custo de produção e o lucro líquido obtido, conforme diagnosticado em campo. 

A venda direta representa uma importante estratégia para otimizar o lucro, porém, a falta de 

condições sanitárias adequadas pode vir a se tornar um empecilho. Logo, as cooperativas 

surgem como alternativas para obtenção de melhores preços na venda, para o fortalecimento 

das relações entre produtores rurais e para a disseminação de conhecimentos a respeito das 

técnicas de produção, assim como, planejamento e gestão. Segundo Albuquerque (2010), as 

pequenas cooperativas podem ser úteis no desenvolvimento de formas inovadoras de inserção 

de mercados. 

Por meio do acesso ao crédito o agricultor familiar com baixas condições financeiras 

tem a oportunidade de promover os investimentos requeridos. Aproximadamente metade dos 

produtores estudados (57%) tem adquirido este benefício, seja por meio de valores mensais 

com o Agroamigo, ou financiamentos para melhorias nas infraestruturas rurais via Pronaf. 

Mesmo acessando o crédito estes produtores também procuram trabalhos fora do 
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estabelecimento rural como complementação de renda e alegam dificuldades com relação aos 

preços obtidos pela venda de seus produtos. Identificou-se em campo que existem os 

agricultores que não acessam o crédito, devido à falta de escritura da propriedade ou nome 

sujo. Se 39% das famílias que acessam crédito não souberem especificar a origem do 

benefício concedido, talvez a falta de acesso também esteja associada ao desconhecimento 

dos possíveis programas os quais podem se beneficiar. Nos municípios de Baixa Grande, 

Ipirá, Pé de Serra e Quixabeira, foi observado diminuição no valor médio do crédito acessado 

entre os anos de 2012 e 2016 (BURNEY; BARBOSA, 2016). Deste modo, a problemática 

verificada no recurso físico o qual reflete nos demais recursos, enfatiza a necessidade de 

estratégias que possibilitem reverter não só o cenário quanto ao não acesso ao crédito, mas 

também, a alternativas de comercialização e aumento da eficiência nos sistemas produtivos da 

propriedade.  

 

Recurso Natural 

As áreas para produção agropecuária e para conservação da caatinga têm sido 

primordiais para a manutenção dos meios de vida dos agricultores familiares e também para o 

desenvolvimento das suas atividades agropecuárias. Embora reconheçam o papel e função das 

matas nativas, 96% e 61% das famílias não atendem a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, 

do Código Florestal quanto a presença de área de preservação permanente e de reserva legal, 

respectivamente. Diante a atual prioridade de preservação e conservação dos recursos naturais 

e do acesso à terra como garantia de moradia e habitação (MALUF, 2003), a relação inversa 

entre tamanho de propriedade e conservação da caatinga diagnosticados enfatiza a 

necessidade de subsídios capazes de favorecer a regeneração e restauração da Caatinga. 

Portanto, incentivar a agricultura sustentável, pautada no equilíbrio entre questões ambientais, 

sociais e econômicas se fazem extremamente necessárias de modo a reverter o atual cenário 

de esgotamento dos recursos da Caatinga e da marginalização e exclusão social dos 

agricultores familiares. Sendo as práticas agroecológicas importantes estratégias para 

produção diversificada de alimentos em pequenos espaços (ALTIERI; NICHOLLS, 2012; 

ALTIERI; NICHOLLS, 2009; ALTIERI, 2002) e assim, para a convivência com o semiárido 

(ASA, 2011).   

 

5.3. Estratégias locais como fomento ao fortalecimento da agricultura familiar do 

semiárido  
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As estratégias aqui propostas têm como finalidade geral fortalecer a agricultura 

familiar, a partir de medidas atuantes na convivência com o semiárido, findadas na garantia da 

segurança alimentar das famílias rurais, na sua autonomia financeira, na manutenção de sua 

identidade cultural, na minimização da sua dependência em insumos externos favorecendo o 

uso dos recursos locais e também na recuperação dos solos degradados e na preservação dos 

recursos naturais. Estas sugestões baseiam-se nos resultados observados com relação aos 

recursos dos meios de vida, respeitando sua importância e seus usos quanto à questão da água, 

produção e área consolidada. Portanto, as estratégias fundamentam-se nos fatores 

socioambientais e econômicos de maior relevância para o fortalecimento da agricultura 

familiar, cujo enfoque local visa otimizar os recursos dos meios de vida disponíveis, bem 

como, propor alternativas para suprir as demandas por aqueles em falta. Cabe às associações a 

qual os agricultores participam e ao poder público encarregar-se do fomento e viabilidade 

destas estratégias.  

Maior ênfase foi dada a discussão de estratégias de convivência com o semiárido ao 

invés das estratégias de adaptação às mudanças climáticas. Embora estes temas estejam 

intimamente ligados, pois visam a sobrevivência das famílias diante as adversidades 

climáticas, o primeiro sugere medidas mais específicas focadas nos recursos dos meios de 

vida, enquanto as questões em torno das mudanças climáticas parecem sugerir alternativas 

mais globais as quais possam ser replicadas em larga escala. O enfoque dado não anula a 

adaptação dos agricultores aos impactos das mudanças climáticas, pois sabe-se que a gestão 

eficiente da água, as práticas agroecológicas e o suporte externo são alternativas para o 

aumento da resiliência das famílias rurais (FAO, 2016). Assim, as estratégias locais aqui 

propostas para o fortalecimento da agricultura familiar do semiárido serão um dos meios para 

gerar a resiliência necessária às adversidades do clima.  

 

Produção 

Foi observado que o tamanho de produção (número de matrizes) tem impacto na 

conservação da caatinga, devido a relação identificada entre número de matrizes e presença de 

reserva legal com entrada de animais. Deste modo, o aumento na presença de animais reflete 

na demanda por áreas, consequentemente, maior é o desmatamento e a exploração dos 

recursos naturais. Por grande parte da amostra ser contemplada por produtores de bovinos, 

gerando tendenciosidade no dados, os resultados do foco de produção foram desconsiderados. 

Como diagnosticado, o manejo aplicado nos sistemas produtivos dos agricultores é ineficiente 

ou inexistente, o que tem refletido em baixos retornos econômicos, insegurança alimentar e 
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degradação dos recursos naturais. Deste modo, o manejo sustentável dos recursos naturais se 

torna um importante fator a ser considera na proposição de estratégias de convivência, bem 

como, a produção diversificada de espécies vegetais e animais. Este envolve variedades de 

espécies tanto para o autoconsumo quanto para alimentação animal e venda, além dos 

diferentes tipos de animais criados na mesma propriedade, enquanto aquele, corresponde às 

boas práticas de gestão tanto dos sistemas produtivos, como alternativas agroecológicas, 

quanto de conservação da caatinga e melhor utilização de recursos, como uso de resíduos 

orgânicos e descartes corretos do lixo. Além destes, também se pode citar os fatores, 

estratégias de comercialização e diversificação de fontes de renda dos sistemas da 

propriedade, os quais trabalhados em associação com um eficiente manejo de produção 

diversificada podem resultar no fortalecimento financeiro dos agricultores.  

