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[...] Tarefa daqueles que sabem que pouco sabem – por isto sabem que 
sabem algo e podem assim chegar a saber mais – em diálogo com 
aqueles que, quase sempre, pensam que nada sabem, para que estes, 
transformando seu pensar que nada sabem em saber que pouco 
sabem, possam igualmente saber mais (PAULO FREIRE, 1983)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

O Território de Identidade do Sertão do São Francisco (TIISSF) é a região de maior 
importância para as atividades da caprinocultura e ovinocultura no Brasil. Objetivou-
se com essa pesquisa avaliar os efeitos do Programa Bioma Caatinga em seus 
aspectos tecnológicos e gerenciais, em propriedades de caprino-ovinocultores nos 
municípios de Juazeiro, Casa Nova e Remanso, três dos mais representativos em 
termos do quantitativo dessas espécies. Utilizou-se para tanto, dados secundários do 
Programa, assim como a criação de uma planilha que pontuou os diagnósticos em 
quatro áreas: Gestão do Negócio (GN); Estratégias e planos informações e 
conhecimentos (EPIC); Processo de Produção (PP) e Cliente, sociedade e meio 
ambiente (CSMA) em um momento inicial, sem a ação extensionista e após a 
execução. A amostra utilizada foi de 372 propriedade atendidas, sendo selecionadas 
62 em Juazeiro, 155 em Casa Nova e 155 em Remanso. Os dados revelaram que as 
atividades da caprinocultura e ovinocultura estão incluídas no âmbito da agricultura 
familiar, sendo que a maior parte dos agricultores se enquadram em um público com 
renda bruta anual de até R$20 mil, utilizando a terra numa condição de posseiros. Os 
diagnósticos iniciais evidenciaram que as propriedades ainda se encontram em um 
estado de gerenciamento dos dados produtivos muito precário. Os maiores efeitos do 
Programa foram nas áreas de Gestão do Negócio, Estratégias e Planos Informações 
e Conhecimentos. Apesar de haver diferença entre as médias das duas avaliações 
(P<0,05), a ineficiência na contratação do Pronaf impediu impactos mais amplos.  
 
Palavras-chave: Caprinos; ovinos; TISSF; Pronaf. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
 
The São Francisco Sertão Identity Territory (TIISSF) is the region of greatest 
importance for the activities of goat breeding and sheep farming in Brazil. The objective 
of this research was to evaluate the effects of the Bioma Caatinga Program on its 
technological and managerial aspects, on goat breeding and sheep farming properties 
in the municipalities of Juazeiro, Casa Nova and Remanso, three of the most 
representative in terms of the quantitative of these species. Secondary data of the 
Program were used as well as the creation of a spreadsheet that punctuated the 
diagnoses in four areas: Business Management (GN); Strategies and plans information 
and knowledge (EPIC); Production Process (PP) and Client, society and environment 
(CSMA) at an initial moment, without the extensionist action and after the execution. 
The sample used was 372 properties attended, being selected 62 in Juazeiro, 155 in 
Casa Nova and 155 in Remanso. The data showed that the activities of goat breeding 
and sheep farming are included within the scope of family agriculture, with the majority 
of farmers being in a public with an annual gross income of up to R $ 20,000, using 
the land as squatters. Initial diagnoses have shown that properties are still in a very 
precarious state of production data management. The major effects of the Program 
were in the areas of Business Management, Strategies and Information and 
Knowledge Plans. Although there was a difference between the means of the two 
evaluations (P <0.05), the inefficiency in contracting Pronaf prevented wider impacts. 
 
Key words: Goats; Sheep; TISSF; Pronaf. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Segundo o IBGE (2015) o Brasil possui 8.851 mil caprinos e 17.614 mil ovinos 

distribuídos de forma irregular pelo seu território. A maior parte do efetivo caprino 

concentra-se no Nordeste do país com 91,6% do. Os ovinos concentram-se entre o 

Nordeste (57,5%) e Sul (29,33%). Entre 2010 e 2014 todas as regiões do país tiveram 

redução em seus efetivos caprinos. No rebanho ovino destaca-se o incremento de 8% 

da região norte e a redução de 22% da região centro-oeste. 

A adaptação dos ovinos e, sobretudo, dos caprinos ao ambiente semiárido (que 

ocupa quase que 70% da região Nordeste do Brasil), com o bioma caatinga sendo a 

principal fonte de forrageamento para essas espécies, fez com que a população de 

animais aumentasse consideravelmente, transformando o semiárido brasileiro na 

região com maior população dessas espécies no Brasil. Com isso, a caprino-

ovinocultura passou a ter lugar de destaque como atividade além de social, 

econômica, estando inserida na cultura deste povo. À medida que a população crescia 

os rebanhos acompanhavam esse crescimento (SENAI, 2007). 

A exemplo do que ocorre com boa parte dos territórios da Bahia, o Sertão do 

São Francisco teve lenta expansão da sua população entre os anos 2000 e 2010. A 

taxa total de crescimento foi de apenas 1%, quase idêntica à verificada para o conjunto 

da Bahia (0,7%). A população rural, no mesmo período, reduziu 0,5%, acompanhando 

a tendência geral do estado. Em parte, essa redução se deve à migração, que 

registrou saldo negativo de 6,3 mil pessoas entre 2005 e 2010, (SDR, 2015). 

A Bahia possui mais de um terço do rebanho ovino e caprino do Nordeste. 

Dentre os 27 territórios de identidade do estado destaca-se em termos quantitativos 

dessas espécies, o Território de Identidade Sertão do São Francisco (TISSF) que 

concentra 45% dos caprinos e 35% dos ovinos do estado. Os cinco municípios do 

Território com maiores efetivos são: Casa Nova, Juazeiro, Remanso, Curaçá e Uauá, 

representando 85% dos caprinos e ovinos do território (IBGE, 2015).   

Segundo Cruz e Valverde (2008), os caprinos predominam em regiões 

subdesenvolvidas, com manejo tradicionalmente extensivo, com pouca utilização de 

tecnologias, o que resulta em baixa produtividade, rentabilidade e sustentabilidade 

ambiental. Os ovinos, em geral tendem a serem criados em sistemas mais 
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tecnificados em criações semi-intensivas a intensivas, onde os animais se encontram 

em determinado momento ou em todo o tempo, presos. 

No entanto, essas atividades são de significativa relevância para a agricultura 

familiar na região semiárida, constituindo-se como uma importante ferramenta de 

sustentação do homem na zona rural. No estado baiano pelo grande quantitativo, essa 

importância torna-se mais evidente, principalmente devido ao caráter social que 

representam, muitas vezes sendo parte da sobrevivência dos agricultores (CUENCA 

et al., 2008).  

Observa-se que a ovinocaprinocultura tem grande importância econômica e 

social, é explorada por um número significativo de pequenos produtores rurais e vem 

contribuindo significativamente para a geração de renda e postos de trabalho, 

(HOLANDA JUNIOR, 2007). Contudo, devido à desorganização da sua cadeia 

produtiva, justifica-se a necessidade permanente de programas de apoio ao 

desenvolvimento regional, que por força de seu trabalho suplantem parte das 

limitações existentes no sistema de produção dando apoio operacional em temas 

diversos como produção e comercialização, agroecologia, sustentabilidade, 

financiamento rural e práticas empresariais voltadas ao meio rural. 

O Projeto Agentes de Desenvolvimento Rural Sustentável (ADRS) do 

Programa Inclusão Produtiva da Ovinocaprinocultura do Semiárido da Bahia 

(“Programa Bioma Caatinga”), coordenado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (SEBRAE) juntamente com a Fundação Banco do Brasil (FBB) 

representa uma oportunidade relevante para a melhoria da condição socioeconômica 

dos produtores rurais, estendido para toda a cadeia produtiva, com a realização de 

ações que estimulam o empreendedorismo, potencializando assim a geração de 

renda para que se viabilize a capacidade de compromissos financeiros assumidos. 

A relevância dessa articulação institucional para os municípios contemplados 

pelo Programa Bioma Caatinga pode ser dimensionada a partir da importância que as 

cadeias produtivas da ovinocultura e caprinocultura têm em suas respectivas regiões. 

Os municípios que compõem o programa são formados por um conjunto de 

comunidades, cada uma com recursos e especificidades particulares que, somadas, 

possuem a maior concentração de rebanho no território do Sertão do São Francisco, 

da Bahia e do Brasil. 
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O programa Bioma Caatinga é o resultado de uma ação conjunta de vários 

agentes institucionais e tem por objetivo, através de análise detalhada da cadeia 

produtiva da ovinocaprinocultura, investir coletivamente no Desenvolvimento Regional 

Sustentável (DRS) nos municípios do estado da Bahia: Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, 

Remanso e Uauá (LIMA JUNIOR e SCARE, 2009).  

Apesar da importância dos Projetos de Desenvolvimento Regional, pouco se 

visualiza quanto a avaliações de suas atividades nas regiões onde atuam. Grande 

parte das informações que são geradas não são analisadas e publicadas como forma 

de se ter dados atualizados das situações dos municípios. 

Dessa forma, o objetivo dessa pesquisa foi avaliar os efeitos técnicos e 

gerenciais do programa Bioma Caatinga, no desenvolvimento regional, em três 

municípios do Sertão do São Francisco: Juazeiro, Casa Nova e Remanso. Assim, 

poder propor melhorias metodológicas e subsidiar outros projetos que venham a ser 

implantados no território. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

2 A CAPRINO-OVINOCULTURA NO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO SERTÃO 

DO SÃO FRANCISCO  

 

Com o objetivo de identificar prioridades temáticas definidas a partir da 

realidade local, possibilitando o desenvolvimento equilibrado e sustentável entre as 

regiões, o Governo da Bahia passou a reconhecer a existência de 27 Territórios de 

Identidade, constituídos a partir da especificidade de cada região (POMPONET e 

BATISTA, 2015). 

Sobre território, o Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA (2004) assim 

tratou:  

[...] regiões de alta renda com potencial dinâmico e regiões 
estagnadas e com baixos níveis de renda. A questão regional, na 
atualidade, abrange todo o território nacional e demanda um olhar 
mais acurado sobre as realidades sub-regionais. Por um longo tempo, 
o país deixou de influir de forma planejada no desenvolvimento de 
suas regiões, resultando no aprofundamento de índices de 
desigualdades que causam transtornos sociais agudos e acirram 
movimentos regionais desfavoráveis ao desenvolvimento sustentável 
do país. 

 
Percebe-se que a territorialização, em seu conceito empregado, procura 

analisar as realidades de organização social e os modos distintos das relações dentro 

de espaços de heterogeneidade e diversidade e o que isso implica na formulação de 

políticas públicas. 

O Território de Identidade Sertão do São Francisco Baiano compreende os 

municípios de Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, 

Remanso, Sento Sé, Sobradinho, Uauá e Canudos, abrangendo área total de 61,7 mil 

km2 que abriga o maior rebanho de caprinos e ovinos do país com 3,2 milhões de 

cabeças, sendo 1,7 milhão de caprinos e 1,5 milhão de ovinos. (BRASIL, 2017).  

A população somada é estimada em 522 mil habitantes, com aproximadamente 

150 mil residentes em áreas rurais, distribuídos em de 31.768 estabelecimentos 

agropecuários (IBGE, 2006).  

No quadro 1 são apresentados os principais limitantes da atividade na região e 

suas principais causas (GUIMARÃES FILHO et al., 2000; GUIMARÃES FILHO E 

CORREIA, 2001; HOLANDA JR., 2003; GUIMARÃES FILHO, 2008).  
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Quadro 1 - Fatores limitantes da ovinocaprinocultura no TISSF e seus principais fatores 
associados 

Principais limitantes 
Fatores associados 

Baixa eficiência 

bioeconômica dos 

sistemas produtivos  

Chuvas poucas e irregulares, solos rasos e de baixa 

fertilidade, precário aproveitamento das águas pluviais e 

subterrâneas, reduzida oferta de forragem para os animais 

durante a estação seca, baixo potencial produtivo dos 

rebanhos e práticas pouco adequadas de manejo 

reprodutivo e sanitário.  

Assistências técnica e 

creditícia precárias 

 

Número de técnicos quantitativa e qualitativamente 

insuficiente para a atividade da caprino-ovinocultura – 

necessidade de ampliação e desburocratização de crédito, 

menos taxado e mais compatibilizado com as circunstâncias 

sob as quais opera a atividade. As estiagens periódicas 

ainda não são encaradas como fatores normais de 

produção.  

Baixo nível de 

capacitação gerencial do 

produtor 

 

Comunidades ainda voltadas prioritariamente para a questão 

de segurança alimentar, de autossuficiência na produção 

dos recursos necessários à subsistência da família. Baixa 

compreensão sobre a gestão da sua unidade produtiva, da 

distribuição racionalmente de seus recursos, mesmo que 

pequenos, no tempo e no espaço. Visão pouco objetiva do 

contexto econômico em que vivem e das estratégias de 

valorização dos seus produtos. 

Pesquisa pouco focada 

nas demandas reais do 

segmento 

 

Eficiência ainda baixa na identificação e priorização de eixos 

e linhas de pesquisa que, efetivamente conduzam ao 

atendimento das principais demandas da atividade, definidas 

à luz da realidade de cada espaço diferenciado do bioma.                                                                            

Necessidade de nova pauta de pesquisas, 

preferencialmente de maneira interdisciplinar que contemple 

todas as dimensões do desenvolvimento sustentável: social, 

ambiental, econômica, tecnológica, institucional, cultural e 

política.  

Debilidade na forma 

organizativa do produtor 

 

Fortes laços de dependência com o poder público (puro 

assistencialismo) e a consequente desarticulação com os 

diversos segmentos da cadeia produtiva desestimulam e 
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inibem qualquer iniciativa organizativa do produtor que 

busque o atendimento das suas verdadeiras necessidades. 

As organizações de produtores carecem de profissionalismo, 

focando seus esforços na busca de formas alternativas e 

eficientes de comprar, produzir, beneficiar e vender juntos 

Estrutura fundiária 

excludente 

 

 

 

 

Mais de 60% das propriedades do território apresentam 

áreas inferiores a 50 ha e mais de 90% contam com áreas 

inferiores a 100 ha. São, portanto, pequenas e insuficientes 

para um sistema diversificado de produção que possa 

constituir como base segura para uma exploração racional 

do bioma caatinga em condições de total dependência de 

chuva.  

Debilidade dos 

segmentos 

transformadores e 

distribuidores da cadeia 

produtiva 

Deve-se principalmente à irregularidade na oferta e à baixa 

qualidade da matéria prima, à concorrência desleal do abate 

informal, aos altos custos na coleta, à falta de padronização 

do produto, à baixa tonelagem por ponto de venda, e às 

legislações tributária e sanitária não suficientemente 

adequadas às especificidades do setor. Com dois 

abatedouros com inspeção sanitária, em Juazeiro, mais de 

90% dos abates no território ainda são efetuados de forma 

clandestina. 

Deficiente infraestrutura 

complementar de apoio 

Os municípios apresentam, em sua maioria, um quadro de 

deficiências acentuadas com relação a recursos hídricos, 

transporte, energia, comunicação, sem mencionar os 

serviços básicos de educação e saúde. 

 

No TISSF, localizado em uma zona semiárida, as susceptibilidades a 

processos de degradação socioambiental principalmente por estiagens cada vez mais 

prolongadas causam importante impacto na qualidade de vida das comunidades 

dessas regiões. A adversidade climática aliada à concentração da propriedade da 

terra e renda, altos índices de pobreza, práticas agrícolas e pecuárias inadequadas 

são fatores de comprometimento para a economia local (SCHEER et al., 2014). A 

adversidade climática é um fenômeno natural que há muito tempo não vem sendo 

mais “enfrentada” e sim conciliada com modos harmônicos de investimento e 

melhorias, buscando-se o equilíbrio. 
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De tudo isso resulta um elevado nível de perdas reais e potenciais. O produto 

final resume-se a uma limitada e irregular oferta de produtos (carne, peles, animais), 

condicionante de uma posição de baixo poder de barganha no mercado e responsável 

pelo baixo padrão de vida que caracteriza o caprino-ovinocultor do território. 

Entretanto, a conjunção de uma de série de fatores, de diferentes ordens, 

favorece a expressão do enorme potencial da atividade na região. Esses fatores 

podem ser considerados comuns ao conjunto dos 10 municípios que compõem o 

Território, e são descrições da experiência dos autores dentro dos anos na extensão 

rural. O quadro 2 elenca, na visão dos autores, os principais pontos fortes e seus 

fatores associados (GUIMARÃES FILHO, 1999; GUIMARÃES FILHO et al.1999; 

SALVIANO et al., 2006). 

Quadro 2 - Pontos fortes do TISSF e os principais fatores associados 

Principais Potenciais 
Fatores Associados 

Vocação natural e 

histórica da região 

para a atividade 

 

O “bode” é historicamente (chegou à Bahia em 1535) 

considerado como o mais importante fator de fixação do homem 

na caatinga. Sua menor vulnerabilidade em relação aos efeitos 

das recorrentes estiagens e sua pronta liquidez a qualquer 

época do ano, condicionaram o reconhecimento desses 

animais como a “poupança” do pequeno produtor.  A atividade, 

assim, desempenha importante função socioeconômica, como 

eventual geradora de renda (venda de animais, de carne, de 

leite e derivados e de peles e esterco) e como fonte de proteína 

de alta qualidade para a alimentação das famílias dos pequenos 

produtores 

Expressivo rebanho, 

adaptado e pronto para 

o melhoramento 

genético 

 

Rebanho altamente expressivo do ponto de vista quantitativo. 