 

a. Sistema Agroflorestal (SAF) 

Sugere-se a implantação de um sistema agroflorestal (SAF) com espécies alternativas 

para a produção de feno, silagem e ração animal e também para autoconsumo.  Este tipo de 

sistema permitirá a produção diversificada de espécies, otimizando sua ocupação no espaço e 

no tempo e também será responsável pela recuperação do solo e manutenção de sua umidade 

(MONTEIRO, 2010). Em um espaço de 54m
2 

é possível fazer 5 linhas de 1m de largura por 9 

m de comprimento. As linhas das extremidades serão destinadas para o plantio de árvores cuja 

função é o efeito de borda e criação de micro-habitat favorável ao desenvolvimento das 

demais espécies. Estas linhas de árvores poderão ser compostas por espécies provedoras de 

biomassa para o sistema, como santa bárbara
50

, leguminosas como fonte de nitrogênio, 

gliricídia (MARIN et al., 2006) que também é uma alternativa para produção de silagem, 

assim como a maniçoba (ARAÚJO, 2001) e para alimentação e formulação de ração, palma 

forrageira (ROCHA, 2012), algaroba (ARAUJO et al., 2010) e umbuzeiro. Os dois canteiros 

próximos aos das árvores poderão ser ocupados por espécies dos 4 estratos (baixo, médio, alto 

e emergente) sendo, respectivamente, feijão, batata-doce, mandioca e milho. Destes, como 

alternativa para produção de silagem, a mandioca com a maniçoba (VOLTOLINI et al., 2009) 

e o milho (ARAÚJO, 2001) e no canteiro central, para gerar alimento para consumo, o plantio 

de verduras e hortaliças. Recomenda-se o aproveitamento do esterco dos animais como fonte 

de adubo (SANTOS et al., 2010), restos vegetais para cobertura do solo (ALTIERI; 

                                                      
50

 Melia azedarach L. 
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NICHOLLS, 2009) e uso de sementes crioulas para resgatar a identidade cultural da região, 

garantir a variedade de espécies (MORAIS, 2015) e baratear o custo de produção.  

 

b. Sistema silvipastorial ou agrosilvipastoril 

Sabe-se que a bovinocultura no semiárido é baseada no pastoreio extensivo da 

caatinga, com complementação de concentrados, obtidos no comércio local de venda de 

insumos agropecuários (BAIARDI, 2014b). Por isso, produzir o alimento para diminuir a 

compra de produtos é importante, bem como, manejar os sistemas de pastagem de modo a 

evitar degradação dos recursos naturais, sobretudo os solos. O sistema silvipastoril ou 

agrosilvipastoril com espécies arbóreas e bovinos ou caprinos pode ser uma alternativa para 

consorciar a conservação da caatinga com a criação de animais e controlar eficientemente a 

erosão do solo (AGUIAR et al., 2010). Além disso, para as áreas de reserva legal se pode 

optar pela criação de abelhas (PEREIRA et al., 2017) e extração florestal de madeira ou 

produtos vegetais. Quanto à produção de caprinos, os produtores podem complementar sua 

renda através da venda do leite de cabra ou produção de queijo (CLOVIS FILHO; SILVA, 

2014).  

 

Disponibilidade de área 

As questões mais importantes ao considerar a disponibilidade de área ficam em torno 

da conservação da caatinga e do foco de produção, pois famílias com propriedades de até 20 

hectares, são aquelas que trabalham com hortaliças e não possuem as áreas com matas nativas 

estabelecidas pela Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Portanto, a promoção da recuperação 

e preservação da caatinga e a garantia de uma produção compatível com o tamanho da 

propriedade devem ser o norte para a proposição de alternativas locais neste contexto. 

Ressalta-se o fator manejo sustentável dos recursos naturais com estratégias que visem a 

regeneração (ou restauração) das florestas e do solo, cujas atividades agropecuárias devem 

estar alinhadas. Propõe-se um SAF com fim a produção de alimentos para consumo e venda 

baseados em espécies frutíferas e hortaliças. Ele poderá ser feito na mesma proporção que o 

anteriormente proposto, respeitando as linhas de árvores, com variações nas espécies 

frutíferas ou madeireiras. As linhas com verduras e legumes poderão contemplar muitas 

espécies plantadas em consórcio, desde que se respeite a estratificação e o ciclo de vida de 

cada uma, cuja escolha dependerá do objetivo do agricultor.  Os agricultores também podem 

investir na criação de galinhas para os ovos, cujo esterco gerado poderá ser reaproveitado 
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como adubo do sistema. A fim de agregar valor aos produtos gerados e aumentar sua 

durabilidade, podem fazer compotas ou vender frutas desidratadas. 

 

Água 

As famílias que possuem reservatórios com durabilidade de até 18 meses são aquelas 

que requisitam infraestruturas hídricas enquanto aquelas com fontes perenes dependem de 

programas sociais e não acessam crédito. Portanto, a principal associação verificada em 

relação a água foi a requisição de tecnologias (recurso físico) e a subutilização da água 

(recurso humano). Estes estão associados e provavelmente, estejam relacionados a falta de 

recursos financeiros para aplicar os investimentos necessários, e talvez, a falta de 

conhecimento ou de mão de obra para realizar os trabalhos.  

Sabendo que a disponibilidade de água impacta na seleção de recursos tecnológicos, as 

estratégias devem considerar o fator gestão da água como base de atuação, contemplando 

alternativas eficientes de captação e armazenamento de água da chuva e principalmente, do 

melhor uso dela.  Para viabilizar a atuação em prol da melhor gestão da água, os déficits nos 

recursos financeiros devem ser superados, por isso, a participação em programas sociais que 

visem a implantação de tecnologias de acesso e uso da água ou de oferecimento de crédito 

pode ser uma alternativa.  

 

Programas sociais 

A ausência de recursos financeiros compromete o desenvolvimento da agricultura 

familiar, pois inviabiliza a adoção de tecnologias que garantem as inovações fundamentais 

para o aprimoramento dos sistemas produtivos. Logo, o suporte externo é mais um fator a ser 

considerado neste contexto. As instituições públicas, privadas ou órgãos não governamentais 

podem atuar de maneira a viabilizar economicamente as estratégias locais, bem como, 

possibilitar a adesão das tecnologias sociais requisitadas. Programas como Pronaf semiárido e 

Agroamigo tem desempenhado papel fundamental na promoção do desenvolvimento 

sustentável nas áreas marginalizadas da região nordeste, facilitado o acesso a crédito no meio 

rural e promovendo estratégias de convivência com o semiárido (CAMPELO; HAMASAKI, 

2011). Além disso, este suporte, em especial aqueles de associações e ONG’s, pode operar no 

oferecimento de novos conhecimentos sobre técnicas de manejo mais eficientes e 

harmoniosas com a natureza e a com a realidade do agricultor e também, na tentativa de 

resgatar e preservar a identidade cultural dos povos de cada região, cujos hábitos e 

conhecimentos têm sido primordiais para a convivência com o semiárido.  
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a. Pronaf semiárido 

A adesão ao Pronaf semiárido pode auxiliar as famílias a adquirirem os equipamentos 

requisitados, como motocultivadores, trituradores ou ordenhadeiras. E também, àquelas que 

quiserem financiar projetos voltados para a sustentabilidade, como estratégias agroecológicas 

para aumentar a diversidade de espécies para autoconsumo ou para alimentação animal, para 

melhorar o manejo das pastagens e levantar cercas dos sistemas silvipastoris 

(agrosilvipastoril) ou mesmo, para implementar projetos de restauração das áreas degradadas 

a fim de recuperar as APP’s. Além da concessão ao crédito, estes agricultores poderão 

beneficiar-se da assistência técnica para a implementação do projeto.  

 

b. Agroamigo 

As famílias que carecem de recursos financeiros podem se beneficiar com o acesso ao 

microcrédito do Agroamigo, seja para adquirir as infraestruturas necessárias ou melhorar seus 

sistemas produtivos a partir da adesão de práticas sustentáveis. Projetos voltados para a 

produção agroecológica e orgânica são incentivados, por isso, os sistemas agroecológicos e 

silvipastoris poderão ser financiados pelo programa. Recomenda-se o Agroamigo para casos 

em que as melhorias não demandem altos investimentos, pois, as famílias rurais cuja renda 

bruta anual não ultrapassa os R$ 20 mil poderão acessar o crédito com valor máximo de R$ 

4000.  

 

c. Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

As famílias que tem por objetivo produzir alimentos para a venda, como o caso dos 

agricultores de até 20ha, podem beneficiar-se do PAA, modalidade de compra direta da 

agricultura familiar, como estratégia de comercialização. Os produtores passam a ser 

fornecedores e como benefício, tem a garantia do escoamento e venda de sua produção. Além 

disso, o programa favorece os produtos agroecológicos e orgânicos, com acréscimo de 30% 

no valor da compra em relação aos produtos convencionais.  

 

d. PAA leite 

Os agricultores que trabalham com a criação de animais voltados para a produção 

leiteira, seja leite de vaca ou de cabra, podem beneficiar-se do PAA leite. Trata-se de uma 
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estratégia de escoamento do produto, pois este programa garante a compra de até 100 litros de 

leite por dia.   

 

e.  “Água para todos” 

O principal objetivo do “água para todos” é o fomento ao acesso e bom uso da água, 

cuja atuação se dá através do oferecimento de infraestrutura hídricas, desde cisternas a kits de 

irrigação. Por isso, aqueles produtores que demandam tecnologias como bombas d’água e 

sistemas de irrigação podem recorrer a este programa.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Os meios de vida das famílias rurais do semiárido apresentam maior vulnerabilidade 

nos seguintes recursos: financeiro (devido ao baixo retorno econômico de suas atividades e à 

comercialização de seus produtos, bem como às dificuldades de acesso ao crédito) e social 

(falta de conhecimentos técnicos resultando em práticas agropecuárias defasadas e 

insustentáveis, desencadeando uma má utilização dos recursos locais).  

 

 O acesso aos programas sociais disponíveis e a participação em associações ou 

cooperativas são fundamentais para viabilizar as estratégias de convivência com o semiárido. 

 

A gestão da água (acesso e bom uso do recurso) e a aplicação dos conhecimentos 

tradicionais favorecem a segurança alimentar das famílias rurais.  

 

As principais estratégias de convivência com o semiárido focam no acesso a água e 

em alternativas para suprir a falta de alimento para o animal.  

 

O tamanho da propriedade e de produção impactam a conservação da caatinga e 

também,  o tamanho da propriedade influencia no foco de produção agropecuário.  

 

O uso eficiente da água depende de tecnologias e boas práticas que permitam o seu 

melhor aproveitamento.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE A. Questionário 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracterização dos meios de vida sustentáveis 

1. Quantas fontes de água o Sr. (Sra.) e sua família possuem?  

2. Por quanto tempo duram estes reservatórios durante períodos de estiagem? 

3. Daquilo que Sr. (Sra.) e sua família consomem, qual o percentual da produção vem de sua propriedade? 

4. O Sr. (Sra.) e sua família aplicam ou acham importante aplicar os conhecimentos aprendidos com seus 

antepassados? 

5. O Sr. (Sra.) e sua família têm aprendido novos conhecimentos para aplicar na sua propriedade ou participam 

de cursos e treinamentos?  

6. O Sr. (Sra.) e sua família participam de alguma associação? Se sim, qual? 

7. O Sr. (Sra.) e sua família recebem assistência técnica? Se sim, qual a frequência das visitas? 

8. Qual o foco da produção do Sr. (Sra.) e sua família e quantas matrizes possuem? 

9. Além da produção principal, quais outros animais são criados na sua propriedade? 

10. Da alimentação dada aos animais, o que é produzido e o que é comprado? 

11. Quantas espécies vegetais são produzidas na sua propriedade e qual a finalidade de cada uma?  

12. Quais espécies vegetais são produzidas na sua propriedade? 

13. O Sr. (Sra.) e sua família utilizam algum insumo para a produção vegetal?  

14. Quais tecnologias (ferramentas) o Sr. (Sra.) e sua família possuem na sua propriedade? 

15. Qual a origem destas ferramentas?  

16. Quais ferramentas lhe faltam para desenvolver suas atividades? 

17. Quantas fontes de renda o Sr. (Sra.) e sua família possuem? 

18. Quais são as principais fontes de renda do Sr. (Sra.) e da sua família? 

19. O Sr. (Sra.) ou alguém de sua família já acessou algum crédito?  

20. Qual o tipo de crédito acessado? 

21. Como é feita a comercialização do seu produto?  

22. O Sr. (Sra.) e sua família possuem reserva legal em sua propriedade? Se sim, há ou não entrada de animais? 

23. Sr. (Sra.) e sua família possuem área de preservação permanente em sua propriedade? 

24. O que Sr. (Sra.) e sua família fazem com o lixo gerado na propriedade? 

25. Qual o tamanho da sua propriedade? 

 

Caracterização das dificuldades e estratégias de convivência  

1. Quais as maiores dificuldades enfrentadas pelo agricultor nessa região? 

2. Quais atitudes são tomadas pelo agricultor para contornar essas dificuldades? 
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APÊNDICE B. Caracterização dos produtores familiares do semiárido baiano 

Identificação Município 
Área total 

(hectares) 

Quantidade 

de 

reservatórios 

de água 

Período de 

abastecimento 

em épocas de 

seca (meses) 

Leite (1)   

Carneiro 

(2) 