Embora numericamente expressivos, apresentam, em sua 

absoluta maioria, níveis reduzidos de desempenho zootécnico, 

caracterizando muito mais uma economia de subsistência, 

voltada para o autoconsumo familiar e venda de eventuais 

excedentes, do que à uma economia de mercado. Do ponto de 

vista qualitativo representa um acervo de material genético da 

mais alta importância, com riqueza em atributos tão 

fundamentais como rusticidade, resistência a enfermidades, 

qualidades organolépticas da carne, leite e pele, produtos de 
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quase 500 anos de miscigenação que constituem excelente 

base genética para seleção e cruzamento com raças 

especializadas para corte ou leite 

Disponibilidade de 

tecnologias para 

elevação significativa 

dos níveis de 

produtividade 

 

Sistemas melhorados de produção disponibilizados pela 

pesquisa ou gerados pela própria experiência do produtor 

podem ser operados com técnicas simples e de baixo custo, 

dentro dos padrões exigidos pela sustentabilidade ambiental, 

ofertando ao mercado produtos de qualidades nutritiva, 

sanitária e organolépticas superiores em relação aos produtos 

atualmente disponibilizados.  

Mercados crescentes e 

insatisfeitos para os 

produtos caprinos e 

ovinos 

 

O mercado da carne de ovinos e caprinos vem crescendo 

significativamente em todas as regiões do país. Com consumo 

de carne ovina estimado em 700g/habitante no Brasil o 

consumo é bem maior que a produção. Esse déficit crescente 

que vem sendo coberto pela importação. O Brasil importa cerca 

de 5 mil toneladas/ano (dado de 2006), principalmente do 

Uruguai, Chile, Argentina e Nova Zelândia. Ao nível de território, 

incluindo a carne caprina, a situação de déficit é ainda maior. O 

dipolo Juazeiro-Petrolina é o maior centro consumidor nacional 

de carnes caprina e ovina, com consumo per capita crescente, 

estimado em 6,0 kg/ano, e com abate anual estimado em mais 

de 200.000 cabeças.  

Potencial de interação 

com áreas irrigadas 

 

Crescente implantação de projetos de ovinocultura em 

perímetros irrigados do território em interação com os cultivos 

frutícolas, visando a oferta mais segura de forragens, tanto para 

engorda de cordeiros quanto para produção e venda de 

forragem verde, e ensilada, bem como visando o 

aproveitamento de restos culturais e agroindustriais (bagaço de 

uva, por exemplo) e dos pastos entre as linhas das fruteiras. A 

fruticultura irrigada é, também, altamente dependente do 

esterco caprino e ovino, com demanda estimada na faixa de 1,0 

milhão de toneladas anuais. 

Infraestrutura 

institucional e políticas 

públicas de apoio em 

expansão 

A atividade no território dispõe de uma importante base de 

apoio técnico-científico representado pela presença marcante, 

na região, da Embrapa Semiárido, da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco-UNIVASF, da Universidade Estadual da 
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Bahia (UNEB) e do Instituto Regional da Pequena Propriedade 

Apropriada–IRPAA. O dispositivo se completa com as ações da 

CODEVASF, do SEBRAE e do SENAR, no apoio às ações de 

organização das cadeias e arranjos produtivos e da 

capacitação dos atores. Programas públicos de apoio à 

caprino-ovinocultura estão em expansão no território, a 

exemplo da Rota do Cordeiro (Ministério da Integração), Redes 

Ecoforte (FBB), Pro-Semiárido (governo estadual), Bioma 

Caatinga (Sebrae e FBB), PAA, PNAE, etc.    

 

A maior quantidade localiza-se em Casa Nova (6,3 mil), seguido de Pilão 

Arcado (4,9 mil) e Juazeiro (3,9 mil). No Território, a média das áreas dos 

estabelecimentos da agricultura familiar é de 22,0 ha enquanto que naqueles não 

familiares esse número sobe para 223,0 hectares em apenas 3.251 estabelecimentos. 

Isso indica que a concentração de terras no Território segue o parâmetro nacional. 

A maior parte das propriedades da agricultura familiar situa-se nas áreas de 

sequeiro, a base dos regimes pluviais, onde se desenvolve uma agricultura 

diversificada apesar de ainda rudimentar, de autoconsumo e/ou consumo local, 

fortalecendo a inserção social e econômica, bastante associada à pecuária caprina e 

ovina. Os animais funcionam como uma espécie de poupança para os produtores e 

há venda de pequenos excedentes condicionados pela época chuvosa onde o preço 

dos produtos se torna menor pela maior oferta nesse período (GUIMARÃES FILHO, 

2006; HOLANDA JR. E OLIVEIRA, 2005). 

Afirmam Sabourin et al. (1999) que a “criação extensiva de pequenos 

ruminantes se encontra, geralmente, associada ao fundo de pasto (FP) ”, sendo esse 

um espaço aberto de uso coletivo dos recursos naturais, sendo mais que uma 

propriedade coletiva, correspondendo a uma ausência de propriedade e a um direito 

de uso generalizado entre membros de uma mesma comunidade. Essas áreas 

atualmente sofrem grande risco de serem extintas pela forte pressão de compradores 

e a grilagem de terras. 

Nessas áreas, observa-se que o efetivo dos rebanhos é influenciado pelo 

tamanho da área, em geral em torno de 22 hectares. Aliado a isso a maioria dos 

produtores possui capacidade técnica e gerencial deficiente; ausência de práticas 
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para conservação de forragens para alimentação dos animais nos períodos secos; e 

um manejo focado apenas na sobrevivência dos animais. Os rebanhos são criados 

soltos com o cruzamento ocorrendo sem nenhum controle em campo aberto. Com 

isso, o potencial dos recursos naturais nos FP é, muitas vezes, subutilizado, em razão 

da taxa de lotação de animais superior à capacidade de suporte da área, do 

superpastejo e pela ausência de áreas cercadas, o que dificulta o manejo geral dos 

rebanhos e da fonte de alimentação, a caatinga (HOLANDA JR. et al., 2007). 

Utilizando dados do censo agropecuário de 2006 (IBGE, 2006) e a base de 

dados de rebanho do IBGE podemos analisar como o quantitativo dos rebanhos de 

caprinos e ovinos se relacionam com os estabelecimentos da agricultura familiar 

(Tabela 1).  

Tabela 1 – Quantitativo do rebanho caprino e ovino e número de estabelecimentos da 
agricultura familiar, no Nordeste, Bahia e no Território do Sertão do São Francisco Baiano. 

Região/                    
Estado/               
Municípios 

Espécie 
Estabelecimentos 

Familiares Caprino 
(Cab.) 

Ovino 
(Cab.) 

Total Rebanho 
(Cab.) 

Nordeste 8.909.000 11.149.000 20.058.000 2.187.295 

Bahia 2.637.000 3.168.000 5.805.000 665.831 

Municípios do TISSF Baiano 

Juazeiro  193.184 188.982 382.166 3.918 

Curaçá  138.542 102.017 240.559 3.552 

Remanso  117.682 179.546 297.228 3.134 

Uauá  114.336 94.884 209.220 2.697 

Casa Nova  450.280 397.555 847.835 6.335 

Sobradinho  29.582 31.756 61.338 342 

Sento Sé  73.208 59.177 132.385 2.061 

Pilão Arcado  24.670 22.959 47.629 4.945 

Canudos  24.817 11.207 36.024 1.181 

C. A. de Lourdes  39.898 32.129 72.027 3.603 

Total Território 1.206.000 1.120.000 2.326.000 31768 

Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do IBGE (2006/2015). 

 

 Dentre os cinco municípios com maiores rebanhos (caprinos + ovinos), 

três deles possuem também a maior quantidade de estabelecimentos da agricultura 

familiar (EAF). Destaca-se nesse caso a cidade de Casa Nova que possui 14% do 

rebanho do Estado, sendo o maior rebanho de caprinos do Brasil e a maior quantidade 

de agricultores familiares do TISSF baiano. 
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Utilizando-se dos dados do último Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 2006), 

dos 4.367 mil estabelecimentos da agricultura familiar que o Brasil possuía 50,0% se 

concentravam no Nordeste. A Bahia é o estado que possui a maior quantidade de 

agricultores familiares do país e representa 30% da região Nordeste.  

A evidente importância quantitativa dos rebanhos caprinos e ovinos, nesse 

território, representando 40% dos animais da Bahia e 11,6% do Nordeste não é 

acompanhada, como já relatado, de bons indicadores produtivos, sendo evidenciado 

um baixo nível de tecnologias aplicadas. Prado Jr. (1997) já relatava a formação de 

uma sociedade de cunho extrativista na época colonial em torno das margens do Rio 

São Francisco e seus afluentes. Alguns desses traços ainda se conservam 

atualmente.  

A maior parte das vendas de carne, leite e pele de caprinos e ovinos é realizada 

na propriedade e/ou nas feiras de animais vivos e, em sua maioria, sem pesagem dos 

animais ou carcaças. As famílias menos capitalizadas recebem, em média, menores 

preços pelos animais comercializados. Isso demonstra a maior dificuldade para 

competir no mercado. Em virtude das dificuldades enfrentadas pelos produtores, os 

intermediários, também chamados de atravessadores, permanecem como 

importantes agentes de escoamento da produção dos agricultores familiares 

(HOLANDA JÚNIOR et al., 2004). 

Nos cinco municípios do TISSF com maior representatividade numérica das 

espécies caprina e ovina apenas Juazeiro possui abatedouro certificado funcionando. 

Para que haja melhoria nos processos produtivos torna-se necessário um maior 

aporte de infraestrutura que garanta a comercialização dos produtos, com garantia de 

padrão sanitário. Esta poderia representar uma importante forma de escoamento dos 

produtos advindos da agricultura familiar na busca por um melhor valor e estabilidade 

na comercialização. 

 

2.1 A Agricultura Familiar e o Pronaf No Território De Identidade Sertão Do São 
Francisco  

 

A Agricultura Brasileira é reconhecida como de grande importância no mundo. 

As diversas expressões da agricultura, entre elas a produção de cunho familiar, são a 

representação de um país continental. Não poderíamos esperar, senão, um amplo 
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espectro de modos de produção e reprodução em mosaicos ambientais que muitas 

vezes marcam suas populações na pele e em suas formas de viver. 

A diversidade na organização social, com múltiplos discursos identitários e 

demandas sociais, somaram-se, nas últimas décadas, ao grande esforço de pesquisa 

da comunidade acadêmica, ao desvendar a extensão e a profundidade de sua 

presença no mundo rural, e a convergência de políticas públicas de apoio à sua 

reprodução (DELGADO E BERGAMASCO, 2017). 

A intensa concentração de terras, exploração de monoculturas por longos 

períodos, com uso do trabalho escravo que marcaram as origens coloniais são 

cicatrizes fortes da agricultura familiar brasileira. Os interesses parecem ser ao longo 

da história sempre conflitantes e pautados em projetos com bastante disputa. 

No Brasil foi a grande exploração agromercantil, de base territorial 
necessariamente extensa, que figurou no centro das atividades rurais. 
Foi em função deste setor principal que se constituiu, se manteve, e 
evoluiu outro setor secundário das atividades rurais. Esse, se 
apresenta de duas formas: incluído nos grandes domínios, 
constituindo aí atividade suplementar e marginal dos trabalhadores 
empregados na grande exploração e; constituindo atividade autônoma 
de pequenos produtores que trabalham por conta própria em terras 
suas ou arrendadas (VEIGA, 2000, p.3). 
 

A presença dessas marcas e de suas evoluções ainda são perceptíveis no 

TISSF Baiano. Não são raros os casos de produtores que desempenham dupla 

jornada produtiva, trabalhando em propriedades médias e grandes, algumas vezes 

como assalariados outras como diaristas, obtendo-se assim uma maior garantia de 

sustento de sua família, além de cultivar em pequenas quantidades produtos para a 

sua subsistência familiar em propriedades, muitas vezes sem titulação de terra.  

A agricultura familiar, entretanto, tem se percebido e sendo percebida em nível 

da sua real importância para o balanço econômico e ambiental no país. Ainda a 

passos pequenos, tem sido explicitada regionalmente e nacionalmente em 

propagandas de televisão, mesmo que em alguns casos não retratando a real 

situação. Conservando princípios básico de sua categorização, tem mantido o fluxo 

alimentar interno do país sem, contudo, explorar novas áreas de produção. 

Pode ser entendida como aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é 

proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no estabelecimento produtivo 

(WANDERLEY, 1999). Ainda possui características de gerir seus próprios recursos 
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através de um núcleo familiar onde o capital pertence à família com transferência entre 

os seus membros internos e esses membros vivem no interior da unidade produtiva. 

Essa conceituação tem sofrido, digamos assim, adaptações, pois nem sempre a 

unidade familiar é detentora da propriedade da terra nem dos meios de produção. 

Conforme a Lei nº 11.326/2006, é considerado agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, possui área 

de até quatro módulos fiscais, mão de obra da própria família, renda familiar vinculada 

ao próprio estabelecimento e gerenciamento do estabelecimento ou empreendimento 

pela própria família (BRASIL, 2016).  

Também são considerados agricultores familiares: silvicultores, aquicultores, 

extrativistas, pescadores, indígenas, quilombolas e assentados da reforma agrária. 

O modelo desenvolvimentista que caracterizou a agricultura brasileira, após os 

anos 60 e que provocou uma grande concentração de terras e de renda nas áreas 

rurais, marginalizando, do processo, grande parte da população hoje se mostra em 

sua face mais cruel. Pequenas propriedades que tendem a diminuir cada vez mais ou 

mesmo serem vendidas pelos herdeiros, são o cenário da inviabilidade produtiva e 

que muitas vezes esfacela a reprodução social dessas famílias em seu modo de vida. 

A grande transformação da agricultura brasileira se deu com o processo de 

modernização, nos anos 60 e 70, caracterizou-se como excludente e parcial, por ter 

gerado um modelo dual de produção (AGRA e SANTOS, 2007). 

A modernização levou ao condicionamento do setor rural aos interesses 

urbanos e consequentemente, ao endividamento do pequeno produtor. Com o 

aumento crescente da produção, ocorreu queda nos preços pagos aos produtos 

agrícolas, enquanto os insumos industriais se tornaram cada vez mais caros, o que 

acarretou impactos negativos para a economia da agricultura familiar (MATTEI, 2001). 

A estrutura agrária brasileira continua a ser o bimodalismo engendrado 
pelos “velhos padrões do passado colonial”. Tanto os peões das 
grandes fazendas quanto a esmagadora maioria dos agricultores 
familiares permanecem nessa “deplorável situação de miséria material 
e moral” (VEIGA, 2000, p. 3). 

O comportamento, verificado no Brasil, em relação à agricultura, mostra-se 

repleto de negligências para esse setor dentro das políticas de desenvolvimento no 

país. Porém retomando a autopercepção de importância da agricultura familiar, 
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passamos a ter construtores de um projeto de sociedade e não mais atores reificados 

de uma intervenção estatal. 

O quadro 3 resume, ao longo das décadas, como o país se comportou em 

relação a agricultura e o desenvolvimento, segundo Duarte e Sayago, (2006). 

Quadro 3 - Padrão de desenvolvimento da agricultura ao longo do tempo 

 

Anos 30/50 

Opção pelo desenvolvimento industrial – agricultura vista como setor 

atrasado da economia. Produção agrícola para exportação; produção de 

alimentos para o mercado interno 

Anos 60/80 

Difusão do padrão tecnológico da Revolução Verde “modernizando” a 

agricultura brasileira. Produção para o mercado externo em vista do 

equilíbrio da balança comercial, liberação de mão-de-obra para a 

indústria, produção de matéria-prima a baixo custo, dinamização do 

mercado de implementos agrícolas, opção pela grande produção, maior 

concentração de estrutura fundiária, exclusão de grande parte dos 

pequenos produtores rurais, êxodo rural. 

Anos 90/2004 

Rediscussão do modelo de desenvolvimento da agricultura, com a 

inserção da questão socioambiental, reforma agrária, agricultura familiar 

e agroecologia, bem como abertura da agricultura familiar no processo de 

descentralização dos espaços decisórios e de poder 

Fonte: Adaptado de Duarte e Sayago (2006). 

Até o final da década de noventa não existia nenhuma política especial para o 

segmento da agricultura familiar, sendo esta atividade, tratada de distintas formas 

assim por dizer: “pequena produção, produção familiar, produção de subsistência” 

(MATTEI, 2001). 

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São 

aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está 

na Região Nordeste (IBGE, 2006). A Bahia é o estado que possui o maior número 

desses estabelecimentos com 30,44% do Nordeste. No TISSF são 31.768 

estabelecimentos da agricultura familiar. 

De acordo com o estudo, ela constitui a base econômica de 90% dos 

municípios brasileiros com até 20 mil habitantes; responde por 35% do produto interno 

bruto nacional; e absorve 40% da população economicamente ativa do país. Ainda 

segundo o Censo, a agricultura familiar produz 87% da mandioca, 70% do feijão, 46% 
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do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do trigo do Brasil. Na pecuária, é 

responsável por 60% da produção de leite, além de 59% do rebanho suíno, 50% das 

aves e 30% dos bovinos do país (IBGE, 2006). A agricultura familiar possui, portanto, 

importância econômica vinculada ao abastecimento do mercado interno e ao controle 

da inflação dos alimentos consumidos pelos brasileiros. Constitui-se de um público 

bastante heterogêneo e que promove suas rendas de diversas atividades dentro e 

fora da propriedade familiar.  

Tratando-se da caprinocultura e ovinocultura no Território relacionando-se aos 

agricultores familiares, um estudo da Embrapa Semiárido evidenciou 4 tipologias 

desses produtores em relação a composição de suas rendas (Tabela 2).  

Tabela 2 - Estrutura de renda de diferentes tipologias de caprino-ovinocultores no sertão 
baiano do São Francisco 

Indicadores 
Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D 

Renda Bruta (salário mínimo/mês) 1,36 2,10 3,46 4,11 

Composição da Renda (%) 100 100 100 100 

Produção vegetal 12,4 16,0 13,3 13,3 

Caprino-ovinocultura 18,4 21,7 30,8 16,5 

Bovinocultura mista 7,5 17,0 20,0 15,4 

Venda de mão-de-obra 10,6 2,9 0,8 1,2 

Outras receitas da 

propriedade 

6,7 7,2 7,7 5,0 

Aposentadoria 28,2 22,8 18,0 24,1 

Outras receitas (externas) 16,2 12,4 9,4 6,0 

Fonte: adaptado de Holanda Júnior (2004). 

A composição da renda é diversa com forte dependência dos rendimentos 

advindos das aposentadorias, sendo que no grupo C onde essa mostra-se menos 

fundamental, as criações de caprinos, ovinos e bovinos mostram-se bastante forte na 

composição da renda. 

O principal apoiador da agricultura familiar é o Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento sustentável da agricultura familiar. Por meio dele, esse público pode 

acessar várias linhas de crédito de acordo como sua necessidade e o seu projeto. 

Podem ser projetos destinados para o custeio da safra, a atividade agroindustrial, seja 
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para investimento em máquinas, equipamentos ou infraestrutura. Para acessar o 

Pronaf, a renda bruta anual deve ser de até R$ 360 mil (MDA, 2016). 

Para isso, é preciso ter a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).  É ela que 

identifica o produtor como agricultor familiar, sendo o principal documento de 

identificação e qualificação dessa categoria.  

Atualmente, concede acesso a mais de 15 políticas públicas, dentre elas o 

crédito rural do Pronaf, os programas de compras institucionais, como o de Programa 

de Aquisição de Alimentos (PAA) e o de Programa Nacional da Alimentação Escolar 

(PNAE), a Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), o Programa Garantia Safra 

e o Seguro da Agricultura Familiar. 

O Pronaf foi criado em 1996, instituído pelo Decreto nº 1.946 de 28 de julho, e 

tem sua atual estrutura regulamentada pelo Decreto nº 3.991, de 30 de outubro de 

2001, sendo o objetivo promover o desenvolvimento sustentável do meio rural, por 

meio de intermédio de ações destinadas a implementar o aumento da capacidade 

produtiva, a geração de empregos e a elevação da renda, visando a melhoria da 

qualidade de vida e o exercício da cidadania dos agricultores familiares. 

A institucionalização do PRONAF torna-se, então, um instrumento forte aos 

estados e municípios na capitalização de recursos, com ênfase e especificidade para 

a agricultura familiar, dando destaque a essa categoria já a bastante tempo 

negligenciada do processo de desenvolvimento nacional. 

Para Mattei (2001): 

[...] é preciso destacar que o movimento sindical, através de suas 
organizações e lutas, desempenhou um papel decisivo na implantação 
desse programa, o qual também favoreceu o atendimento de uma 
bandeira histórica dos trabalhadores rurais: o acesso por parte dos 
agricultores familiares, aos diversos serviços ofertados pelo sistema 
financeiro nacional. 

Dessa forma percebe-se pela primeira vez uma real preocupação por parte do 

poder público com a agricultura familiar, dividindo-se melhor o apoio entre a agricultura 

patronal, agronegócio e agricultura familiar, apesar de ainda haver um desequilíbrio 

evidente. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tem sido 

analisado ao longo dos mais de 20 anos de sua existência sendo que algumas 

considerações são recorrentes. O programa possui importância evidenciada em 

diversos estudos, sua estrutura metodológica e institucional foi, ao longo de sua 
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execução, adaptada as dinâmicas nacionais, na tentativa de redução das 

“disparidades” regionais de um “rural” cada vez mais distinto. No entanto a 

concentração regional, em termos de número de contratos e volume de recursos além 

do viés produtivista mostra-se explícita para algumas regiões, tendo um 

direcionamento para as famílias mais capitalizadas (MATTEI, 2006; AZEVEDO e 

PÊSSOA, 2011; GRISA et al., 2014; CARNEIRO et al., 2017). 

Os trabalhos mostram que a ampliação dos contratos e recursos na região 

Nordeste tem melhorado apesar de apontar ainda um favorecimento para a região Sul 

do país.  

Algumas modificações nas dinâmicas do programa podem explicar a melhoria 

ocorrida para a região Nordeste e no TISSF que acompanha a dinâmica regional. 

Houve uma diversificação das linhas (12 linhas de crédito) e público a ser atendido, 

maior acesso à Declaração de Aptidão ao Pronaf, aumento da renda no 

enquadramento e crescente aporte de valores dos Planos Safra, que alcançou 30 

bilhões em 2017-2020, com destaque para um plano plurianual. Isso assegura a 

atuação do governo em grandes eixos, como regularização fundiária, Assistência 

Técnica e Extensão Rural (Ater), comercialização e agroecologia, pelos três anos. 

(GRISA, 2012; GRISA e WESZ JUNIOR, 2010, BRASIL, 2018).  

Apesar disso as exigências burocráticas, mesmo quando o assessoramento 

está presente parecem fazer parte da dinâmica dos agricultores familiares com níveis 

de renda inferiores mesmo com dados de inadimplência para essa categoria serem 

baixos. A existência de ATER, avalistas e as próprias organizações dos agricultores 

deveriam ser bastante para assegurar maior confiança (GUANZIROLE, 2007; GRISA 

et al., 2014).  

Segundo Rocha Júnior et al. (2017) a probabilidade de acessar o Pronaf 

aumenta à medida em que a condição de posse e uso da terra (CPUT) se dá pelo 

“proprietário” e quando esse possui maior nível de escolaridade. O mesmo autor, 

analisando os efeitos negativos que condicionavam a baixa contratação adiciona a 

esse quadro, o fato de o contratante ser mulher e não branca. 

O Pronaf torna-se de grande importância para a melhoria da qualidade de vida 

do agricultor familiar, nesse caso específico, caprinocultor e/ou ovinocultor. Com 

propriedades pequenas, deficiência de suporte hídrico, estiagens cada vez mais 
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prolongadas, degradação da vegetação nativa (Caatinga), base da alimentação dos 

rebanhos, e todo o imbróglio que é a cadeia produtiva, os investimentos em 

tecnologias, máquinas e equipamentos e assistência técnica e extensão rural 

proporcionado pelo Pronaf fazem do mesmo uma política pública fundamental. Apesar 

disso Guanzirole (2007) relata ser preciso melhorar a interação entre as diversas 

políticas públicas existentes (e até melhorar a utilização dos recursos do próprio 

Pronaf), como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (PNAE), para que as cadeias produtivas sejam fortalecidas e a 

geração de desenvolvimento regional aconteça.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

3 METODOLOGIA 

 

O Programa Bioma Caatinga, no estado da Bahia, está previsto para ser 

executado em três ciclos. A premissa básica na contratação dos agentes foi de haver 

relação com as comunidades a serem atendidas, reforçando a ideia de empatia. No 

primeiro ciclo, finalizado em 2014, foi realizado um diagnóstico situacional dos 

agentes da cadeia produtiva quantificando e caracterizando os mesmos. As 

atividades de orientação técnica e gerencial, então, levaram em consideração os 

pontos críticos vislumbrados nesse diagnóstico. No segundo ciclo, finalizado em 

2017, foi dado continuidade as orientações técnicas e gerenciais e de formação dos 

agentes de desenvolvimento rurais sustentáveis como forma de impulsionar a 

geração de lideranças nas comunidades. Além disso foram elencadas áreas 

prioritárias a serem trabalhadas a partir da análise do primeiro ciclo. 

O recorte dado na pesquisa abrange três municípios de atuação do Programa 

Bioma Caatinga: Juazeiro, Casa Nova e Remanso. Nesses, houve atuação direta da 

pesquisa com os atores do Programa além dos mesmos concentrarem os maiores 

rebanhos dentro os cinco municípios. Assim, pretende-se avaliar uma questão 

principal: a mudança, ou não, provocada nos aspectos tecnológicos e gerenciais, nas 

propriedades, durante a atuação da assistência técnica e extensão rural. O Programa 

Bioma Caatinga, na Bahia, está sendo executado em três ciclos, estando próximo a 

se iniciar a sua última fase. Foram utilizados dados do primeiro ciclo, compreendendo 

os diagnósticos municipais e dados do segundo ciclo, finalizado em março de 2017, 

com avaliação das atividades de ATER. Cada ciclo compõe uma fase de execução 

das políticas públicas para o desenvolvimento territorial. 

Parte-se do pressuposto que o público atendido, especificamente produtores 

de caprinos e ovinos, perfazem-se majoritariamente de agricultores familiares. Para 

tanto analisou-se dados cadastrais em busca de evidências dessa hipótese. 

As fases da pesquisa dividiram-se em: 

1 – Fase exploratória, com levantamento bibliográfico e documental; 

2 – Parceria com a coordenação do Programa Bioma Caatinga para 

utilização dos dados dos diagnósticos e treinamento para as entrevistas pelos ADRS. 
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3 – Trabalho de campo em Juazeiro, Casa Nova e Remanso, 

acompanhamento dos questionários que compunham parte dos diagnósticos iniciais; 

4 – Análise quantitativa e qualitativa dos dados secundários a partir da 

tabulação e organização em tabelas e gráficos e descrição e interpretação das 

informações geradas; 

5 – Modelagem de planilha de pontuação dos Diagnósticos para avaliação 

dos efeitos tecnológicos e gerenciais. 

A aplicação dos diagnósticos nos três municípios da pesquisa totalizou 124 

questionários em Juazeiro, 186 questionários em Casa Nova e 155 em Remanso. Por 

motivo de substituição de agricultores em dois distritos de Juazeiro e um de Casa 

Nova, esses municípios contabilizaram 62 e 155 questionários válidos para a 

pesquisa, respectivamente. Apesar disso os dados cadastrais puderam ser utilizados 

pois não levavam em consideração comparações por momento analisado 

A partir do cadastro completo por agente e município, para aferição do nível 

técnico e gerencial em que se encontravam as propriedades, foram aplicados 

diagnósticos, compostos de um questionário, que visavam levantar os pontos fracos 

e as possíveis oportunidades de melhoria para o desenvolvimento de cada 

propriedade. A partir desse diagnóstico foi proposto, então, com a participação de 

cada produtor, um plano de trabalho traçando-se as ações para melhoria e 

desenvolvimento.  

A amostragem não probabilística levou em consideração um grau de confiança 

de 95% (α = 0,05) com desvio padrão de 800 pontos e com margem de erro de 100 

pontos.  A amostra foi composta de 372 propriedades/agricultores de um universo de 

1054 propriedades/agricultores cadastrados/atendidos no Programa Bioma Caatinga, 

que fizeram a composição dos três municípios de recorte.  

Cada ADRS do Programa, em suas atividades ficava responsável por 31 

propriedades. Na pesquisa esse número representa um grupo de um município, assim 

cada grupo possuía 31 propriedades analisadas, sendo 12 agentes distribuídos (2 em 

Juazeiro, 5 em Casa Nova e 5 em Remanso). Apesar disso os dados cadastrais 

puderam ser utilizados pois não levavam em consideração comparações por momento 

analisado. 
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Nessas propriedades foram aplicados, em dois momentos, diagnósticos, com 

aferição da evolução e melhorias promovidas pela ação extensionista. Mensalmente, 

cada agente emitia um relatório de suas visitas de orientação. Os dados dos relatórios 

dos ADRS são qualitativos e trazem informações descritivas das atividades 

executadas a partir das recomendações realizadas pelos mesmos podendo conter 

informações sobre: Visita Técnica; Participação em Reuniões; Capacitações; Dia de 

Campo; Atividades Coletivas; Oficinas.  

Para a aferição dos efeitos técnicos e gerenciais da ação extensionista foi 

confeccionada uma planilha que transformou as questões em pontuação. Os 

diagnósticos foram assim tabulados nessa planilha gerando uma pontuação geral e 

uma pontuação por área. As áreas analisadas foram: Gestão do Negócio (GN); 

Estratégias e Planos – informação e conhecimento (EPIC); Processos de Produção 

(PP); Clientes, Sociedade e Meio Ambiente (CSMA), que compõe o questionário 

realizado pelos agentes.  

A pontuação máxima por propriedade rural era de 800 pontos, dividida 

igualitariamente pelas quatro áreas de análise (Gestão do Negócio; Estratégias e 

Planos – informação e conhecimento; Processos de Produção; Clientes, Sociedade e 

Meio Ambiente). Cada área, então poderia alcançar 200 pontos no máximo. Essa 

pontuação máxima foi dividida pelo número de questões de cada área. Assim atribuiu-

se a maior pontuação para alternativa em que se avaliava como ideal e zero para a 

letra “A”. As demais alternativas evoluíam percentualmente, a partir do zero a uma 

taxa de 25% do valor da pontuação. 

Foi adotada a metodologia descritiva exploratória, baseada na análise 

documental (relatórios técnicos e qualitativos, trabalhos técnicos, gabaritos dos 

diagnósticos no primeiro e segundo momento) aliada à parte da metodologia de 

análise de diagnóstico de sistemas agrários. 

 A pesquisa foi dividida em duas grandes fases. Uma primeira com 

acompanhamento dos trabalhos a partir dos relatórios emitidos mensalmente, 

levantando-se os dados necessários para a avaliação da atuação de cada ator do 

projeto. Em um segundo momento, tabulação e análise estatística dos dados colhidos 

para geração de informações que possam subsidiar a avaliação do impacto geral do 

programa em suas vertentes de atuação.  
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Após a tabulação, os dados foram submetidos a análises de variância por meio 

de planilha eletrônica comparando-se os dois momentos de realização dos 

diagnósticos. A pesquisa foi quantitativa a partir dos dados secundários do Programa 

Bioma Caatinga. A análise estatística descritiva utilizada se baseou no uso de tabelas 

multivariadas e de contingência, além de gráficos de setores, colunas e box plot. Para 

a análise inferencial foram utilizados testes para avaliar a (in) existência de relação. 

Para as variáveis, foram analisados os dois momentos de aplicação do diagnóstico do 

Programa Bioma Caatinga, inicial, com proposição de conhecimento da realidade das 

propriedades e seis meses após a ação extensionista dos Agentes de 

Desenvolvimento Rural Sustentável.  

 

3.1 Caracterização dos Municípios de Recorte da Pesquisa 

 

O Programa Bioma Caatinga, atua desde de 2012 nos municípios de Uauá, 

Curaçá, Juazeiro, Casa Nova e Remanso em ações com cunho de desenvolvimento 

regional sustentável. Dentro desses municípios, encontram-se como já demonstrado 

anteriormente os maiores quantitativos de caprinos e ovinos do Estado. Dentre esses, 

Juazeiro, Casa Nova e Remanso são, dentro desse escopo do Programa, os que 

abrangem o maior percentual desse total. Além disso, a escolha desse recorte 

também levou em consideração questões de ordem logística, sendo que Juazeiro, 

Casa Nova e Remanso fazendo parte dos municípios de atuação profissional do autor, 

como agente extensionista e consultor nas áreas da caprinocultura e ovinocultura. 

Sendo o mestrado, profissional, isso contribuiu para a redução dos gastos da 

pesquisa, além de oferecer maior embasamento nas análises. 

Os três municípios de recorte são margeados pelo Rio São Francisco, principal 

impulsionador do desenvolvimento regional, onde a agricultura e a pecuária possuem 

significativa representatividade na geração de renda. Apesar da grande importância 

do Rio, a maior parte da agricultura familiar, assim como também a caprinocultura e a 

ovinocultura, desenvolve-se a base de regimes pluviais, as chamadas áreas de 

sequeiro. Apesar das condições de restrição hídrica e alimentar nessas áreas, 

características como a produtividade associada a rusticidade fazem com que essas 

espécies compunham importante elo alimentar para as populações fazendo parte 

também do seu modo de reprodução social.  
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3.1.1 Juazeiro/BA 

 

Juazeiro é constituído de 8 distritos: Juazeiro, Abóbora, Carnaíba do Sertão, 

Itamotinga, Junco, Juremal, Massaroca e Pinhões. Assim permanecendo em divisão 

territorial datada de 2014. 

Localiza-se a 368 m de altitude no norte da Bahia à margem direita do Rio São 

Francisco e a aproximadamente 500 km de Salvador, como uma área de 6.501 km² 

(BRASIL, 2016). 

A população de Juazeiro, segundo o último censo (2010) foi de 197.965 

habitantes, com uma densidade demográfica de 30,45 hab./km², a maior entre os três 

analisados, sendo que em 2017, segundo estimativas do IBGE ultrapassou os 221 mil 

habitantes. Há um predomínio de pessoas vivendo na zona urbana da cidade (81%) 

em relação ao meio rural (19%).  Em relação a idade a predominância se dá para a 

faixa etária entre 30 e 39 anos tanto na zona urbana (17%) como na rural (15%). 

(Gráfico 1). O mesmo ocorre com a distribuição por idade entre os sexos, com 

predominância de homens e mulheres nessa mesma faixa etária (Gráfico 2). 

 

Fonte: IBGE, censo demográfico 2010. 
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Gráfico 1 - Pirâmide etária das populações urbana e rural do município de Juazeiro-BA 
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Fonte: IBGE, censo demográfico 2010. 

A produção do município é feita em perímetros irrigados, áreas de sequeiro, 

margens de açude, olhos d’água e às margens do Rio São Francisco. Nessa região 

também predominam os sistemas de produção extensivos (69,2%), e semiextensivo 

(29,5%), com algumas ocorrências de sistemas intensivos (1,3%). Os produtores 

dessa região possuem em média, 106 animais por propriedade, número maior entre 

os municípios analisados. Estes produtores utilizam parte destes animais para 

consumo próprio e outra parte é comercializada como os atravessadores locais e com 

os frigoríficos presentes no município (Sebrae, Bioma Caatinga). 

Em Juazeiro, quando se distribuem os agentes das cadeias produtivas de ovino 

e caprino em uma relação antes/dentro/depois da porteira, tem-se a seguinte situação 

econômica: 

(i) Antes da Porteira (insumos): R$ 7,195 milhões, ou 5,49%; 

(ii) Dentro da Porteira (produtores): R$ 13,116 milhões, ou 10,01%;  

(iii) Depois da Porteira (Atravessadores e demais agentes produtivos): 

R$ 110,673 milhões, ou 84,49% (COAPSERI, ADRS, 2014). 