Número 

de 

matrizes 

Produtor 1 
Capim 

Grosso 
73.9 2 6 1 26 

Produtor 2 
Capim 

Grosso 
46.61 3 12 1 13 

Produtor 3 
Capim 

Grosso 
141.57 5 24 1 32 

Produtor 4 
Capim 

Grosso 
26.14 2 24 1 16 

Produtor 5 Ipirá 21.78 3 >24 1 12 

Produtor 6 Ipirá 11.76 3 24 1 4 

Produtor 7 Ipirá 9.15 3 >24 1 10 

Produtor 8 Ipirá 18.30 7 12 2 30 

Produtor 9 Ipirá 90 3 12 2 50 

Produtor 10 Pé de Serra 26.14 3 12 1 4 

Produtor 11 Pé de Serra 11.33 4 >24 1 7 

Produtor 12 Pé de Serra 8.71 4 12 1 8 

Produtor 13 Pé de Serra 13.07 3 6 1 5 

Produtor 14 Quixabeira 1.31 3 >24 2 5 

Produtor 15 Quixabeira 34.85 3 18 1 30 

Produtor 16 Quixabeira 9.58 2 24 1 5 

Produtor 17 Quixabeira 21.78 3 24 2 60 

Produtor 18 Quixabeira 52.27 6 >24 1 19 

Produtor 19 Serra Preta 30.93 3 24 1 15 

Produtor 20 Serra Preta 39.20 6 24 1 12 

Produtor 21 Serra Preta 29.62 7 >24 1 6 

Produtor 22 Serra Preta 20.04 3 12 1 6 

Produtor 23 Serra Preta 28.31 2 12 2 20 
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APÊNDICE C. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

número de cisternas para consumo humano  

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente de 

determinação 

Diversidade da renda Nº de fontes de renda da propriedade 0.67249 0.3975 

Diversidade da renda 
Nº de fontes de renda externas a 

propriedade 
0.33188 0.5791 

Comercialização Venda direta 0.61245 0.6917 

Diversidade da produção 

vegetal 
Nº total de espécies produzidas -0.09389 0.7823 

Tecnologia Sistema de irrigação 1.11354 0.8485 

Tipo de crédito Agroamigo 1.28930 0.9178 

Conservação da APP Possui APP (1) ou não possui (0) -0.72271 0.9446 

Associativismo Sindicatos Rurais -0.12664 0.9593 

Produção animal Nº de matrizes -0.00873 0.9712 

Fonte de uso das tecnologias 
Associações / cooperativas / 

sindicatos rurais 
-0.28493 0.9799 

Tipo de crédito Outros -0.09825 0.9874 

Período de abastecimento 

(meses) 
Maior que 24 -0.29694 0.9934 

Resíduo Enterra 0.40066 0.9970 

Tipos de fontes de renda Venda de suínos -0.13428 0.9988 

Tipo de criação animal Abelhas 0.13865 0.9996 

Associativismo Cooperativas de leite  -0.02511 0.9998 

Associativismo Associação de pequenos produtores 0.07314 0.9999 

Tipo de produção vegetal Milho 0.01092 1.00000 

Tipos de fontes de renda Venda de carneiros  0.00437 1.00000 

Resíduo Queima 0.00109 1.00000 
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APÊNDICE D. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

número outras fontes de água  

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente de 

determinação 

Tecnologia 
Veículo para transporte de alimento 

e/ou carroça 
5.00000 0.3263 

Tipo de crédito  Agroamigo  2.40000 0.5140 

Tecnologias requisitadas Forrageira / triturador 0.40000 0.7346 

Manejo de produção 

vegetal 

Uso de insumos químicos (controle de 

pragas) 
2.80000 0.8279 

Comercialização  Via cooperativa -1.00000 0.9012 

Tipo de produção vegetal  Hortaliças -1.00000 0.9354 

Tipo de crédito  PRONAF  -2.00000 0.9534 

Acesso a crédito  
Possui financiamento e/ou já acessou 

(1) ou não acessou (0) 
1.00000 0.9635 

Tipos de fontes de renda Venda de suínos -0.60000 0.9754 

Tecnologias requisitadas Ordenhadeira -0.60000 0.9842 

Tecnologias Outros -0.60000 0.9885 

Conservação da RL 
Não possui RL, mas pretende restaurar 

e/ou deixar regenerar   
-0.60000 0.9946 

Resíduos Queima -0.40000 0.9981 

Período de abastecimento 

(meses) 
6 a 12 0.40000 0.9995 

Tecnologias requisitadas Outros  0.20000 0.9999 

Tecnologias requisitadas 
Veículo para transporte de alimento 

e/ou carroça 
0.20000 1.00000 
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APÊNDICE E. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

número de fonte de água perene  

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente 

determinação 

Período de abastecimento (meses) Maior que 24 0.50000 0.4250 

Tipo de criação animal Bovinos -0.50000 0.5400 

Inovação  Inovação na produção animal 0.50000 0.6696 

Tipos de fontes de renda  Diárias 0.50000 0.7814 

Tipo de crédito  Agroamigo  -1.00000 0.8876 

Alimentação animal Produção de palma forrageira -0.50000 0.9369 

Tipos de fontes de renda Bolsa família 0.50000 1.0000 
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APÊNDICE F. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

período de até 6 meses de abastecimento de água em épocas de estiagem 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente 

de 

determinação 

Tecnologia Outros 0.81818 0.3030 

Tipo de criação animal Galinhas -0.54545 0.4250 

Tipo de produção vegetal Feijão  0.54545 0.5083 

Fonte de uso das 

tecnologias 
Empréstimo ou pagamento 0.36364 0.5665 

Tipo de produção vegetal Outros -0.72727 0.7031 

Tipo de produção vegetal Frutas 0.36364 0.8038 

Tipo de fonte de renda Negócio próprio -0.45455 0.9035 

Comercialização  Venda direta 0.27273 0.9626 

Tecnologia 
Veículo para transporte de alimento e/ou 

carroça 
0.45455 0.9800 

Tecnologias requisitadas 
Veículo para transporte de alimento e/ou 

carroça 
-0.36364 0.9887 

Terra 0 a 20ha  0.18182 0.9935 

Período de abastecimento 

(meses) 
Nº de fontes de água perene -0.09091 0.9971 

Tipo de fonte de renda Venda de carneiros  0.09091 0.9980 

Tipo de criação animal Outros 0.09091 0.9992 

Comercialização  Via cooperativa 0.09091 1.00000 
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APÊNDICE G. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

período de até 6 a 12 meses de abastecimento de água em épocas de estiagem 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente de 

determinação 

Tipo de produção vegetal  Hortaliças 1.00000 0.4665 

Conservação da APP Possui APP (1) 1.00000 0.6779 

Tipo de criação animal Bovinos 1.00000 0.8121 

Alimentação animal  Produção de palma forrageira 1.00000 0.8873 

Tecnologia requisitada Sistema de irrigação 1.00000 0.9266 

Tecnologia Outros -1.00000 1.00000 
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APÊNDICE H. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

período de até 12 a 18 meses de abastecimento de água em épocas de estiagem 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente 

de 

determinaçã

o 

Resíduos Aterro Sanitário  1.00000 0.4773 

Conhecimento 

tradicional 
Aplica o conhecimento (1)  1.00000 1.00000 
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APÊNDICE I. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

período de até 18 a 24 meses de abastecimento de água em épocas de estiagem 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente 

de 

determinação 

Tipo de criação animal Outros  1.80000 0.2177 

Conhecimento 

tradicional 

Aplica o conhecimento (1) ou não aplica 

(0) 
-2.00000 0.3429 

Alimentação animal Produção e/ou manejo de pastagem 1.60000 0.4353 

Terra 66 a 80ha -1.00000 0.5950 

Resíduos Aterro sanitário -2.00000 0.7084 

Tipo de criação animal Galinhas -0.40000 0.8496 

Tecnologia 
Veículo para transporte de alimento e/ou 

carroça 
-1.00000 0.8885 

Tipos de fontes de renda  
Venda de outros produtos da propriedade 

rural 
-0.20000 0.9191 

Tipo de produção vegetal Feijão  -0.40000 0.9442 

Conservação da APP Possui APP (1) ou não possui (0) -0.60000 0.9587 

Inovação  Inovação na produção vegetal 0.40000 0.9699 

Alimentação animal Produção de palma forrageira -0.40000 0.9872 

Tecnologia requisitada Forrageira / triturador 0.20000 0.9913 

Diversidade da renda Nº de fontes de renda da propriedade -0.20000 0.9956 

Tecnologia requisitada Sistema de irrigação 0.20000 1.00000 
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APÊNDICE J. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

período maior que 24 meses de abastecimento de água em épocas de estiagem 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente 

de 

determinação 

Quantidade de reservatórios 

de água 
Nº de fontes de água perene 1.00000 0.4250 

Tipo de crédito  Agroamigo 1.00000 0.5965 

Resíduos Enterra -2.072E-15 0.7083 

Tecnologias 
Veículo para transporte de alimento 

e/ou carroça 
1.00000 0.7993 

Resíduos Queima -1.00000 0.9337 

Resíduos Aterro Sanitário -1.00000 0.9681 

Tipo de criação animal Bovinos 1.00000 1.00000 
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APÊNDICE K. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

foco de produção em bovinos ou caprinos 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente 

de 

determinação 

Tipos de fontes de renda Venda de leite -2.00000 0.5400 

Alimentação animal Produção de palma forrageira -1.00000 0.7284 

Tipos de fontes de renda Venda de suínos -5.239E-15 0.7995 

Alimentação animal 
Produção e/ou manejo de 

pastagem 
-1.00000 0.8333 

Tecnologia Sistema de irrigação 1.00000 0.8851 

Período de abastecimento (meses) 12 a 18  1.00000 0.9419 

Quantidade de reservatórios de 

água 
Nº de fontes de água perene 3.56E-15 0.9696 

Tipo de criação animal Bovinos 1.00000 0.9769 

Conservação da APP Possui APP (1) -1.00000 1.0000 
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APÊNDICE L. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas ao 

número de matrizes da produção principal 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente de 

determinação 

Alimentação animal Produção e/ou manejo de pastagem 18.00000 0.4593 

Manejo da produção 

vegetal 

Uso de insumos químicos (fertilidade 

do solo) 
8.00000 0.7059 

Tipo de produção vegetal Milho 13.00000 0.7553 

Comercialização  Via atravessador 12.00000 0.8032 

Tipos de fontes de renda Aposentadoria -19.00000 0.8351 

Fonte de uso das 

tecnologias 
Empréstimo ou pagamento 18.00000 0.8633 

Tipo de produção vegetal  Outros -4.00000 0.8997 

Acesso a crédito 
Possui financiamento e/ou já acessou 

(1)  
-10.00000 0.9344 

Tecnologias requisitadas Outros 20.00000 0.9615 

Tipos de fontes de renda 
Venda de outros produtos da 

propriedade rural 
6.00000 0.9744 

Resíduos Queima 7.00000 0.9847 

Resíduos Enterra -5.00000 0.9900 

Tipos de fontes de renda Venda de leite -4.00000 0.9951 

Tipo de produção vegetal Hortaliças 1.00000 0.9977 

Tecnologias requisitadas Poço artesiano -5.00000 0.9988 

Associativismo Cooperativas Agropecuária -5.00000 0.9996 

Tipos de fontes de renda Venda de galinhas e ovos 3.00000 0.9998 

Terra 20 a 66ha -1.00000 1.00000 

Conservação da RL Possui RL com entrada de animais 1.00000 1.00000 
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APÊNDICE M. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas a 

quantidade de terra de 0 a 20 ha 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado 

do modelo 

Coeficiente de 

determinação 

Produção animal Nº de matrizes -0.03714 0.3065 

Tipos de fontes de renda Venda de suínos 0.35714 0.4994 

Tipos de fontes de renda Salário fixo 0.74857 0.6007 

Diversidade de alimentação 

familiar (%) 
35 a 65  0.21714 0.7064 

Comercialização  Via cooperativa -0.54000 0.7514 

Alimentação animal Produção de palma forrageira 1.27714 0.7964 

Tipo de crédito Agroamigo -0.76000 0.8475 

Diversidade de renda Nº de fontes de renda da propriedade 0.42000 0.8900 

Tecnologias requisitadas Outros (ferramentas requisitadas)  -0.67714 0.9290 

Inovação Inovação tecnológica -0.30571 0.9588 

Diversidade de renda 
Nº de fontes de renda externas a 

propriedade 
-0.19429 0.9808 

Tecnologia  
Outros (Presença de ferramentas na 

propriedade) 
-0.30000 0.9928 

Associativismo Cooperativas Agropecuária -0.21714 0.9956 

Resíduos Aterro sanitário -0.13714 0.9981 

Tecnologias requisitadas 
Forrageira / triturador (ferramentas 

requisitadas)  
-0.05429 0.9993 

Tipo de produção vegetal   Outros (tipo de produção vegetal) -0.05429 0.9999 

Tipo de produção vegetal  Hortaliças 0.01143 1.00000 

Tipos de fontes de renda Venda de leite e/ou gado -0.02000 1.00000 

Tipos de fontes de renda Negócio próprio  0.00857 1.00000 

Tipo de criação animal Caprinos -0.00286 1.00000 
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APÊNDICE N. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas a 

quantidade de terra de 20 a 66 ha 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente 

de 

determinaçã

o 

Tipos de fonte de renda Venda de carneiros  0.50000 0.2083 

Associativismo Cooperativas Agropecuária -1.00000 0.4250 

Tecnologia Sistema de irrigação -1.00000 0.6598 

Resíduo  Enterra -1.00000 0.7624 

Tecnologia 
Veículo para transporte de alimento e/ou 

carroça 
1.00000 0.8203 

Tipos de fonte de renda Venda de suínos 0.00000 0.9410 

Fonte de uso das 

tecnologias 
Empréstimo ou pagamento -0.50000 0.9588 

Tipo de criação animal Caprinos 0.50000 0.9810 

Fonte de uso das 

tecnologias 

Associações / cooperativas / sindicatos 

rurais 
-0.50000 0.9930 

Conservação da APP Possui APP (1)  -0.50000 1.00000 
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APÊNDICE O. Identificação das variáveis dos meios de vida sustentáveis relacionadas a 

quantidade de terra de 66 a 80 ha 

Indicadores Variável explanatória  

Parâmetro 

estimado do 

modelo 

Coeficiente 

de 

determinação 

Tipo de criação animal Outros 1.00000 0.4524 

Conservação da APP Possui APP (1) ou não possui (0) 1.50000 0.7125 

Fonte de uso das tecnologias Empréstimo ou pagamento 0.50000 0.8101 

Tipo de criação animal Caprinos 0.50000 0.9125 

Tipos de fontes de renda Venda de carneiros -0.50000 0.9369 

Fonte de uso das tecnologias 
Associações / cooperativas / 

sindicatos rurais 
0.50000 0.9732 
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APÊNDICE P. Fatores identificados e suas respectivas cargas fatoriais rotacionadas para cada 

variável (1 ao 6) 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Nº de cisternas para 

consumo humano 
0.26582 -0.09948 0.00742 -0.05689 -0.09982 -0.24446 

Nº de outras fontes de água -0.12835 -0.16983 -0.08766 -0.01049 -0.07267 -0.10586 