 

Gráfico 2 - Distribuição quantitativa por faixa etária e sexo da população de Juazeiro-BA 
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 3.1.2 Casa Nova/BA 

 

Em divisão territorial datada de 01 de julho de 1960, o município é constituído 

de 5 distritos: Casa Nova, Bem-Bom Luiz Viana, Pau a Pique e Sobrado. Assim 

permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

Casa Nova localiza-se a 397m de altitude no norte do estado da Bahia à 

margem esquerda do Rio São Francisco e a 571 km da capital Salvador, com uma 

área total de 9.647 km² (IBGE 2016), sendo em dimensão territorial o maior entre os 

três municípios analisados. 

Os limites territoriais do município são Juazeiro, Remanso, Sento Sé e 

Sobradinho, além dos estados de Pernambuco e Piauí como limites interestaduais. 

A população de Casa Nova, segundo o último censo (2010) foi de 64.940 

habitantes, com uma densidade demográfica de apenas 6,73 hab./km², sendo que em 

2017, segundo as estimativas essa população ultrapassou os 73 mil habitantes. 

Destaca-se nesse município a grande área territorial se compararmos com os outros 

dois de recorte da pesquisa, 9.647 km², contra 6.721km² de Juazeiro e 4.683 km² de 

Remanso. Há um equilíbrio entre a quantidade pessoas vivendo nas áreas urbana 

(58%) e rural (42%) de Casa Nova, se comparado a Juazeiro. Em relação a faixa etária 

podemos dizer que esse município se comporta semelhante a Juazeiro com 

predominância de homens e mulheres, assim como pessoas das zonas urbana e rural 

com idades entre 30 e 49 anos (Gráficos 3 e 4). 
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Fonte: adaptado de IBGE, censo demográfico 2010. 

 

Fonte: adaptado de IBGE, censo demográfico 2010. 
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Gráfico 3 - Pirâmide etária das populações urbana e rural no município de Casa Nova-BA. 

Gráfico 4 – Distribuição quantitativa por faixa etária e sexo da população de Casa Nova-BA. 
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Segundo o relatório técnico do Programa Bioma Caatinga, em seu primeiro 

ciclo, o processo de criação de animais na região é subdividido em três tipos, segundo 

o regime produtivo em que se encontram os animais. Nas áreas de sequeiro como 

nas áreas de vazante/Lago sobradinho, o sistema de produção está distribuído da 

seguinte forma (COAPSERI, ADRS, 2014): 

 Extensiva: pecuária predominante, estima-se que 90% dos criadores 

utiliza este sistema de criação; 

 Semi-intensiva: segundo em nível de importância, aproximadamente 8% 

do rebanho encontra-se nesse tipo de regime produtivo; 

 Intensiva: Representam apenas 2% do total do rebanho. 

 Normalmente são comercializados vivos juntos aos produtores que utilizam 

regime de criação extensiva e semi-intensiva, além de utilizados para confecção de 

estercos destinados à adubação da terra. 

Entretanto, há intenso comércio de animais vivos entre os pecuaristas, 

independentemente do regime produtivo que praticam. 

Destaca-se que, segundo levantamento realizado pelo Comitê Executivo de 

Casa Nova, não foram identificados pecuaristas que se destinam exclusivamente à 

atividade leiteira (COAPSERI, ADRS, 2014). 

Em Casa Nova, quando se distribuem os agentes das cadeias produtivas de 

ovino e caprino em uma relação antes/dentro/depois da porteira, tem-se a seguinte 

situação econômica:  

(i) Antes da Porteira (insumos): R$ 1,289 milhões, ou 3,39%; 

(ii) Dentro da Porteira (produtores): R$ 12,362 milhões, ou 32,53%; 

(iii) Depois da Porteira (Atravessadores e demais agentes produtivos): 

R$ 24,246 milhões, ou 64,08%. 

 

 3.1.3 Remanso/BA 

 

Em divisão territorial datada de 31 de dezembro de 1963, o município é 

constituído de 2 distritos: Remanso e Poços. Assim permanecendo em divisão 
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territorial datada de 2007. No entanto, a divisão territorial feita pela população é com 

base nas estradas estaduais e federais que cortam o município dividindo-o em seis 

regiões: Sede, Malhadinha (lado esquerdo da BA-161), Maravilha (entre BA-161 

e BR-235), Espinheiro (entre BR-235 e BR-324), Salinas Grandes (entre BR-324 e 

BR-235) e Melosa (lado direito da BR-235). 

Remanso localiza-se a 388m de altitude no norte do estado da Bahia à margem 

esquerda do Rio São Francisco e a 710 km da capital Salvador, com uma área de 

4.684 km² (IBGE, 2010). 

Com uma população de 38.957 habitantes (2010) e estimativa mais recente de 

2017 passando os 42 mil, Remanso possui uma densidade demográfica de 8,32 

hab./km², sendo superior a Casa Nova e inferior a Juazeiro. Existe um maior equilíbrio, 

comparado a Juazeiro entre as populações urbana (23.470 pessoas - 60%) e rural 

(15.486 pessoas - 40%), em termos quantitativos. Em relação a faixa etária podemos 

dizer que esse município se comporta semelhante a Juazeiro e a Casa Nova, 

predominado homens e mulheres, assim como pessoas das áreas urbana e rural com 

idades entre 30 e 49 anos (Gráficos 5 e 6). 

Fonte: adaptado de IBGE, censo demográfico 2010. 
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40 
 

Fonte: adaptado de IBGE, censo demográfico 2010. 

A produção de caprinos e ovinos em Remanso é realizada em áreas de 

sequeiro, e também em áreas de vazão do lago de Sobradinho. Nas áreas de 

sequeiro, cerca de 80% da criação é realizada e maneira extensiva, nos fundos de 

pasto, e 20% da criação é realizada de maneira semiextensiva. No caso das áreas de 

vazante, 80% é de criação extensiva, 18% semiextensiva e 2% intensiva (COAPSERI, 

ADRS, 2014). 

Em Remanso, quando se distribuem os agentes das cadeias produtivas de 

ovino e caprino em uma relação antes/dentro/depois da porteira, tem-se a seguinte 

situação econômica:  

(i) Antes da Porteira (insumos): R$ 2,762 milhões, ou 15,38%;  

(ii) Dentro da Porteira (produtores): R$ 4,861 milhões, ou 27,06%; 

(iii) Depois da Porteira (Atravessadores e demais agentes produtivos): 

R$ 10,338 milhões, ou 57,56% 
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3.2 Estrutura de Avaliação do Programa Bioma Caatinga 

 

 Dessa forma, mesmo que o regime predominante de gestão seja o familiar o 

pensamento é que haja o mínimo de dependência, a partir do desenvolvimento da 

atividade, das políticas públicas sendo esta, assim, um suporte para o alcance das 

melhorias e dignificação dessas propriedades. Entende-se que a sobrevivência e o 

sucesso nesse desenvolvimento estão diretamente relacionados à capacidade da 

propriedade em atender às necessidades e as expectativas dos clientes, e a atuação 

de forma responsável na sociedade e na comunidade onde está inserida e com a qual 

interage. 

Para a avaliação dos impactos em termos técnicos e gerenciais do programa 

Bioma Caatinga a análise levou em consideração quatro áreas que compunham o 

questionário de diagnóstico da propriedade, onde, em cada área, características 

intrínsecas foram levadas em consideração. No quadro 3 são demostradas as áreas 

de avaliação e suas características  

Quadro 4 - Grandes áreas de avaliação e características analisadas 

Áreas de avaliação Características analisadas 

Gestão do Negócio 

(GN) 

São avaliados de forma sistematizada os quesitos como a 

administração da propriedade, qualidade, liderança e pessoas. 

Estratégias e Planos, 

Informações e 

Conhecimentos 

(EPIC) 

São avaliados quesitos quanto a existência de protocolos de 

produção, certificação da produção, planos de trabalhos, planos 

de melhorias e orientação técnica e gerencial. 

Processo de 

Produção 

(PP) 

Nos processos de produção são avaliados quesitos quanto à 

padronização do trabalho e da tecnologia utilizada pela 

propriedade, o rebanho, a nutrição do rebanho, infraestrutura da 

propriedade, manejos, controles sanitários e seus fornecedores. 

Clientes, Sociedade e 

Meio 

Ambiente 

(CSMA) 

Clientes, sociedade e meio ambiente são avaliados quanto ao 

relacionamento da empresa com intermediários, agroindústrias e 

o uso racional da vegetação nativa 

Fonte: Sebrae - Programa Bioma Caatinga 
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A adoção dessa avaliação sistematizada tem como propósitos que a 

propriedade obtenha: 

1 - Melhorias em processos produtivos; 
2 - Foco na melhoria da qualidade no trabalho e de vida; 
3 - Aumento da credibilidade da empresa e o reconhecimento público e social; 
4 - Maior flexibilidade frente às mudanças; 
5 - Melhores condições de atingir e manter um melhor desempenho; 
6 - Identificação de pontos fortes e fracos e oportunidades de melhorias; 
7 - Permite um diagnóstico objetivo e a mensuração do grau de maturidade da 
gestão; 
8 - Promoção de cooperação interna; 
9 - Maior compartilhamento de informações. 

Os conceitos relacionados a essa sistematização são de ordem interdisciplinar 

e podem ser resumidos em sua amplitude no quadro 4 que segue. 

Quadro 5 – Conceitos relacionados ao pensamento interdisciplinar envolvidos no processo 
de avaliação da propriedade rural. 

Pensamento Sistêmico  
 

Entendimento das relações de interdependência entre os 
diversos componentes de uma propriedade, bem como entre a 
desta e o ambiente externo. 

Aprendizado 
Organizacional 

Busca e alcance de um novo patamar de conhecimento  

Cultura de Inovação Promoção de um ambiente favorável à criatividade, 
experimentação e implementação de novas ideias. 

Liderança e Constância 
de 
Propósitos 

Atuação de forma aberta, democrática, inspiradora e motivadora 
de pessoas. 

Orientação por 
Processos e 
Informações 

Compreensão e segmentação do conjunto de atividades e 
processos da propriedade, sendo que a tomada de decisões e a 
execução de ações devem levar em consideração as 
informações 

Visão de Futuro Compreensão dos fatores que afetam a propriedade, visando à 
sua perenização e sua atratividade para as gerações posteriores 

Geração de Valor Alcance de resultados consistentes, assegurando a perenidade 
da propriedade. 

Valorização das 
Pessoas  
 

Estabelecimento de relações com as pessoas, criando condições 
para que elas se realizem pessoal e profissionalmente. 

Conhecimento sobre o 
Cliente e o Mercado 
 

Conhecimento e entendimento do cliente e do mercado, visando 
à criação de valor, de forma sustentada para o cliente e maior 
competitividade. 

Desenvolvimento de 
Parcerias  
 

Desenvolvimento de atividades em conjunto com outras 
propriedades, com o objetivo de obter benefícios para ambas as 
partes e estímulo ao espírito cooperativista. 

Responsabilidade 
Social  
 

Atuação que se define pela relação ética e transparente da 
propriedade com todos os seus públicos de relacionamento, 
voltada ao desenvolvimento sustentável da sociedade. 

Fonte: Adaptado de Sebrae – Programa Bioma Caatinga 
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Dessa forma os impactos foram medidos nos municípios e para facilitar a 

compilação dos dados utilizamos os gráficos no formato box plot para representar os 

dados das pontuações por área analisada. Assim, nos retângulos das figuras que 

seguem no texto, teremos a mediana, o primeiro e o terceiro quartis, compreendendo 

75% dos dados.  

A partir do retângulo para cima, segue uma linha até o ponto mais remoto que 

não exceda o limite superior (LS = q3 + (1,5) *dq, onde dq representa a amplitude 

interquartil. De modo similar, da parte inferior do retângulo, para baixo, segue uma 

linha até o ponto mais remoto que não seja menor do que o limite inferior (LI = q1 – 

(1,5)* dq. Os valores compreendidos entre esses dois limites são chamados valores 

adjacentes. Não consideramos nenhum valor discrepante. A box plot dá uma ideia da 

posição, dispersão, assimetria, caudas e dados discrepantes. A posição central é 

dada pela mediana e a dispersão por dq. (MORRETIN & BUSSAB, 2004). 
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4. RELAÇÃO DO PRONAF EM JUAZEIRO, CASA NOVA E REMANSO DENTRO 

DO TERRITÓRIO SERTÃO DO SÃO FRANCISCO BAIANO 

 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar tem sido 

analisado ao longo dos mais de 20 anos de sua existência sendo que algumas 

considerações são recorrentes. O programa possui importância evidenciada em 

diversos estudos, sua estrutura metodológica e institucional foi, ao longo de sua 

execução, adaptada as dinâmicas nacionais, na tentativa de redução das 

“disparidades” regionais de um “rural” cada vez mais distinto. No entanto a 

concentração regional, em termos de número de contratos e volume de recursos além 

do viés produtivista mostra-se explícita para algumas regiões, tendo um 

direcionamento para as famílias mais capitalizadas (MATTEI, 2006; AZEVEDO e 

PÊSSOA, 2011; GRISA et al., 2014; CARNEIRO et al., 2017). 

Os trabalhos mostram que a ampliação dos contratos e recursos na região 

Nordeste tem melhorado apesar de apontar ainda um favorecimento para a região Sul 

do país.  

A partir da análise dos dados do número de contratos do Pronaf no Território 

de Identidade Sertão do São Francisco Baiano (Gráfico 7), no período de 1999 a 2014, 

verifica-se que inicialmente a média anual de contratos mantinha-se tímida (1.300 

contratos). A partir do ano 2002 há incremento gradual chegando a se manter uma 

média de 6.839 contratos até 2010. De 2011 a 2014, essa média tem ainda mais 

incremento, alcançando 12.166 contratos anuais. Já em relação aos aportes dos 

recursos (Gráfico 8) essa tendência se mantém em relação ao número de contratos 

alcançando os maiores valores para os períodos analisados e disponíveis 

oficialmente. O pico de contratos, em 2005, coincide com o maior número de contratos 

para o Nordeste nesse mesmo período enquanto os maiores valores em 2012 a 2014 

refletem a política baseada no crédito abundante e juros baixos e o aumento dos 

valores médios dos contratos.  
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Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do INCRA/MDA (BRASIL, 2015) 

 

Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do INCRA/MDA, (BRASIL2015). 

Analisando-se o Pronaf dentro do Território percebe-se que sua movimentação 

acompanha a mesma oscilação da região Nordeste. Algumas modificações nas 

dinâmicas do programa podem explicar a melhoria ocorrida para a região. Houve uma 

diversificação das linhas (12 linhas de crédito) e público a ser atendido, maior acesso 

à Declaração de Aptidão ao Pronaf, aumento da renda no enquadramento e crescente 

aporte de valores dos Planos Safra, que alcançou 30 bilhões em 2017-2020, com 

destaque para um plano plurianual. Isso assegura a atuação do governo em grandes 

eixos, como regularização fundiária, Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), 

comercialização e agroecologia, pelos três anos (GRISA, 2012; GRISA e WESZ 

JUNIOR, 2010, MDA, 2018).  

Composto por dez municípios, pode-se perceber que quatro destes municípios 

(Casa Nova, Juazeiro, Sento Sé e Curaçá) concentram 72,0% dos contratos do 

TIISSF, Gráfico 9. Dois desses municípios também possuem a maior quantidade de 
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Gráfico 7 - Número de contratos do Pronaf de 1999 a 2014 no TISSF 

 

Gráfico 8 - Recursos aplicados no Pronaf de 1999 a 2014 no TISSF 
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estabelecimentos da agricultura familiar. Isso demonstra uma tendência de equilíbrio 

e melhor proporcionalidade para aqueles municípios com maior público a ser 

beneficiado. 

 

Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do INCRA/MDA (BRASIL, 

2015) 

Os municípios com maior quantidade de estabelecimentos familiares são Casa 

Nova (20,0%), Pilão Arcado (15,6%) e Juazeiro (12,33%). Casa Nova possui uma 

dimensão territorial que favorece um meio rural maior, possuindo 24% de sua área, 

em termos de estabelecimentos rurais da agricultura familiar. Porém, Pilão Arcado 

com o segundo maior quantitativo de EAF representa apenas 2,20% dos contratos do 

Território. Isso pode ser explicado pelo fato de que nesse município as ações do 

Pronaf são vinculadas a Remanso o que dificulta as contratações. Ao contrário de 

Sento Sé que se desenvolveu melhor, por uma grande área de margem do Rio São 

Francisco, onde mesmo com dimensões territoriais maiores que Pilão Arcado, possui 

um número de contratações do Pronaf maior. Juazeiro e Casa Nova também 

respondem pelo maior número de estabelecimentos não familiares e possuem os 

maiores Produto Interno Bruto (PIB) do Território.  

Os agricultores familiares apesar de terem alcançado sucesso na luta pelos 

direitos e acesso a políticas públicas específicas para a categoria ainda compõe um 

público vulnerável financeira e socialmente (ROCHA JUNIOR et al., 2017). 
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Os valores médios e o número de contratos por município do Território são 

apresentados nos gráficos 10 e 11. Os maiores valores médios dos contratos se 

concentram em Juazeiro e Curaçá, ultrapassando a média do Território que é de RS 

2526,00. Esses municípios possuem uma agricultura irrigada bastante intensa o que 

pode explicar em parte a necessidade de maior aporte de recurso para os 

investimentos, além dos enquadramentos possibilitarem maior volume de recurso.  

Gráfico 10 - Valor médio em R$ dos contratos do Pronaf por município do Território Sertão 
do São Francisco baiano, de 1999 a 2014. 

Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do INCRA/MDA, (BRASIL, 2015). 