Nº de fontes de água perene 0.21670 0.50659 0.24698 -0.08874 -0.05174 -0.12119 

Até 6 -0.10929 -0.02816 -0.01730 0.08141 -0.04673 -0.08241 

6 a 12 0.20611 -0.14398 0.04289 0.18224 0.26491 -0.08077 

12 a 18 -0.00673 -0.06632 0.17055 -0.03648 -0.05057 -0.00335 

18 a 24 -0.09881 -0.13134 -0.06567 -0.08079 -0.08952 0.30458 

Maior que 24 -0.01563 0.33401 -0.04001 -0.14308 -0.11178 -0.17364 

Até 35 -0.65650 -0.10019 -0.21467 -0.15457 -0.11569 0.15755 

35 a 65 0.04107 -0.12064 0.45283 0.27052 -0.14962 -0.09272 

Maior que 65 0.74925 0.25592 -0.24517 -0.11458 0.30701 -0.08737 

Aplica o conhecimento (1)  0.18374 0.02489 0.00462 0.03749 0.00406 0.06162 

Inovação na produção 

animal 
-0.00014 -0.26713 -0.12701 0.28389 0.16206 0.11266 

Inovação na produção 

vegetal 
-0.11009 0.18435 -0.21496 0.15422 0.07732 0.08193 

Inovação tecnológica 0.42645 0.19176 -0.28647 0.32743 0.16637 0.23566 

Cooperativas Agropecuárias -0.00639 0.66482 0.23473 0.11713 -0.04032 -0.00442 

Cooperativas de leite -0.02758 -0.07750 -0.56886 -0.13569 0.35982 0.32973 

Associação de pequenos 

produtores 
-0.08217 -0.16072 0.76504 -0.14970 -0.10297 -0.12736 

Sindicatos Rurais 0.15763 0.40596 0.30857 0.07556 -0.04494 -0.08550 

Foco em bovinos (1) ou 

caprinos (2) 
0.57218 0.26835 -0.27544 0.26452 -0.25895 -0.12018 

Nº de matrizes 0.35177 -0.26394 -0.34394 0.39260 -0.18488 -0.04636 

Caprinos 0.20862 0.11208 -0.01393 0.11144 0.09525 -0.21447 

Bovinos -0.22404 -0.96169 0.00937 0.03991 0.03656 0.01144 

Suínos 0.51203 -0.21371 -0.28523 -0.14288 -0.22663 0.40896 

Galinhas 0.51130 0.07195 0.13722 0.14114 0.10919 0.20818 

Abelhas 0.16526 0.66684 -0.06988 -0.05774 -0.05298 0.69831 

Outros -0.09637 -0.03686 -0.04196 0.04724 -0.02899 0.69924 

Produção de palma 

forrageira 
-0.27608 0.18382 -0.21124 0.18783 0.08727 0.05775 

 

 

Continua para primeira 
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Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Produção e/ou manejo de 

pastagem 

 

0.39502 -0.19945 0.05745 0.40925 -0.13238 -0.06359 

Produção de silo e/ou feno -0.07271 -0.03782 -0.13387 -0.05610 0.33316 -0.08691 

Compra de matéria prima 

para ração 
-0.06849 -0.21754 -0.27728 -0.08683 0.16160 0.08463 

Nº total de espécies 

produzidas 
0.86804 0.24349 -0.00011 -0.02876 0.09296 0.05228 

Nº espécies para consumo 0.86950 0.29550 0.09810 -0.10659 0.06515 0.10396 

Nº espécies para venda 0.11292 0.00044 -0.01518 -0.09197 -0.13328 -0.03775 

Nº espécies para alimentação 

animal 
0.02943 -0.07291 -0.26043 0.19148 0.10077 -0.14994 

Milho 0.69016 0.00318 0.11605 0.21739 0.07333 -0.30157 

Feijão 0.76883 -0.00039 0.21951 0.14706 0.10975 0.17935 

Frutas 0.45417 0.21547 0.01290 -0.21779 0.17802 0.33477 

Hortaliças 0.42645 0.24628 0.14748 -0.26165 0.25815 -0.07373 

Outros 0.36690 0.23566 -0.53013 -0.16059 0.17475 0.22982 

Uso de insumos químicos 

(fertilidade do solo) 
-0.03857 0.24716 -0.39528 0.10996 0.12728 0.15043 

 Uso de insumos orgânicos 

(fertilidade do solo) 
-0.03543 -0.20848 -0.11647 0.19819 0.12474 0.12714 

Uso de insumos químicos 

(controle de pragas) 
0.14695 -0.11131 -0.09637 -0.10552 0.49335 -0.06623 

Sistema de irrigação 0.33240 -0.13766 -0.27633 0.61659 -0.15610 -0.05692 

Forrageira / triturador 0.14116 -0.13676 -0.32285 -0.06996 0.25652 0.21505 

Trator / motocultivador -0.06140 -0.02271 0.10223 0.79047 -0.02793 -0.03704 

Veículo para transporte de 

alimento e/ou carroça 
-0.13023 -0.03565 -0.16361 0.01241 -0.07890 -0.13072 

Outros 0.01616 0.01901 0.17479 0.30017 0.00455 -0.02446 

Equipamento próprio -0.06140 -0.02271 0.10223 0.79047 -0.02793 -0.03704 

Empréstimo ou pagamento -0.15356 -0.13376 -0.84411 -0.20128 0.13962 0.10589 

Associações / cooperativas / 

sindicatos rurais 
0.06214 0.21888 0.77300 -0.17579 -0.13029 -0.11701 

Ordenhadeira -0.07904 -0.11183 -0.22338 -0.08771 -0.09186 0.33668 

Sistema de irrigação 0.06034 -0.06738 0.18243 0.06035 -0.08497 -0.06999 

Forrageira / triturador -0.00229 -0.06189 0.29394 -0.12040 -0.10705 -0.08194 

Veículo para transporte de 

alimento e/ou carroça 
0.13099 -0.04130 -0.11129 -0.04071 0.97415 -0.02489 

Poço artesiano 0.13099 -0.04130 -0.11129 -0.04071 0.97415 -0.02489 

Continua para primeira       



106 

 