 

Gráfico 11 - Número de contratos do Pronaf por município do Território Sertão do São 
Francisco baiano, de 1999 a 2015 

Fonte: elaboração própria do autor com base nos dados do INCRA/MDA, (BRASIL, 2015). 
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Fazendo-se uma analogia com os principais municípios do TISSF-BA em 

termos de importância na caprinocultura e ovinocultura (Casa Nova, Juazeiro, 

Remanso, Curaçá e Uauá) pode-se perceber que quatro desses municípios estão 

entre os 5 maiores contratantes do Pronaf (Gráfico 11) inferindo-se que as atividades 

permeiam no acesso ao Programa e que esse desempenha papel importante no 

desenvolvimento dessas atividades no Território, apesar de os dados oficiais não 

permitirem destacar apenas os projetos dentro caprinocultura e ovinocultura. Essa 

relação se estabelece pela importância das atividades nesses municípios e pela forte 

evidência de serem públicos da agricultura familiar. O município de Uauá, único 

desses sem acesso ao Rio São Francisco é o que possui, dentre esses, o menor 

volume de contratos. Entretanto é também o município que possui o menor número 

de propriedades da agricultura familiar entre os cinco, o que explica o número mais 

baixo de contratos. 

 

4.2 Relação da renda bruta com o quantitativo de ruminantes  

 

A partir dos dados cadastrais dos agricultores atendidos, coletados a partir da 

contagem dos rebanhos de caprinos e ovinos, na primeira visita do ADRS, além de 

informações da estruturação do rebanho e Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) 

se estabeleceu uma relação entre o tamanho do rebanho e a renda dos agricultores.  

Os dados analisados no Gráfico 12, permitem inferir que a caprinocultura e a 

ovinocultura são atividades inseridas no âmbito da agricultura familiar no TISSF. 

Gráfico 12 - Porcentagem de agricultores por enquadramento da DAP e município 
pesquisado 
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Do quantitativo total de agricultores analisados apenas 5% não possuíam DAP 

no período analisado do Programa (março de 2017). Em relação ao critério renda, da 

DAP, o Grupo “B” compõe os agricultores familiares com renda familiar anual de até 

R$ 20 mil enquanto que o Grupo “V”, agricultores familiares com renda familiar anual 

de até R$ 360 mil. Nesse critério a análise demonstra concentração de produtores 

com renda anual mais baixa, Grupo “B” (70% dos agricultores) enquanto 25% desses 

foram enquadrados na renda variável (DAP V). A maior parte desses agricultores, 

então, se enquadram na menor renda e, portanto, com acesso a financiamentos de 

menor valor. Segundo Grisa et al (2014), em termos regionais, a ampliação dos 

recursos e contratos totais do PRONAF tem sido superior nas regiões Nordeste e 

Norte. Apesar disso, ainda são populações e regiões que, em termos absolutos, 

mantêm-se minoritárias no acesso ao Pronaf, apesar de concentrarem a maior parte 

da agricultura familiar brasileira. 

O Pronaf B, tem menor capacidade de provocar mudanças significativas nas 

vidas daqueles que o acessam pois não estaria articulado coerentemente às outras 

políticas de desenvolvimento, sendo ainda muito pontual. Ainda, o excesso de 

burocracia e a desorganização institucional e operacional para o acesso ao crédito, 

seriam grandes empecilhos para uma real promoção de qualidade de vida aos 

agricultores, um dos principais objetivos do Programa (ABRAMOVAY, 2007; 

BASTOS, 2006). 

Percebe-se que a falta de informação e nível de educação dos agricultores 

aliado a ausência de reciprocidade com agentes financeiros e dificuldades em 

empreender formas de cooperação social contribuem para a manutenção do ciclo de 

pobreza existente nesses núcleos de agricultores, perpetuando-se dessa forma 

velhos imbróglios (BASTOS, 2006). 

Entre os três municípios, todos mantêm predominância de enquadramento da 

renda no grupo “B”, sendo que Remanso possui a maior quantidade em relação a 

amostra do município analisada, 125 propriedades de um total de 155. Isso pode estar 

relacionado ao fato de o município possuir, entre os três, o maior percentual de 

propriedades da agricultura familiar (94,8%), segundo dados do IBGE (2009). 

Incrementando-se a discussão, na Tabela 3 são comparados os três 

municípios dentro de diversos parâmetros trazendo para tal a movimentação da 

caprinocultura e ovinocultura para a análise.  
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Tabela 3 – Relação da movimentação econômica da caprino-ovinocultura com aspectos 
sociais em três municípios do TISSF 

Municípios Casa Nova Juazeiro Remanso 

Produto Interno Bruto 

(mil R$)  273.562  1.451.444   140.235  

Agropecuária (%) 23,0 14,0 35,0 

Indústria (%) 7,0 12,0 10,0 

Serviços (%) 66,0 64,0 51,0 

Impostos (%) 4,0 10,0 4,0 

Ovinocaprinocultura (R$) 38.004.550,50 130.986.200,75 18.422.862,41 

Percentual relativo da 

ovinocaprinocultura com 

o PIB do município (%) 

13,89 9,02 13,14 

PIB per capita (R$) 4.160,82 6.108,08 3.557,92 

População Total 64.940 197.984 38.957 

População Urbana 37.555 (57,8%) 160.786 (81,2%) 23.607 (60,3%) 

População Rural 27.389 (42,2%) 37.196 (18,8%) 15.542 (39,7%) 

Propriedade de 

agricultura familiar (%) 

90,40 83,90 94,80 

Propriedade de 

agricultura não familiar 

(%) 

9,60 16,10 5,20 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-

M) 

0,570 0,677 0,579 

Incidência da pobreza (%) 44,18 45,24 41,87 

Coeficiente de Gini 

(desigualdade de renda) 

0,39 0,49 0,43 

Fonte: IBGE (2009); IBGE (2015); Markestrat/Gpublic (2011). 

Dentro do Produto Interno Bruto (PIB), o percentual das atividades 

agropecuárias de Remanso revela uma maior dependência desse município para 

esse tipo de atividade (35% do PIB), seguido de Casa Nova (23% do PIB) e Juazeiro 

com 14% do PIB. Entretanto, Juazeiro movimenta dentro da ovinocaprinocultura um 
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valor substancialmente maior que os outros municípios. Isso se revela pelo maior 

valor agregado e maior diversificação de serviços e produtos que entram na lista 

contabilizada para esse valor. O município detém uma maior quantidade de 

restaurantes, mercadinhos, açougues, e maior valor médio pago pelo consumidor no 

preço do quilograma da carne de caprinos e ovinos dentre dos três municípios. Em 

relação ao percentual relativo da caprino-ovinocultura dentro do PIB dos municípios, 

Casa Nova e Remanso se sobressaem em relação a Juazeiro com valores maiores 

que 13% do PIB municipal. À medida em que o município possui mais 

estabelecimentos da agricultura familiar, a caprino-ovinocultura demonstra maior 

importância econômica e representatividade. Casa Nova e Remanso possuem mais 

de 90% de estabelecimentos em regime familiar em comparação com Juazeiro que 

possui cerca de 84%.  

Analisando-se a distribuição da população entre os municípios podemos notar 

que Casa Nova concentra uma população rural bastante numerosa em relação a 

população total (42%), semelhante a Remanso (39,7%). A extensão territorial pode 

contribuir para isso, sendo que com 9.647 km², e uma densidade demográfica de 

apenas 6,73 hab./km² é o município que possui maior extensão territorial e menor 

densidade demográfica. Juazeiro, apesar de ser o município com o maior índice de 

desenvolvimento humano (IDH-M de 0,677), não reflete uma distribuição justa da 

renda sendo o município com maior desigualdade de renda (0,49 de Gini) dentre os 

três analisados, o que o coloca na 12ª posição na Bahia dentre as cidades com maior 

desigualdade de renda. Parece existir uma relação entre o PIB e o aumento da 

incidência de pobreza, tendendo a ser diretamente proporcional nesse caso em 

questão. 

Apesar de os bovinos não serem o foco da análise foram utilizados como 

parâmetro comparativo dentro das propriedades para se mensurar a renda. A ideia na 

utilização dos dados dos bovinos não é de uma relação direta entre o quantitativo e a 

renda e sim utilização do conjunto dos rebanhos. A Tabela 4 resume os dados 

referentes aos quantitativos médios de caprinos, ovinos e bovinos nos três municípios 

analisados, relacionando a renda bruta anual das propriedades pelo enquadramento 

da DAP. 

 Nos três municípios, observa-se que quando o produtor possui enquadramento 

“V”, na declaração de aptidão ao Pronaf, o que indica, em relação ao enquadramento 
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“B”, maior renda bruta anual, há mais animais em sua propriedade. Isso é 

demonstrado pelo maior quantitativo médio de animais nos agricultores do Grupo “V”. 

Isso fortalece a evidência da tradição da pecuária, sendo que os rebanhos tendem a 

crescer quando em condições favoráveis econômica e ambiental. Os dados 

evidenciam o grande potencial quantitativo de caprinos e ovinos da Bahia 

corroborando com a estatística oficial do IBGE (2015) onde o TIISSF baiano concentra 

45% dos caprinos e 35% dos ovinos do Estado. 

Tabela 4 - Rebanho médio de ruminantes por enquadramento de DAP em três municípios 
do TISSF baiano 

Enquadramento 
Rebanho Caprino 

Médio  
Rebanho Ovino 

Médio 
Rebanho Bovino 

Médio 

Juazeiro 

DAP B 119,5  66,5 3,0 

DAP V 151,1  116,3 3,6 

Sem DAP* - - - 

Média total rebanho 128,7 81,0 3,2 

Casa Nova 

DAP B 75,2  37,2 3,1 

DAP V 127,7  50,1 3,3 

Sem DAP* 85,6  46,3 11,6 

Média total rebanho 91,9 41,9 3,9 

Remanso 

DAP B 35 56 16 

DAP V 69 102 20 

Sem DAP* 16 33,5 5 

Média total rebanho 41 64 11 

Total Geral 261,2 186,7 18,5 

*DAP: Declaração de Aptidão ao Pronaf; TISSF: Território de Identidade Sertão do São 
Francisco 

 

Existe uma tendência de que os contratos do PRONAF se distribuam com mais 

evidência entre os produtores mais capitalizados (GRISA et al., 2014). Dessa forma 

haveria uma retroalimentação onde esses produtores teriam mais acesso ao crédito 

e, portanto, maiores possibilidades de investimentos e desenvolvimento na atividade. 

Apesar disso, os caprino-ovinocultores do TIISSF, como verificado, em sua maioria 

possuem rendas baixas dentro do enquadramento da DAP. Isso implica que as 

políticas públicas deveriam ser mais integradas e direcionadas para essa parcela dos 

agricultores, possibilitando maior chance de desenvolvimento e expressão de 

qualidade de vida em nível regional. 
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Assim as atuações necessitam ser pautadas, primeiramente, na regularização 

documental das propriedades, com estímulo aos trabalhos em grupos nas formas de 

associações e cooperativas, por exemplo, para que possam acessar as políticas 

públicas. Aliar a pontualidade do Pronaf, muitas vezes com foco dentro das 

propriedades com a produção, comercialização e distribuição de alimentos que 

programas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) possibilitam. 

A pecuária bovina, por demandar uma maior exigência alimentar e, portanto, 

pluvial ou de irrigação necessita de maiores áreas ou maior intensificação com uso 

de tecnologias, o que a relaciona aos agricultores com sistemas mais modernos de 

produção e com maiores recursos financeiros. Isso pode explicar em parte a maior 

quantidade de bovinos, em termos absolutos, em propriedades do Grupo “V” em 

relação ao Grupo “B”.  

O fato de Remanso possuir o maior quantitativo médio de bovinos pode estar 

relacionado ao acesso, nesse município, dos produtores cadastrados, ao Rio São 

Francisco, além de o município possuir a maior área de vazante entre os estudados, 

o que possibilitaria maior aporte hídrico e alimentar em detrimento de Juazeiro e Casa 

Nova, onde os agricultores cadastrados são de áreas de sequeiro, em sua maioria. 

Em trabalho analisando os impactos e a adaptação da agricultura familiar à 

variabilidade e aos extremos climáticos, e as potenciais relações com o 

desenvolvimento sustentável, Lindoso et. al., (2013) relatam que em Remanso, por 

dispor de uma grande área de vazão, os agricultores sofreram menos com os efeitos 

da estiagem prolongada. Por sua vez, Juazeiro e Casa Nova destacaram-se pelas 

extensas áreas irrigadas que amenizam os efeitos da seca. 

 Nas áreas de sequeiro, a base dos regimes pluviais, desenvolve-se uma 

agricultura diversificada apesar de ainda rudimentar, de autoconsumo e/ou consumo 

local, fortalecendo a inserção social e econômica, bastante associada à pecuária 

caprina e ovina. Existe venda de pequenos excedentes condicionados pela época 

chuvosa onde o preço dos produtos se torna menor pela maior oferta nesse período 

(HOLANDA JR. e OLIVEIRA, 2005). 

Os caprinos predominaram em relação aos ovinos e bovinos. Sendo as 

propriedades, em sua maioria, de sequeiro, esses animais possuem maior adaptação 
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à vegetação característica da caatinga, pelo seu hábito alimentar de ramoneio 

(alimenta-se de ramos mais tenros nos arbustos e plantas) além de exigirem menos 

água e alimento para sua sobrevivência e produção (ROGÉRIO et al., 2016).  

Estudos têm revelado que acima de 70% das espécies botânicas da caatinga 

participam significativamente da composição da dieta dos ruminantes domésticos. 

Nos períodos de estiagem, o estrato herbáceo que durante o período chuvoso era 

abundante, torna-se ínfimo. Nesse caso a disponibilidade de alimentos dos animais 

se dá pelas folhas secas das árvores e arbustos, principalmente para os caprinos 

(PEREIRA et al., 2007). Enquanto os ovinos são selecionadores de volumosos, os 

caprinos são selecionadores intermediários, exibindo alto grau de flexibilidade 

alimentar, variando os seus hábitos de seleção de dieta de acordo com a época do 

ano, bem como em consonância com a qualidade e a disponibilidade de forragem 

(LEITE, 2002). 

O fato dos caprinos serem selecionadores intermediários se relaciona com o 

ambiente alimentar em que esses animais estão mais adaptados, a caatinga. Dessa 

forma encontra-se uma relação forte entre propriedades dependentes da caatinga em 

regimes sequeiros e um maior quantitativo dessa espécie. Apesar disso, o uso desse 

bioma se mostra de forma indiscriminado, sem manejo e uso de tecnologias de 

manipulação que possam permitir a sustentabilidade. 

 

4.3 Condição de posse e uso da terra, quantitativo de ruminantes e acesso ao 
Pronaf 

 

Em relação a condição de uso e posse da terra (CUPT) dos produtores 

cadastrados no Programa (Gráfico 13), nota-se que pouco mais de 24% desses, são 

proprietários, possuindo documentação da terra. A maior concentração de agricultores 

como posseiros (55%), comprova a situação de vulnerabilidade e falta de 

regularização fundiária no Território. Isso implica em empecilhos quando esse grupo 

busca por acesso as políticas públicas, principalmente quando tentam acessar ao 

Pronaf. 

Segundo Rocha Júnior et al. (2017) a probabilidade de acessar o Pronaf 

aumenta à medida em que a condição de posse e uso da terra (CPUT) se dá pelo 
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“proprietário” e quando esse possui maior nível de escolaridade. O mesmo autor, 

analisando os efeitos negativos que condicionavam a baixa contratação adiciona a 

esse quadro, o fato de o contratante ser mulher e não branca. 

Gráfico 13 - Distribuição percentual dos produtores por condição de uso e posse da terra 
nos três municípios analisados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Dos 222 produtores enquadrados como posseiros, 162 (73%) possuem 

enquadramento na DAP “B”  enquanto que para os proprietários (98 produtores) de 

terra esse número diminui para 63%. Há uma tendência maior de que os 

“proprietários” ascendam economicamente em relação aos “posseiros” pois teriam 

maiores possibilidade de acesso às políticas públicas, o que possibilitaria maior 

acesso a condições de investimento em suas atividades. Em todas as outras 

condições de posse e uso da terra a maioria dos produtores são do grupo “B”. 

Segundo Oliveira (2004), no Brasil, historicamente as terras estão 

concentradas nas mãos de grandes grupos econômicos funcionando ora como 

reserva de valor ora como reserva patrimonial. Essa concentração das terras que 

inviabiliza, economicamente, a pequena propriedade, marginaliza urbanamente os 

filhos dos pequenos agricultores. 

A modernização que se introduziu no Brasil sem alteração da estrutura da 

propriedade rural contribuiu para a essa concentração, disparidades de renda, êxodo 
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rural e exploração da força de trabalho nas atividades agrícolas. Por isso modernizou 

conservando traços atrasados nas relações (PALMEIRA, 1989).  

Há uma evidente burocratização do sistema bancário quando se trata de 

agricultores familiares com níveis de renda inferiores. O maior acesso e nível de 

informação dos agricultores mais capitalizados, proporciona uma “sensação” de maior 

segurança para o acesso ao PRONAF, em relação à condição de pagamento. 

As exigências burocráticas, mesmo quando o assessoramento está presente 

parecem fazer parte da dinâmica dos agricultores familiares com níveis de renda 

inferiores apesar de os dados de inadimplência para essa categoria serem baixos. A 

existência de ATER, avalistas e as próprias organizações dos agricultores deveriam 

ser bastante para assegurar maior confiança (GUANZIROLE, 2007; GRISA et al., 

2014).  

Os ADRS evidenciaram em seus relatórios que os técnicos terceirizados para 

elaboração dos projetos priorizavam dar andamento àqueles enquadrados nas DAP 

variáveis, grupo “V”. Conjuntamente a isso aumenta-se o acesso à assistência técnica 

e extensão rural que tendem a trabalhar com aqueles grupos que possibilitariam, em 

tese, melhores e mais rápidos resultados (GRISA et al., 2014). 

A terceirização da execução dos projetos de acesso ao PRONAF por parte das 

agências, implica em uma seleção por parte dos técnicos dos projetos daqueles que 

possam resultar em percentuais maiores de recebimentos. Isso acaba por concentrar 

ainda mais as atenções para os agricultores mais capitalizados. 