Variáveis Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 

Energia elétrica 0.00430 -0.04031 -0.08718 -0.03988 -0.03664 0.97629 

Outros -0.41865 0.08611 0.37705 -0.11017 -0.01850 -0.00275 

Nº de fontes de renda da 

propriedade 
0.47543 -0.10484 0.26461 -0.01113 -0.10874 -0.14973 

Nº de fontes de renda 

externas a propriedade 
0.14604 0.16668 0.31628 -0.09743 -0.25740 -0.28088 

Bolsa família -0.04998 0.61713 0.15220 -0.10356 -0.06508 -0.00608 

Aposentadoria -0.10128 -0.06543 0.31153 -0.16649 -0.08406 -0.09210 

Salário fixo -0.03100 0.29657 -0.28421 0.26336 -0.14957 -0.19874 

Diárias 0.06194 -0.14443 0.39906 -0.16471 -0.06283 -0.13055 

Negócio próprio 0.08354 -0.14173 -0.01941 -0.06227 -0.11161 -0.08103 

Venda de leite -0.39403 -0.48393 0.17424 -0.48440 0.14133 0.07190 

Venda de carneiros  0.28158 0.14501 0.07148 0.20137 0.13597 -0.12769 

Venda de suínos 0.57366 -0.21611 -0.26822 -0.13666 -0.23288 -0.13091 

Venda de galinhas e ovos 0.35739 0.25596 0.29419 0.27342 -0.17793 -0.09469 

Venda de outros produtos da 

propriedade rural 
0.19873 -0.13421 0.25226 -0.07196 -0.12864 -0.03608 

Possui financiamento e/ou já 

acessou (1)  
0.12070 -0.20735 -0.12151 -0.14743 0.19599 0.16063 

Agroamigo -0.05581 -0.05975 0.03851 -0.06429 -0.03635 -0.02720 

PRONAF -0.03818 -0.04790 -0.08389 -0.05660 0.70210 -0.06261 

Banco do Nordeste 0.00430 -0.04031 -0.08718 -0.03988 -0.03664 0.97629 

Outros 0.12825 -0.10037 0.20634 -0.00170 -0.10176 -0.12596 

Via atravessador 0.13065 -0.51750 0.44633 0.11527 -0.47209 0.12916 

Via cooperativa -0.10549 -0.06197 -0.17796 -0.11452 0.53413 -0.08199 

Venda direta 0.08816 0.34888 -0.46704 -0.13881 0.30580 -0.13724 

Possui RL sem entrada de 

animais 
0.02610 -0.01946 0.10104 0.86870 -0.03091 -0.03692 

Possui RL com entrada de 

animais 
0.21175 -0.12635 -0.08324 -0.01737 0.41460 -0.06410 

Não possui RL, mas 

pretende restaurar e/ou 

deixar regenerar   

-0.06707 0.00550 -0.29075 -0.08277 -0.13422 -0.07271 

Possui APP (1)  0.01990 -0.04590 -0.03518 0.90010 -0.04726 -0.02655 

Faz coleta seletiva 0.22404 0.96169 -0.00937 -0.03991 -0.03656 -0.01144 

Aterro sanitário -0.13785 -0.06602 0.12010 -0.05354 -0.03954 -0.04702 

Enterra -0.13897 -0.08325 -0.09438 -0.09159 -0.05781 -0.04300 

Queima 0.13971 -0.45810 0.06494 0.06625 0.05621 0.02823 

0 a 20 ha -0.03053 0.27205 0.10467 -0.08934 -0.15990 -0.16885 

20 a 66 ha 0.20831 -0.24613 0.08132 -0.27172 0.22285 -0.17933 

66 a 80 ha -0.22153 -0.04926 -0.24013 0.45917 -0.06930 0.44787 
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APÊNDICE Q. Fatores identificados e suas respectivas cargas fatoriais rotacionadas para cada 

variável (7 ao 12) 

Variáveis Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 

Nº de cisternas para 

consumo humano 
0.06170 0.23723 0.09898 0.71507 0.33131 -0.02102 

Nº de outras fontes de 

água 
-0.14209 -0.11884 0.23661 -0.12000 -0.07955 0.22356 

Nº de fontes de água 

perene 
-0.20476 -0.05059 -0.08751 -0.28880 0.00451 0.05103 

Até 6 -0.07560 -0.02666 -0.07315 -0.06421 -0.00366 -0.02237 

6 a 12 -0.00819 -0.11270 -0.04880 0.18943 0.16336 0.10866 

12 a 18 0.13157 0.94624 -0.03201 0.12042 -0.12451 -0.06980 

18 a 24 0.23398 -0.22820 0.22591 0.03749 0.04334 0.02309 

Maior que 24 -0.24010 -0.06718 -0.11696 -0.23540 -0.14815 -0.08328 

Até 35 -0.15976 0.24878 0.12645 -0.16910 -0.10906 -0.06969 

35 a 65 0.08506 -0.18387 -0.13403 -0.07791 0.02484 0.06820 

Maior que 65 0.09859 -0.09617 -0.00361 0.29170 0.10437 0.00832 

Aplica o 

conhecimento (1)  
0.07490 0.08173 0.05641 0.10530 0.00304 -0.07388 

Inovação na produção 

animal 
0.02548 0.20872 0.07450 -0.17421 -0.02977 0.22836 

Inovação na produção 

vegetal 
0.11705 0.23800 0.09866 0.03957 0.07385 0.81738 

Inovação tecnológica 0.09909 0.36648 -0.15250 0.02765 0.11729 0.23750 

Cooperativas 

Agropecuárias 
0.23390 -0.05376 -0.05882 0.18332 0.31654 0.15506 

Cooperativas de leite 0.27024 -0.04352 -0.17654 -0.10069 0.02780 0.13597 

Associação de 

pequenos produtores 
0.02047 0.07568 -0.18762 0.01378 0.14285 -0.18474 

Sindicatos Rurais -0.11449 -0.07226 -0.09337 -0.25121 0.05559 -0.27066 

Foco em bovinos (1) 

ou caprinos (2) 
0.03584 -0.12707 -0.07309 0.19199 -0.23553 -0.03463 

Nº de matrizes 0.32773 0.12105 0.13814 0.16105 -0.37865 0.20017 

Caprinos 0.04074 0.06125 -0.25786 0.81525 -0.17283 0.09275 

Bovinos 0.08386 -0.01180 -0.00477 -0.01085 0.07643 0.03750 

Suínos 0.09086 -0.07095 -0.03669 0.03988 -0.01013 0.37618 

Galinhas 0.00515 -0.32981 -0.22033 0.22419 0.18942 -0.02689 

Abelhas -0.10380 -0.00193 -0.02690 -0.07677 -0.07305 0.01959 
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Variáveis Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 