Em relação a CUPT, os produtores assentados do Programa Nacional da 

Reforma Agrária (PNRA) e os “proprietários” são os que possuem em termos 

absolutos, mais ovinos que caprinos em seus rebanhos. Os “proprietários”, também 

concentram a maior parte do rebanho bovino. Esses produtores (PNRA) são todos do 

município de Remanso, de um assentamento, que ocupam áreas de vazante, o que 

possibilita a criação dessas espécies mais exigentes em relação aos caprinos. Da 

mesma forma os comodatários de terra também são os produtores que tem acesso a 

áreas de vazante, concentrando no grupo da DAP “V”, os maiores rebanhos de 

ovinos, sendo que 76% desses produtores são de Remanso. A maioria dos 

produtores, entretanto, concentra rebanho de caprinos, em relação a condição de 

posse e uso da terra, bastante relacionado com o uso da caatinga como fonte 
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alimentar. Não foram observados em relação a CPUT produtores em regime de 

assentado do PNRA e em parceria, quando se trata do enquadramento “V”. 

A falta de documentação, que em algumas situações é causada pela condição 

de posse e uso da terra, é apontada pelas agências bancárias como uma das causas 

da não liberação do crédito para investimento e custeio do PRONAF.  

Entretanto, Grisa et al., (2014) relatam que os obstáculos burocráticos 

impostos pelo sistema bancário estão relacionados ao nível de renda e aos tipos de 

projetos, sendo que quanto menor a renda e quanto mais se distanciam os projetos 

em relação ao convencional, menores são as chances de acesso.  

Outra questão a ser levada em consideração é que a quantidade de canais de 

comercialização cresce conforme aumenta a estabilidade de produtos oferecidos, 

sendo que as maiores probabilidades de uso do Pronaf estão associadas aos 

agricultores que vendem para o governo; as menores estão associadas aos que 

vendem diretamente para intermediários (ROCHA JÚNIOR et al., 2017). A cadeia da 

caprino-ovinocultura de corte ainda se mostra altamente dependente dos 

atravessadores para escoamento das produções e com baixa escala de oferta de 

produtos. Esse fato reforça a ideia de que a integração de políticas públicas como o 

PAA e PNAE aliada a melhor infraestrutura para comercialização dos produtos são 

primordiais para o desenvolvimento da região. 

Essa conjunção de fatores e a falta de preparo para operacionalização do 

Pronaf ficaram evidentes dentro do Programa Bioma Caatinga, sendo que nos dez 

meses de sua execução, mesmo com assistência técnica presente, mensalmente, 

não houve liberação de crédito para melhorias planejadas nos planos de trabalhos 

dos produtores. 

O Pronaf torna-se de grande importância para a melhoria da qualidade de vida 

do agricultor familiar, nesse caso específico, caprinocultor e/ou ovinocultor. Com 

propriedades pequenas, deficiência de suporte hídrico, estiagens cada vez mais 

prolongadas, degradação da vegetação nativa (Caatinga), base da alimentação dos 

rebanhos, e todo o imbróglio que é a cadeia produtiva, os investimentos em 

tecnologias, máquinas e equipamentos e assistência técnica e extensão rural 

proporcionado pelo Pronaf fazem do mesmo uma política pública fundamental. 

Apesar disso Guanzirole (2007) relata ser preciso melhorar a interação entre as 
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diversas políticas públicas existentes (e até melhorar a utilização dos recursos do 

próprio Pronaf), como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para que as cadeias produtivas sejam 

fortalecidas e a geração de desenvolvimento regional aconteça.  

Segundo Schneider e Cassol (2017), a pouca sustentabilidade produtiva e 

comercial, muitas vezes impõe que parte da mão-de-obra familiar tenha que procurar 

oportunidades fora da unidade familiar, obtendo-se recursos financeiros não 

agrícolas. 

Nesse Território, com famílias em geral bastante numerosas, com a divisão 

das propriedades entre os herdeiros, as parcelas de terra regularmente ficam 

menores que 20 hectares, o que torna a sustentabilidade produtiva cada vez mais 

difícil nos moldes atuais. Essa “insustentabilidade” causa frustações e a saída cada 

vez maior das populações para as cidades em busca de maior oportunidade. 

Chayanov (1974) relata que na agricultura familiar, independente de 

influências externas, o fator preponderante é a mão-de obra, sendo esta, o elemento 

tecnicamente organizativo dessa forma de produção.  

Ora, tomando como base que a quantidade de membros familiares é o que 

determina a intensidade do trabalho e o desenvolvimento da unidade produtiva, temos 

assim, um cenário, que se continuar da forma como está, pelo menos na região 

analisada em questão, poderá ocorrer extinção dessa forma de produção. 

Assim, a composição familiar define, antes de tudo, os limites máximo e 

mínimo do volume de suas atividades econômicas: “A força de trabalho da unidade 

de exploração doméstica está totalmente determinada pela disponibilidade de seus 

membros capacitados na família” (CHAYANOV, 1974). 

Porém, o que se pode perceber no Território é que novas formas organizativas 

como as associações e cooperativas surgem e o conhecimento de sua importância, 

pelo próprio público da agricultura familiar, proporcionam o chamado 

empoderamento, onde esses produtores colocam-se como atores principais em 

diversos processos sociais, cobrando seus direitos e estabelecendo a sobrevivência 

dessa importante categoria social.   

Para tanto, o fortalecimento dos mercados regionais com apoio ao 

associativismo e cooperativismo, inserido treinamentos e promoção de conhecimento 
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dentro das realidades locais pode gerar uma estrutura sólida, diminuindo as 

vulnerabilidades econômicas.  

 

5. EFEITOS TÉCNICOS E GERENCIAIS DO PROGRAMA BIOMA CAATINGA EM 

TRÊS MUNICÍPIOS DO SERTÃO BAIANO DO SÃO FRANCISCO 

 

 Os dados comparativos entre os três municípios analisados evidenciam 

que o foco do Programa Bioma Caatinga foi nas ações gerenciais, sendo que as áreas 

em que se verificou maiores efeitos foram em Gestão do Negócio, Estratégias e 

planos informações e conhecimentos, onde as médias das pontuações mais 

evoluíram. Para cada área de avaliação as pontuações máximas eram de 200 pontos. 

Isso não quer dizer que a propriedade necessitasse alcançar a pontuação máxima 

para ser sustentável. Para cada sistema de produção e realidade as ações eram 

possíveis ou não de serem executadas. 

 O gráfico 14 foi segmentado por área de avaliação entre os municípios, 

numa primeira aferição e após a ação dos Agentes de Desenvolvimento Rurais 

Sustentável demostrando o comparativo entre os municípios em que houve ação do 

Programa. Assim pode-se verificar em cada área por município e por período de 

avaliação (1ª avaliação e 2ª avaliação) como as propriedades responderam aos 

efeitos do Programa.  

 A análise do gráfico revela que as maiores pontuações nos municípios 

em um primeiro momento foram na área que envolve os processos de produção. 

Nesse quesito são analisados através do questionário do diagnóstico rural, fatores 

relacionados à padronização do trabalho e da tecnologia utilizada pela empresa, o 

rebanho, a nutrição do rebanho, infraestrutura da propriedade, manejos, controles 

sanitários e seus fornecedores. É uma área que em geral é mais trabalhada pelo 

caprinocultores e ovinocultores pois se relaciona a resultados diretos quando 

executada. Portanto o tratamento de um animal doente resultaria em um animal a 

menos morto.  

 O município que teve a melhor pontuação média nessa área na primeira 

avalição foi Juazeiro. A explicação pode estar no fato de que Juazeiro foi o município 

que teve produtores cadastrados que a mais tempo recebiam assistência técnica entre 
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os três. Além do ciclo anterior do próprio Bioma Caatinga, alguns produtores já haviam 

experimentado outras formas de assistência, mais voltadas para a questão técnica. 

 Fonte: dados da pesquisa. Juazeiro (n=62); Casa Nova (n=155); Remanso (n=155). GN: Gestão 
do Negócio; EPIC: Estratégias e Planos, Informação e Conhecimento, Processo de Produção; 
Cliente Sociedade e Meio Ambiente. abc Letras diferentes dentro da mesma coluna há diferença 
entre as médias pelo teste T (P<0,05). 

Os serviços de assistência técnica para a agricultura e pecuária são essenciais 

no processo de inovação produtiva. Esses serviços, estão historicamente associados 

a importantes mudanças nos modos de produção agropecuária, estabelecendo, a 

partir de sua intervenção, canais de comunicação entre produtores rurais e centros de 

pesquisa e de ensino. Vários estudos apontam o vínculo entre extensão rural e 

políticas de promoção do desenvolvimento rural (DIAS, 2008).  

Nas áreas de cunho gerencial e que avaliavam aspectos ambientais (GN, EPIC 

e CSMA) percebe-se nas primeiras avaliações, que retratam o momento inicial do 

assessoramento, as menores pontuações, onde nenhum município alcançou média 

 GN_1ª GN_2ª EPIC_1ª EPIC_2ª PP_1ª PP_2ª CSMA_1ª CSMA_2ª 

Juazeiro 28,76a 40,19ª 7,79a 64,60a 49,15a 57,17a 13,34a 14,95a 

Casa Nova 10,97b 21,45b 12,92b 25,86b 31,95b 41,15b 26,41b 34,86b 

Remanso 28,02a 53,19c 20,97c 54,55c 35,88c 55,14a 29,94b 43,18c 

Gráfico 14 - Comparativo das pontuações médias nas áreas de avaliação em dois 
momentos da ação extensionista em três municípios do TISSF. 
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superior a 30 pontos. Juazeiro e Remanso mostraram-se na área de Gestão de 

Negócio semelhantes e melhores que os produtores de Casa Nova nas duas 

avaliações.  

No município de Casa nova existiam dois grupos acompanhados em que a 

média de idade alta, acima dos 50 anos e a escolaridade baixa dos produtores 

dificultaram, para um curto período de tempo, uma melhor assimilação de ações 

gerenciais. Essas ações são melhor assimiladas quando o nível de educacional é 

melhor e/ou quando o produtor já está inteirado com esses aspectos a mais tempo. 

Remanso ainda se destaca, na segunda avaliação superando a média de 

Juazeiro em GN. Isso pode estar associado ao trabalho realizado com a família dentro 

da gestão.  A maioria dos produtores de Juazeiro apesar de terem melhor nível 

educacional do que os de Remanso, não trabalhavam, em sua maioria, com a família 

toda envolvida. Isso pode ter sido o diferencial para a melhor média nessa área para 

os produtores de Remanso, onde o trabalho envolvendo a família possibilitou melhor 

assimilação dos conteúdos gerenciais além de a divisão de atividades proporcionar 

maior eficiência no processo.  

A grande evolução no quesito EPIC nos municípios de Juazeiro e Remanso 

pode ser explicado pelo mesmo motivo que na área de Gestão do Negócio. Porém, 

apesar de terem evoluído em áreas gerencias ainda se nota que os dados carecem 

de melhor qualidade. A própria equipe técnica precisa ser melhor treinada para 

aspectos gerencias, como planejamento estratégico para médio e longo prazo e o 

acompanhamento precisa ter continuidade para que o trabalho não seja perdido nos 

ínterins entre as renovações contratuais. Aspectos da gestão como identificação dos 

animais para controle zootécnico, mesmo tento um custo pequeno, não foram 

afetados pela ação extensionista. A maior parte dos dados e informações ainda são 

informais e com poucos registros. Porém o fato de se iniciar uma relação com as 

anotações já se mostra de grande valia para o monitoramento das propriedades. 

A análise diagnóstico das realidades agrárias, conforme Dufumier (2007), tem 

por objetivo principal identificar e classificar hierarquicamente os elementos de toda a 

natureza (agroecológicos, técnicos, socioeconômicos) que mais condicionam a 

evolução dos sistemas de produção e compreender como eles interferem 

concretamente nas transformações da agricultura (DUFUMIER, 2007). Torna-se óbvio 

que é necessário um maior tempo de trabalho por parte dos extensionistas para que 
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fossem alcançados os objetivos. De fato, o que na prática é impraticável tendo em 

vista que os contratos viabilizados por meio de editais são de curta duração, muitas 

vezes, descontínuos pela não renovação de projetos de Ater. Portanto, o diagnóstico 

simplificado não alcança as dimensões agroecológicas, técnicas e socioeconômicas 

em sua totalidade (Dorneles e Redin, 2014). 

Na área de CSMA, Juazeiro mostrou-se com a menor média entre os três 

municípios nas duas avaliações. A explicação para isso pode estar no fato de que 

nesse município a caatinga foi relatada em 100% dos casos como a fonte principal de 

alimentação dos animais. Juazeiro também é o município com maior média de 

caprinos e ovinos entre os três municípios. Isso pode indicar que a capacidade de 

suporte da vegetação nativa não está sendo respeitada e os sinais de degradação já 

se mostram evidentes. 

Segundo Holanda Junior (2003) em seu estudo sobre a cadeia da caprino-

ovinocultura no estado da Bahia mais de 97% dos produtores utilizam a caatinga 

como fonte principal de alimentação e forrageamento para os animais. As 

propriedades são pequenas, em torno de 10 a 60 hectares, assim como os rebanhos 

que variam de 30 a 50 cabeças em média. O manejo reprodutivo é rudimentar, 

realizado no sistema de monta contínua em quase todas as propriedades. As 

forrageiras utilizadas não são suficientes para impactar positivamente na 

produtividade dos rebanhos. Observa-se pouco nível de profissionalização na cadeia 

como um todo. A gestão e planejamento é superficial e a maioria das propriedades 

possui limitações quanto a infraestrutura básica, como energia elétrica, e baixo uso 

de máquinas e equipamentos para aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis 

(CRUZ e VALVERDE, 2008). 

 

5.1 Efeitos Técnicos e Gerenciais do Programa Bioma Caatinga no Município de 
Juazeiro-BA 

 

Dentro das áreas em que o Programa Bioma Caatinga atuou, analisadas na 

sequência, observou-se um forte apelo gerencial em mais de uma delas. Como a 

execução foi realizada pelo Sebrae, isso se explica em parte o fato, pela forte missão 

gerencial da instituição. 
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No gráfico 8 são demonstrados como os produtores se comportaram dentro 

das pontuações (eixo y), nas áreas de avaliação (eixo x), em um primeiro momento, 

antes da ação extensionista e em um segundo momento após a assistência dos ADRS 

do Programa Bioma Caatinga, no município de Juazeiro.   

Gráfico 15 - Distribuição comparativa das pontuações por área entre a primeira e a segunda 
avaliação – Juazeiro/BA 

Avaliações 
Médias  

G.N E.P.I.C P.P C.S.M.A 

1ª Avaliação 28,76a 7,79a 49,15a 13,34a 

2ª Avaliação 40,19b 64,60b 57,17b 14,95b 
Fonte: Planilha de pontuação a partir dos dados do Programa Bioma Caatinga (n=62). G.N: Gestão 
do Negócio; EPIC: Estratégias e planos, informação e conhecimento; PP: Processo de produção; 
CSMA: Cliente, sociedade e meio ambiente. *ab Letras que estabelecem diferenças entre as 
médias na mesma coluna (P<0,05). 
  

 A maior diferença, entre as avaliações, nas áreas, nos dois momentos 

foi em de EPIC, que pode ser verificada no comparativo entre os gráficos. A maior 

parte das propriedades (75%), teve pontuação acima de 25,0 na segunda avaliação, 

enquanto na primeira avaliação, esse mesmo percentual atingiu no máximo 8,3 de 

pontuação. A área de EPIC foi a que mais contribuiu na pontuação final média das 

propriedades de Juazeiro. 

Nessa área, a confecção do Plano de Trabalho, juntamente com a equipe de 

ADRS, abarcou questões do planejamento, como metas, objetivos e estratégias 

definidas, com os responsáveis das propriedades definidos e os recursos necessários. 

Além disso foi contabilizada para a pontuação a própria orientação técnica e gerencial 
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para aqueles não tinham. Assim essa lacuna da assistência técnica oficial com a 

promoção de informações específicas de cada propriedade foi então incrementada na 

avaliação.  

Verificou-se, quando se trata de gestão da propriedade rural, principalmente 

em se tratando de produtores familiares, dificuldade na assimilação da importância do 

gerenciamento dos dados das propriedades. Dentre os dados que poderiam gerar 

informações importantes para uma análise da sustentabilidade das atividades estão 

anotações de mortalidade, nascimento, receitas e despesas que fazem a composição 

da gestão da propriedade e que não conseguiram avançar de forma consistente. As 

tecnologias nas áreas dos processos de produção são mais facilmente assimiladas e, 

em geral quando não necessitam de investimentos altos são prontamente executadas. 

Dentre os processos, os que envolvem o manejo do rebanho como vacinações, 

desverminações e castrações são menos negligenciados no processo extensionista 

por parte dos produtores. 

 Segundo Batalha et al, (2005) um dos importantes entraves à 

competitividade dos agricultores familiares é a utilização de tecnologias inadequadas. 

Neste contexto, existe um esforço considerável - embora não suficiente - de 

desenvolvimento de tecnologias voltadas para os agricultores familiares. Grande parte 

deste esforço está sendo dedicado ao desenvolvimento e difusão de tecnologias de 

processo, principalmente os de produção, de materiais e de produtos e serviços. No 

entanto, pode-se notar que os esforços voltados para as tecnologias de gestão e de 

informação são ainda incipientes e, via de regra, inócuos. 

  Nesse ponto o Programa teve uma intensidade de atuação, 

principalmente em seu início com o levantamento de dados das propriedades, tanto 

técnicos como gerenciais. A partir desses dados dos diagnósticos foram 

confeccionados os Planos de Trabalho simplificados, juntamente com os produtores. 

Uma importante medida verificada in loco, nas propriedades atendidas, durante a 

atuação do Programa foi a devolução em forma de pontos fortes e a serem 

melhorados nas propriedades, das informações colhidas nas visitas iniciais. O 

planejamento, dessa forma, foi focado nesses apontamentos e naqueles que o 

produtor acreditava serem mais eficientes, se tratados, para a sustentabilidade de sua 

propriedade. 
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A ferramenta, apesar de simples, utilizada para levar a informação e a 

comunicação realizada para cada propriedade foi de fundamental importância, pois a 

análise foi individual e levando em consideração a ampla experiência do produtor em 

relação a sua propriedade. Segundo Deponti (2014) a inclusão das tecnologias de 

informação e de comunicação tem facilitado o acesso à informação e ao 

conhecimento. Apesar da inexistência de computadores, dificuldade de acesso à 

internet e o baixo grau de instrução dos produtores para essas questões gerenciais, 

a adaptação da tecnologia à realidade local facilitou o funcionamento do processo. 

O menor impacto foi verificado na área de CSMA. Apesar de haver diferença 

entre as médias nas duas avaliações (P<0,05) as propriedades evoluíram pouco entre 

essas, concentrando-se, na segunda avaliação, em pontuações até 14,29 em relação 

a 13,40 da primeira aferição.  

Aprofundando a análise notou-se que os pontos que foram modificados foram 

as questões de exigências legais para o funcionamento sustentável da propriedade, 

que passaram a ser conhecidas e mantidas atualizadas, como o cadastro ambiental. 

O fato de ser conhecida uma exigência, claramente não significa que foi colocada em 

prática a sua regularização. 

A análise dessa área revelou que em 100% das propriedades de Juazeiro, 

apesar de existir abatedouro certificado no município, não há relação com a 

agroindústria com abate legalizado. Isso leva a crer que todas as propriedades 

utilizam os intermediários, chamados localmente de atravessadores para escoar o 

excedente de suas produções ou realizam abate de forma não legal. Nesse ponto as 

ações do Programa não conseguiram ter a amplitude necessária para integrar ou 

mesmo aproximar quem produz de quem beneficia e/ou vende diretamente ao 

consumidor, apesar de que existia uma ação, não analisada pela pesquisa, realizada 

pelo Programa, nas empresas das áreas urbanas que comercializavam ou 

beneficiavam algum tipo de produto dessas espécies. São exemplos dessas 

empresas, açougues, frigoríficos, abatedouros, casas de comercialização 

agropecuária e o próprio abatedouro de Juazeiro. 

A cadeia produtiva da caprino-ovinocultura no Brasil apresenta alto índice de 

informalidade, decorrente da precária fiscalização oficial e de certos aspectos do 

ambiente institucional que favorecem a existência do abate clandestino. Os estados 

produtores praticamente não divulgam dados sobre o abate e a movimentação dos 
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animais, que possam servir de subsídios para o estudo dessa cadeia produtiva. A 

comercialização entre os produtores e as poucas indústrias operantes costuma ser 

marcada por conflitos envolvendo preço, qualidade e escala. O consumidor, por sua 

vez, não faz restrições ao consumo de carne clandestina. A informalidade do comércio 

traz, ao mesmo tempo, custos e benefícios à cadeia produtiva (SORIO e RASI, 2010). 

Perpassando pela área de Gestão do Negócio, grande parte dos produtores, 

acima de 30%, que tiveram mudança do ponto inicial para a segunda avaliação foram 

nas áreas de formação de equipe para algumas tarefas, liderança na rotina de 

trabalho, focando-se na resolução de problemas com funções e processos sendo 

organizados e as responsabilidades entendidas, porém sem estar documentado, 

apenas informalmente. Ainda houve melhoria na utilização de ferramentas e controle 

de gestão administrativa, visualizada por meio do caderno de anotações zootécnicas 

e gerencial que influenciou na melhoria da gestão aplicada nas propriedades.  

Dentre as atividades desenvolvidas pelos gestores das propriedades rurais, 

que nesse caso dos caprinocultores e ovinocultores, são os próprios produtores, estão 

as atividades ligadas ao processo decisório. São estas que definem o sucesso ou não 

de um estabelecimento. A propriedade física, e todas as atividades nela inseridas 

apresentarão um desempenho fruto de decisões de seus gestores (NAGAOKA et al., 

2011). 

Assim, em geral, a simples organização das funções, mesmo sem ser 

documentado auxilia na avaliação de pontos críticos e permite realocar as pessoas de 

acordo com o perfil para cada área.    

Em Processos de Produção, no município de Juazeiro, apesar de ser a área 

esperada para acontecer a maior presença de técnicas, apenas na questão sanitária 

do rebanho, especificamente, o controle de endoparasitas e ectoparasitas foi notado 

uma evolução com 60% dos produtores adotando a vermifugação estratégica em 

relação a ocasional. Apesar de não ser a mais moderna prática em termos de controle 

de parasitas, parece ser a que melhor se adapta à infraestrutura existente nas 

propriedades. A verminose tem sido relatada como um dos principais problemas 

sanitários dos rebanhos de caprinos e ovinos, causando alta morbidade e mortalidade. 

No controle estratégico da verminose, as aplicações medicamentosas são 

realizadas em 4 momentos: no início, no meio e no final da época seca e uma próxima 
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ao período chuvoso. Para a região semiárida, a primeira aplicação do ano deve ser 

em julho ou agosto, a segunda, aproximadamente 60 dias após, a terceira, em 

novembro e a última, em março. As medicações do período seco controlam os 

parasitas em seus respectivos hospedeiros, que são praticamente os únicos locais de 

sobrevivência dos nematódeos, nessa época do ano (VIEIRA et al., 2011). 

 Questões importantes como instalações e equipamentos adequados ao 

manejo dos animais não foram impactados pela ação do Programa em todas as 

propriedades. Um dos motivos pode ter sido a não concretização dos investimentos 

que seriam realizados por aquisição de crédito do Pronaf. No município de Juazeiro 

todos os produtores relataram necessitar de crédito para realização de atividades 

previstas no planejamento. 

Deste modo, não parece ser exagerado afirmar que o PRONAF se tornou um 

instrumento fundamental para a discussão do desenvolvimento rural no país, e mais 

ainda nessas regiões onde questões estruturais simples ainda não foram resolvidas, 

possibilitando a quem o consegue acessar, mudanças importantes sem apoio público. 

 Ao disponibilizar recursos financeiros a volumes crescentes para a categoria 

social dos agricultores familiares, fazendo com que aumentasse significativamente o 

acesso destes ao sistema financeiro, pode-se dizer que o Pronaf vem contribuindo 

com seus objetivos originais, especialmente quando estados, regiões e setores 

tradicionalmente deixados à margem pelas políticas públicas, passaram a receber 

tratamento prioritário (MATTEI, 2014). 

O mesmo autor relata que quando recebe apoio governamental há resposta 

positiva do setor da agricultura familiar, produtivamente, economicamente e 

socialmente.  

A ausência desses recursos, seja pela insuficiência da oferta de crédito, seja 

por causa das condições contratuais inadequadas, impõe sérias restrições ao 

funcionamento da agricultura familiar e, principalmente, a sua capacidade de manter-

se competitiva em um mercado cada vez mais agressivo e exigente (BUAINAIN et al., 

2003). 

Em relação a nutrição dos rebanhos não se conseguiu impactar positivamente 

na quantidade ofertada de forragem durante a atuação da ação, para sobrepor o 

período seco, sendo que os produtores continuaram sem reserva, possível de ser 
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utilizada, para o período seco no ano de atuação do Programa. A alimentação é um 

dos fatores mais importantes em um sistema de produção, pois é por meio dela que 

os animais ingerem os nutrientes necessários para expressarem seus potenciais de 

produção. Entretanto, a alimentação representa um dos mais altos custos da 

produção, podendo ser responsável por até 80% do custo total (RIBEIRO, 1997).  

Segundo Moraes et al (2011) a limitação hídrica do ecossistema Semiárido, 

associada à estacionalidade de pastagens, se constitui em desafio na busca por 

fontes alimentares eficientes nessa região. Alimentos alternativos ou espécies 

forrageiras nativas e ou adaptadas que possam promover formas de alimentação 

economicamente viáveis são, sem dúvida, uma grande meta a ser executada em prol 

dos sistemas de produção na ovinocaprinocultura no Semiárido brasileiro. 

Apesar de ter sido relatada como um ponto a ser trabalhado nas propriedades 

do município fatores como custos de investimento, baixa segurança em relação a 

culturas de sequeiro e o tempo decorrido da assistência foram elencados como 

dificuldades para as melhorias previstas. 

Um dado importante foi que em 27% das propriedades, a prática da 

mineralização, passou a ser realizada, com adição de pelo menos uma fonte de 

fósforo juntamente ao cloreto de sódio.  

A mineralização tem efeitos importantes na produção e reprodução. Como não 

podem ser sintetizados no organismo dos ruminantes, e no semiárido existem 

períodos, frequentemente de baixa qualidade das forragens da caatinga, sua 

suplementação torna-se imprescindível para a manutenção da produtividade, pois 

atuam como cofatores essenciais para utilização de energia e proteína, essenciais na 

produção de leite e carne (BEEDE, 1991). 

 

5.2 Efeitos técnicos e gerenciais do Programa Bioma Caatinga no município de 
Casa Nova-BA 

 

Nas unidades de produção rural caracterizadas como familiares, os controles e 

registros sistematizados para a tomada de decisões não fazem parte da rotina de 

trabalho dos agricultores (LUNARDI, 2000). Dessa forma muitas decisões 
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importantes, como a continuidade de certas atividades dentro da propriedade 

constantemente tornam-se impressões e não em dados catalogados e analisados. 

Com problemas de infraestrutura locais que impossibilitam muitas vezes o 

acesso à informação, a assistência técnica e a extensão rural torna-se importante 

fonte de comunicação dos conhecimentos gerados fora das localidades. Segundo 

Batalha (2005) algumas dificuldades na gestão individual das propriedades estão 

ligadas a inadequação das ferramentas gerenciais existentes com a realidade da 

agricultura familiar, a descapitalização dos pequenos agricultores que não podem ter 

acesso e beneficiar-se das modernas tecnologias de informação, baixo nível de 

educação formal dos mesmos, falta de uma cultura que crie ambiente propicio à 

adoção de novas tecnologias de gestão e, finalmente, a falta de capacitação 

adequada dos técnicos responsáveis pela assistência técnica aos produtores. 

Programas que possam permitir a cultura da gestão dentro de uma perspectiva 

da agricultura familiar, levando em consideração sua heterogeneidade e diversidade, 

podem representar um alento para o desenvolvimento de regiões que, em geral, não 

são vislumbradas pelos grandes empresários como atrativas para investimentos. 

Dentro da avaliação dos efeitos promovidos pelo Programa Bioma Caatinga, 

no município de Casa Nova, verificou-se melhoria nos aspectos gerenciais. Isso pode 

demonstrar que a equipe de ADRS foi bem treinada e/ou estava bem integrada à 

realidade local. Um fato que pode ter contribuído para a inserção e bom desempenho 

dentro das comunidades é que os agentes contratados ou eram da própria 

comunidade ou já exerciam ou tinham exercido alguma atividade de extensão ou 

liderança nesses locais. Em relação ao treinamento da equipe todos os ADRS 

passaram, por um treinamento de cinco dias para aplicação de diagnósticos e sobre 

aspectos técnicos e gerenciais das propriedades rurais. Além disso foi priorizado que 

os técnicos contratados fossem da própria comunidade ou que já tivessem inserção 

com trabalhos anteriores, relatado em edital de credenciamento das empresas 

participantes.  

No município de Casa Nova as áreas em que mais se evidenciou evolução 

foram as de Gestão do Negócio e Estratégias e Planos, Informações e Conhecimentos 

(Gráfico 9). Apesar de serem essas áreas que se destacaram, em todas as outras 

avaliadas houve diferença entre as médias da primeira avaliação e a segunda 

(P<0,05).  
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Gráfico 16 – Distribuição comparativa das pontuações por área entre a primeira e a segunda 
avaliação – Casa Nova 

  Avaliações 
Médias  

G.N E.P.I.C P.P C.S.M.A 

1ª Avaliação 10,97a 12,96a 31,95a 26,41a 

2ª Avaliação 21,45b 21,96b 41,15b 34,86b 
Fonte: Planilha de pontuação a partir dos dados do Programa Bioma Caatinga (n=155). G.N: 
Gestão do Negócio; EPIC: Estratégias e planos, informação e conhecimento; PP: Processo de 
produção; CSMA: Cliente, sociedade e meio ambiente. *ab Letras que estabelecem diferenças 
entre as médias na mesma coluna (P<0,05). 

  

Em GN, enquanto a primeira avaliação revelou pontuações que representavam 

a situação atual dos produtores, com valores abaixo de 12,5 pontos, em 75% dos 

casos, na segunda avaliação, após a ação dos Programa esse mesmo percentual de 

propriedades ficou com pontuações acima de 8,33, com metade dessas propriedades 

acima de 20,0 pontos. Para Gestão da Propriedade, no município de Casa Nova 

houve mudança no controle e administração das propriedades, sendo que em 80% 

dessas o próprio produtor é quem realiza essas atividades. Isso corrobora com a 

hipótese de que os caprinocultores e ovinocultores perfazem um público 

prioritariamente da agricultura familiar. Cerca de 50% dos produtores aplicaram dentro 

da administração uma prática de gestão da qualidade com vista à melhoria da 

produção animal. Essas práticas são relatadas como, anotação de nascimentos, 

mortalidade, receitas e despesas inerente à produção.  

Também se conseguiu identificar, em 34% das propriedades, que sendo o 

produtor, o administrador, ele passou a partir da confecção do Plano de trabalho, que 
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estipulava quem deveria realizar determinada atividade, a exercer função de 

liderança, delegando funções. Porém essa delegação foi realizada apenas para 

algumas tarefas e geralmente para a solução de algum problema instalado. Alguns 

exemplos disso podem ser citados como: manutenção de instalações, conservação 

de forragem para épocas de estiagem, preparo do solo para plantio e formação de 

capineiras. Todos os produtores (as) que possuíam filhos delegaram aos seus filhos 

ou esposas, as anotações do rebanho e das despesas com a propriedade. 

A formação de uma equipe de trabalho, que nesse caso se mostrou sendo 

familiar possibilita que as atuações dentro da propriedade complementem-se 

aumentando a eficiências nos sistemas de produção. 

A gestão da propriedade rural, geralmente a pequena propriedade rural, é 

abordada de forma muito compartimentada e específica. Porém é relatado 

frequentemente a baixa eficiência gerencial dos estabelecimentos. Diversos trabalhos 

apontam para esta situação, destacando que os agricultores dão mais peso para as 

atividades do campo em detrimento das atividades de gestão; que a utilização rotineira 

de instrumentos de gestão é exceção na maioria dos estabelecimentos pesquisados; 

que o nível educacional e a idade avançada dos agricultores aliada à cultura de não 

realizar registros escritos dificulta a implantação de práticas de gerenciamento; que a 

existência e a disponibilidade de ferramentas de gestão não garantem a utilização 

destas; que há inadequação das ferramentas disponíveis; que há baixa qualificação 

dos técnicos extensionistas em tecnologias de gestão; e que as poucas políticas 

públicas de estímulo ao setor não privilegiam os aspectos de gestão (BATALHA et al., 

2005; BUAINAIN e FONSECA, 2011; CASTRO NETO et al 2007). 

Em EPIC, na primeira avaliação, 75% deles ficaram com pontuações abaixo de 

20,0 pontos. Na segunda avaliação, pelo menos metade dessas propriedades, 

obtiveram pontuações acima de 25,0 pontos.  

Nessa área, 39% das propriedades passaram a produzir segundo as 

informações recebidas pela assistência dos ADRS, porém não chegaram a 

documentar um protocolo de produção para carne ou leite. Apesar de ter sido meta 

realização conjunta com o produtor a realização de um plano de trabalho, apenas 12% 

conseguiram confeccioná-lo, e de forma parcial, traçando apenas os objetivos 

produtivos. Em mais de um terço dos casos (35% dos produtores) relataram ou não 
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procurar ou obter de forma isolada informações e conhecimentos em forma de 

treinamentos, cursos, palestras e visitas técnicas. 

Apesar de não ter sido documentado, o protocolo de produção auxilia na 

padronizada em busca da melhor eficiência. Dessa forma sabe-se onde e o que deve 

ser realizado em cada fase do processo de cria, recria e terminação dos animais para 

que se chegue a uma melhor qualidade da carne ofertada. O protocolo ajuda a traçar 

o caminho para se chegar a animais com menor idade e em pesos que a indústria 

beneficiadora necessita para agregar valor final ao produto. Esse protocolo só foi 

possível de ser pensado pois o objetivo final, produção de um animal com idade 

inferior a 12 meses e com peso vivo entre 32 e 35 kg estava pactuado. 

Em todos os municípios foram realizadas oficinas tecnológicas com temáticas 

levantadas por cada grupo de produtores de acordo com a maior necessidade 

verificada em cada localidade. Além disso, nas visitas mensais dos ADRS eram 

focados os aspectos já trabalhados do Planejamento. Nesse caso não foi utilizado 

nenhum sistema eletrônico para a análise. O Plano de Trabalho ficava na propriedade 

juntamente com as informações devolvidas e analisadas pela equipe juntamente com 

os produtores. Nas visitas de rotina essa documentação era então analisada para 

verificação do andamento das atividades previstas. 

São relatados que a maioria dos softwares de controle da produção e de gestão 

rural ofertados pelo mercado está totalmente desvinculada da possibilidade de 

agricultores familiares realizarem a gestão da propriedade independentemente, pois 

necessitam da ajuda de experts. A construção coletiva de planilhas de 

acompanhamento poderá permitir a legitimidade dos agricultores e a autonomia do 

processo gerencial do estabelecimento. No entanto, o processo é lento e gradual, com 

alta probabilidade de retrocesso, pois o mercado atual exige capacidade de 

articulação, de formação de redes, de conhecimento macroeconômico conjuntural. 

Variáveis, muitas vezes, desconhecidas por amplo espectro de agricultores familiares 

(DEPONTI, 2014). 