Outros 0.05232 -0.04651 0.66402 -0.12527 -0.07758 0.05174 

Produção de palma 

forrageira 
0.18293 0.20641 0.00071 -0.32221 0.06343 0.45112 

Produção e/ou manejo 

de pastagem 
0.35069 0.32334 -0.17082 0.23320 -0.15886 -0.09952 

Produção de silo e/ou 

feno 
0.74029 0.33093 0.27874 0.04006 0.14433 0.04016 

Compra de matéria 

prima para ração 
0.04444 0.26897 0.13462 -0.33014 0.00405 0.16874 

Nº total de espécies 

produzidas 
0.24516 0.19695 -0.07526 0.15238 0.05092 -0.02900 

Nº espécies para 

consumo 
-0.04519 0.05701 -0.09193 0.19974 0.08700 -0.12251 

Nº espécies para 

venda 
0.86545 -0.20041 -0.15974 0.15897 0.07210 0.22849 

Nº espécies para 

alimentação animal 
0.59906 0.46498 0.05734 -0.19661 -0.06890 0.25065 

Milho -0.05349 0.17173 0.21760 -0.07678 -0.24826 -0.14496 

Feijão -0.17363 -0.26218 -0.17233 -0.09375 0.00012 -0.07381 

Frutas 0.39768 0.28045 -0.07720 -0.01703 0.08852 0.12543 

Hortaliças -0.06960 -0.14601 0.02404 0.32076 0.30401 -0.04275 

Outros 0.15363 0.44247 -0.08832 -0.15186 0.04687 0.12837 

Uso de insumos 

químicos (fertilidade 

do solo) 

0.18644 -0.12499 0.14798 -0.04142 0.07782 0.50011 

 Uso de insumos 

orgânicos (fertilidade 

do solo) 

0.06508 -0.20702 0.14312 -0.00445 -0.01947 0.84568 

Uso de insumos 

químicos (controle de 

pragas) 

-0.25167 -0.02743 -0.00484 0.34603 0.01757 0.24884 

Sistema de irrigação -0.24634 0.02778 -0.01050 0.21107 0.12643 0.09516 

Forrageira / triturador 0.05429 -0.04747 -0.15363 -0.17998 -0.19264 0.52423 

Trator / 

motocultivador 
0.01293 -0.04731 0.47877 0.00200 0.00232 0.09613 
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Variáveis Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 

 

Veículo para 

transporte de alimento 

e/ou carroça 

 

0.01025 

 

0.02110 

 

0.67010 

 

-0.33639 

 

-0.19137 

 

0.15777 

Outros -0.07110 0.01371 -0.01626 0.03867 0.25484 0.14803 

Equipamento próprio 0.01293 -0.04731 0.47877 0.00200 0.00232 0.09613 

Empréstimo ou 

pagamento 
-0.04046 -0.03415 -0.15206 -0.03420 0.01815 0.16651 

Associações / 

cooperativas / 

sindicatos rurais 

-0.01473 0.08970 -0.17196 0.13178 0.08139 -0.24977 

Ordenhadeira -0.15994 -0.06422 0.40168 -0.05510 -0.06898 0.09891 

Sistema de irrigação -0.16570 -0.09472 -0.01397 0.11441 -0.05434 -0.13473 

Forrageira / triturador 0.05008 -0.14337 -0.11254 0.03847 0.21502 -0.04733 

Veículo para 

transporte de alimento 

e/ou carroça 

0.02462 0.01648 -0.01708 0.01609 -0.05304 0.04561 

Poço artesiano 0.02462 0.01648 -0.01708 0.01609 -0.05304 0.04561 

Energia elétrica -0.05956 -0.01446 -0.04194 -0.11693 -0.02451 0.06456 

Outros 0.29093 -0.18565 -0.15529 0.38920 0.06036 0.27735 

Nº de fontes de renda 

da propriedade 
0.47839 0.01389 0.01363 0.58946 0.10203 -0.04329 

Nº de fontes de renda 

externas a 

propriedade 

-0.25368 0.25065 0.03969 -0.11174 0.25553 -0.07118 

Bolsa família 0.23041 -0.09705 -0.06490 0.26476 0.11712 0.03433 

Aposentadoria 0.15763 -0.18389 -0.13695 0.08193 -0.01188 -0.04275 

Salário fixo -0.24394 0.39699 -0.16323 -0.08273 0.22509 -0.05235 

Diárias -0.22407 -0.10319 -0.08629 -0.31588 0.12110 0.16999 

Negócio próprio -0.17719 -0.04829 0.56826 -0.08775 0.25448 0.24428 

Venda de leite -0.32172 0.11678 0.17123 0.00117 0.29638 -0.08263 

Venda de carneiros  0.16598 0.07497 -0.20547 0.74284 -0.08974 -0.13444 

Venda de suínos 0.13832 -0.07110 -0.01590 0.11569 0.00344 0.38428 

Venda de galinhas e 

ovos 
0.28404 -0.26431 -0.15863 0.19811 0.10181 0.02237 
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Variáveis Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 

Venda de outros 

produtos da 

propriedade rural 

 

0.69372 

 

0.19745 

 

0.31477 

 

0.14885 

 

-0.01545 

 

-0.19873 

Possui financiamento 

e/ou já acessou (1)  
0.10474 -0.20037 -0.20838 0.01590 0.63984 0.18931 

Agroamigo -0.07688 -0.05778 -0.02630 0.17316 -0.07450 -0.05135 

PRONAF -0.03639 -0.04722 -0.05319 -0.06457 -0.04059 0.08648 

Banco do Nordeste -0.05956 -0.01446 -0.04194 -0.11693 -0.02451 0.06456 

Outros -0.01331 -0.08111 -0.06923 -0.01741 0.90771 -0.02185 

Via atravessador 0.07116 -0.05427 0.09432 0.02276 -0.13398 -0.00150 

Via cooperativa -0.01635 0.58056 -0.07427 0.17016 -0.16377 0.11047 

Venda direta -0.14010 0.52365 -0.03220 0.16206 0.21713 0.02817 

Possui RL sem 

entrada de animais 
-0.07997 -0.02050 -0.12213 0.04304 0.06262 0.10988 

Possui RL com 

entrada de animais 
0.50714 0.40369 0.41712 0.02517 -0.27168 0.08226 

Não possui RL, mas 

pretende restaurar 

e/ou deixar regenerar   

0.21220 0.02584 -0.02247 0.18791 0.70165 0.03710 

Possui APP (1)  -0.03939 -0.04204 -0.15249 0.02080 -0.16832 0.00380 

Faz coleta seletiva -0.08386 0.01180 0.00477 0.01085 -0.07643 -0.03750 

Aterro sanitário 0.04101 0.62569 -0.06399 0.01094 -0.09232 0.00295 

Enterra -0.07918 -0.08505 -0.05551 0.11530 -0.11785 -0.06263 

Queima 0.00617 -0.42721 0.07056 -0.12455 0.14753 0.24573 

0 a 20 ha -0.03016 -0.11578 -0.12964 -0.24062 0.56970 -0.08244 

20 a 66 ha 0.09597 0.16865 -0.16008 0.25571 -0.43977 -0.03424 

66 a 80 ha -0.08086 -0.05933 0.37200 -0.00419 -0.19822 0.15168 

 