A mesma autora afirma que esse processo do repasse de informações exige 

um processo dialógico de construção, respeitando as peculiaridades de cada 

localidade com discussões e negociações, partindo do princípio de primeiro ouvir, 

depois analisar para então emitir pareceres, em uma dinâmica de aprendizado social. 

Nesse sentido, as famílias rurais deverão além de acessar essas tecnologias 
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(infraestrutura), desfrutar de informações compatíveis com seu modo de vida e serem 

qualificadas para sua utilização. 

Assim a forma como foi pensado o Programa em sua execução se aproximou 

muito de uma relação mais horizontal entre a assistência para com seu público, 

facilitando a execução das ações. Porém para que houvesse uma maior amplitude 

das ações em áreas que dependessem de investimentos e uma maior inserção dos 

produtores no mercado, seria necessário um acompanhamento contínuo. Mesmo 

prevendo-se um terceiro ciclo para ser iniciado em 2018, esse ínterim entre os ciclos 

de atuação do Programa pode provocar um retrocesso no processo já estabelecido. 

Para a área de Processos de Produção, enquanto 50% dos produtores tinham 

pontuações acima de 20,0 pontos, esse mesmo percentual passou a ter pontuações 

acima de 40,0, na segunda avaliação.  

Nessa área o maior efeito concentrou-se nos aspectos operacionalmente 

técnicos como controle de consumo de colostro e realização de cura de umbigo (42%); 

alimentação diferenciada para reprodutores, com suplementação proteica (30%) e 

realização de limpeza, raspagem e desinfecção ocasional dos abrigos dos animais 

(31%). Esses aspectos como já relatado são mais facilmente executados pelos 

produtores. Segundo os mesmos, são atividades associadas as suas rotinas diárias e 

que promovem um resultado mais evidente do que atividades relacionadas ao 

gerenciamento, como anotações e análise a posterior. 

A limpeza periódica dos abrigos, que pode ser diária, semanal ou quinzenal a 

depender do sistema de produção, deve privilegiar a retirada das camas que se 

formam com o acúmulo de fezes, evitando-se moscas, gases como amônia, monóxido 

de carbono (TURCO & ARAÚJO, 2011). O conjunto de medidas sanitárias e 

profiláticas estabelecem juntamente com os manejos alimentar e reprodutivo aliados 

ao eficiente gerenciamento da propriedade, o sucesso das criações. As primeiras 

medidas sanitárias e talvez as mais simples sejam a limpeza e desinfecção das 

instalações. Um ambiente limpo e desinfetado diminui a incidência de microrganismos 

causadores de doenças infecciosas e por consequência o aumento dos custos com 

tratamentos curativos. 

Considera-se a importância do colostro na alimentação das crias nas primeiras 

horas de vida, pois este se torna essencial para a sobrevivência dos recém-nascidos, 
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nutrindo e prevenindo-os contra os fatores adversos do ambiente, assim como, contra 

os microrganismos (VESCHI, 2011). Apesar de poder representar o um dos maiores 

gastos em termos de tempo na atividade, os cuidados com as crias são fundamentais 

para se manter aqueles que serão o futuro da propriedade em termos econômicos, 

com a vendas dos machos para abate e/ou consumo, e produtivos, com a boa 

formação de futuras matrizes de reposição do rebanho. 

Durante o parto ocorre a ruptura do cordão umbilical e a perda de sua função, 

ficando o coto umbilical exposto a agentes patogênicos, o que pode provocar 

inúmeras doenças no recém-nascido, redução no desempenho e até a morte do 

animal. Segundo, Medeiros et al. (2005), na maioria das propriedades há ausência do 

tratamento do coto umbilical ou realização deste de forma inadequada, seja com 

utilização de iodo ou de repelentes, o que pode levar os animais a predisposições a 

doenças neonatais com consequentes perdas produtivas e até mortalidade. 

Em CSMA, apesar de a mediana ser a mesma pontuação nas duas avaliações, 

na segunda passou-se a ter produtores chegando a pontuações maiores (50,0) em 

relação a primeira avaliação (38,00). Ou seja 50% dos produtores tiveram pontuações 

até 50,0 pontos enquanto na primeira avaliação esse mesmo percentual alcançou 

pontuação até 38,00. 

O ponto que influenciou esse aumento foi a avaliação do desempenho 

ambiental que melhorou em metade das propriedades. Assim questões como 

destinação de áreas de reserva legal, não utilização de queimadas nas áreas 

agrícolas, destinação correta de carcaças dos animais mortos, controle do acesso as 

áreas de aguadas e o próprio uso das técnicas de ensilagem e fenação como forma 

de tornar mais sustentável as pequenas áreas de caatinga utilizadas, foram os 

principais pontos distintivos nos dois momentos de avaliação. 
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5.3 Efeitos técnicos e gerenciais do Programa Bioma Caatinga no município de 
Remanso-BA 

  

No município de Remanso as áreas que sofreram maior efeito após a ação do 

Programa foram Gestão do Negócio, Estratégias e Planos, Informações e 

conhecimentos como pode ser observado no Gráfico 10. 

Gráfico 17 – Distribuição comparativa das pontuações por área entre a primeira e a segunda 
avaliação – Remanso/BA 

 Avaliações 
Médias  

G.N E.P.I.C P.P C.S.M.A 

1ª Avaliação 28,02a 20,97a 35,88a 29,94a 

2ª Avaliação 52,9545b 54,55b 55,14b 43,18b 
Fonte: Planilha de pontuação a partir dos dados do Programa Bioma Caatinga (n=155). GN: 
Gestão do Negócio; EPIC: Estratégias e planos, informação e conhecimento; PP: Processo de 
produção; CSMA: Cliente, sociedade e meio ambiente. ab Letras que estabelecem diferenças entre 
as médias na mesma coluna (P<0,05). 
 

 

Na área de Gestão do Negócio enquanto na primeira avaliação as pontuações 

concentraram-se, em 75% das propriedades, entre 16,67 e 33,33 na segunda aferição 

esse mesmo percentual de propriedades ficaram com pontuações entre 16,67 e 98,96. 

Isso significa que 50% das propriedades ficaram com pontuações, na segunda 

avaliação, acima do máximo encontrado na primeira avaliação.  

Nesse caso o motivo para essa melhoria foi que 40% dos produtores passaram 

a realizar anotações de controle zootécnico, como nascimentos e morte de animais 

incrementando práticas de gestão. As anotações zootécnicas possibilitam realizar 

uma análise de como o rebanho está se comportando frete aos manejos empregados 
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na propriedade e podem alertar para pontos importante como mudanças alimentares 

(ajuste na oferta de alimento por categoria animal), manejo preventivo (vacinações e 

desverminações) e estratégias de melhoramento genético (seleção de animais mais 

susceptíveis a doenças e menos resistentes ao ambiente semiárido, para serem 

descartados do rebanho).  

Além disso, um percentual de 62% dos produtores entendeu que precisava 

melhorar a qualidade dos seus produtos. Porém para isso necessitariam de 

investimentos em rebanho e instalações. Metade dos produtores passaram a manter 

um padrão de criação apesar de não ser documentado por meio de protocolo de 

produção e 33% exerceram liderança em suas propriedades delegando funções aos 

seus colaboradores a partir da confecção dos seus planejamentos, indicando 

responsáveis para as ações. 

Em EPIC os impactos foram na formulação do plano de trabalho (34%) onde 

apesar de terem sido confeccionados, as metas ficaram definidas parcialmente. Com 

o Programa, as propriedades passaram a ter maior acesso a informações e isso 

possibilitou maior compartilhamento entre os membros das unidades produtivas 

(31%). Segundo o Sebrae (2018) um bom planejamento deve ser estratégico e deve 

subsidiar o empresário, seja na área rural ou urbana no desenvolvimento de um 

instrumento de gestão que propiciará maior assertividade na condução da atividade. 

Assim o planejamento determina que a empresa desenvolva seu conjunto de tarefas 

maiores, de maneira disciplinada e organizada, visando atingir objetivos que a levarão 

a um futuro melhor. A disciplina e organização podem ser direcionadas, no caso da 

atividade rural da caprinocultura e ovinocultura pelo protocolo de produção, que 

norteará para o alcance dos objetivos. 

Em P.P, 25% dos produtores tiveram pontuações menores que 27,89 na 

primeira avaliação. Em um segundo momento não foram encontrados produtores com 

pontuações menores que 29,70.  

Entretanto, nos quesitos de capacidade de suporte hídrico e forrageiro, o 

Programa não foi suficiente, pelas orientações técnicas e gerenciais, de provocar 

melhorias, sendo que em mais de 60% das propriedades houve diminuição dessa 

capacidade. Importante enfatizar que foi o consumo pelo rebanho que fez o suporte 

forrageiro diminuir até se exaurir as fontes principais de alimentação. 
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Em 42% das propriedades de Remanso os produtores implantaram áreas de 

palma, apesar de ainda serem insuficientes, para o momento avaliado, de suprirem o 

rebanho todo no período seco. Em 39% das propriedades o uso de sal mineral passou 

a ser rotineiro, com fornecimento a vontade para os animais. No manejo geral, 46% 

dos produtores passaram a realizar a cura do umbigo dos cabritos e cordeiros e 

verificar a ingestão de colostro.  

O impacto maior verificado foi o incremento nas operações técnicas preventivas 

da vacinação para clostridioses e quando necessário para raiva, verificado em 66% 

das propriedades. Além disso, em 32% das propriedades o combate a endoparasitas 

e ectoparasitas passou a ser realizado de forma estratégica. Porém ainda é grande a 

quantidade de produtores de realiza de forma ocasional esse cuidado (68%). Não 

foram identificadas propriedades que não praticam nenhuma forma de desverminação 

dos rebanhos. 

As clostridioses são responsáveis por grandes mortalidades em bovinos, 

ovinos e caprinos em diversas regiões de produção pecuária em todo o mundo. 

Segundo Veschi (2011) essas enfermidades podem apresentar-se de diversas 

formas, permanecendo como um grave problema. A medida profilática que apresenta 

os melhores resultados na prevenção das clostridioses é a imunização sistemática de 

todos os animais com vacinas de alto poder imunogênico. A autora lembra que os 

tratamentos curativos nem sempre surtem efeitos, sendo as medidas preventivas as 

melhores opções.  

Em CSMA, metade dos produtores tinham mais de 16,00 pontos na primeira 

avaliação. No segundo momento essa mesma quantidade passou a ter mais de 33,00 

pontos. 

Nessa área 39% das propriedades conseguiram evoluir na gestão dos recursos 

naturais, melhorando seu desempenho ambiental.  

Nesse quesito as mudanças mais evidenciadas em Remanso ocorreram em:  

 O acesso indiscriminado do rebanho às margens dos cursos d’água passou a 

ser impedido; 

 Uso de ensilagem e fenação entraram como forma do manejo das pastagens, 

aumentando a eficiência no uso da vegetação nativa; 

 Plantio de leguminosas para melhoria da fertilidade do solo; 
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 Uso de adubo orgânico, esterco, como forma de melhoria do solo; 

 Uso eficiente da água com aumento de produtividade de culturas, como 

irrigação por gotejo e plantio de palma forrageira e aproveitamento de água da 

chuva e 

 Destinação correta de carcaças de animais mortos. 

Questões como a utilização da agroindústria (cliente potencial), diretamente 

pelo produtor, sem auxílio de intermediários não foi possível de ser impactado. Apesar 

de estar em construção um abatedouro particular paras as espécies caprina e ovina, 

durante o tempo de execução do Programa não se conseguiu, a partir da 

intermediação com os atores da cadeia produtiva, uma relação mais próxima do 

consumidor. Esse ponto parece ser crucial para que haja uma maior interação, de 

forma legal, entre o produtor e o consumidor. Dessa forma as melhorias pretendidas 

nas produções poderiam ser melhor remuneradas na ponta do processo, além de 

serem estimuladas.  

Pode-se perceber que dentro das áreas de análise e avaliação, as pontuações 

dos produtores nos três municípios de atuação do Programa Bioma Caatinga 

evoluíram nos dois momentos, com notável evidência para as áreas de cunho 

gerencial e de planejamento. O modelo de pontuação dentro das questões analisadas 

pode ser utilizado para melhor aferição dos impactos de maneira mais precisa. A 

melhoria na pontuação não significa que as propriedades não necessitem ainda de 

melhorias para se desenvolver na atividade. Entretanto demostra de forma prática as 

mudanças que ocorreram ou não nas propriedades atendidas. 

Claramente, o treinamento das equipes para a realização dos diagnósticos, nas 

aplicações, torna-se primordial para que os dados representem a realidade do 

processo extensionista. Existirá sempre o fator humano que poderá tanto extrapolar 

os dados para mais e inclusive para menos a depender do entendimento dos 

aplicadores. Porém, entende-se que fatores como a inserção dos agentes nas 

comunidades, priorizado pelo Programa, aumenta a responsabilidade dos mesmos 

para uma execução ética dos serviços.  

Recomenda-se que os diagnósticos trabalhados sejam mais sucintos, focados 

nos aspectos prioritários que venham a promover o desenvolvimento das 

propriedades e, portanto, das regiões onde atuam. A integração com os agentes de 

crédito parece ser importante, mas se mostrou pouco eficiente dentro dessa dinâmica. 
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Porém pela avaliação, percebe-se ainda que o fator infraestrutura e estruturação das 

propriedades ainda é fundamental para que aconteça o arranque das atividades da 

caprinocultura e ovinocultura como provedoras de desenvolvimento rural no semiárido 

nordestino. 

 

6 CONCLUSÕES  

 

Dentro do Território de Identidade Sertão do São Francisco baiano, a maior 

parte dos caprino-ovinocultores desenvolvem suas atividades em regime de 

agricultura familiar. A renda bruta anual, na maioria dessas famílias, mostrou-se, pela 

declaração de aptidão ao Pronaf, situar-se até R$ 20 mil. Os agricultores mais 

capitalizados, que são a minoria, possuem os maiores rebanhos de caprinos, ovinos 

e bovinos. Dentre os três municípios analisados Remanso é o que possui mais 

agricultores com enquadramentos na DAP B, sendo também o que possui o maior 

quantitativo de agricultores familiares que criam ovinos. 

Existe uma forte relação entre produtores que possuem acesso a áreas de 

vazante e a criação de ovinos e bovinos enquanto que em propriedades dependentes 

da caatinga há uma predominância dos caprinos. 

A maior parte dos produtores pratica suas atividades em terras sob regime de 

posseiros não tendo documentação da terra. Aliado a isso a maioria dos posseiros 

estão enquadrados em rendas brutas anuais baixas o que demonstra a dificuldade de 

acesso ao crédito pela falta de documentação e quando acessam, o baixo potencial 

de desenvolvimento proporcionado pelo Pronaf B.  

O Pronaf, nas circunstâncias e eixos de atuação parece ser a política pública 

que oferece o maior aporte de possibilidades para que haja o desenvolvimento da 

atividade. Porém há necessidade de maior desburocratização e de treinamento 

específico para atendimento, pelo Programa, do público enquadrado em rendas mais 

baixas. Nesse caso a interação entre as oportunidades que se mostram dentro das 

políticas públicas parece ser o caminho mais interessante a ser traçado. 

A baixa qualidade gerencial das propriedades dos caprinocultores e 

ovinocultores ficou evidente. Os dados da avaliação no primeiro momento 

evidenciaram a falta de controles básicos como anotações de nascimentos e morte 

dos animais, receitas e despesas.   
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Os maiores efeitos registrados nos municípios de atuação do Programa Bioma 

Caatinga foram nas áreas de Gestão de Negócio, Estratégias e planos, informações 

e conhecimento. A questão gerencial foi bastante afetada nas propriedades. Porém 

ainda não se consegue dimensionar de tudo o que foi executado juntamente com os 

produtores o que realmente foi absorvido e ainda se encontra sendo utilizado nas 

propriedades. É preciso que se trabalhe mais a família, quando essa se encontra 

presente e metodologias gerenciais que estejam de acordo com a realidade local com 

baixo de nível de escolaridade e de uma população cada vez mais idosa. 

A planilha de pontuação desenvolvida possibilitou de forma objetiva, avaliar os 

efeitos promovidos pela ação extensionista, pontuando as 4 áreas de análise, apesar 

do grande número de questões utilizadas para o diagnóstico. 

A avaliação indica que a falta de concretização dos créditos do Pronaf 

inviabilizou alterações mais marcantes nas outras áreas, principalmente àquelas 

envolvidas com os processos de produção além de infraestrutura e de equipamentos. 

Isso pode ter sido causa também para a pouca atuação por parte dos produtores 

assistidos, em áreas de cunho conservacionista, em se tratando do bioma caatinga. 

Importante se faz a adequação dos períodos de acompanhamento de 

propriedade rurais que trabalham com a pecuária caprina e ovina. Dentro da 

complexidade de um sistema de produção, com diversos fatores como clima, pessoas, 

aspectos sociais e culturais, o tempo para que as respostas possam ser medidas deve 

levar em conta um maior número de ciclos produtivos. Dessa forma diminui-se o 

enviesamento dos dados por períodos mais vulneráveis ou mais potenciais durante 

os anos. Da mesma forma a descontinuidade do acompanhamento causa retrocesso 

nas ações já implantadas e dificulta uma avaliação mais precisa dos resultados. 

Adequar o tempo de avaliação à biologia das espécies para que se possam verificar 

o comportamento em termos de melhorias previstas, torna-se fundamental para a 

concretização de metodologias de intervenção rural.  

Na pesquisa não foram analisadas as ações do Programa Bioma Caatinga nas 

empresas da área urbana, em sua tentativa de integração com setor produtivo. Porém 

o que se pode perceber, dentro dos encontros com produtores é que ainda há pouca 

interação entre os elos da cadeia produtiva. Essa relação difícil, ainda se mostra um 

ponto crucial para que as atividades possam se desenvolver plenamente. 
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APÊNDICE A – Planilha de Avaliação da Propriedade Rural 
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...CONTINUA 
 

 
  

AVALIAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL 

 
    

 
   

    

 
   

    

 
            

  

PONTUAÇÃO MEDE - UNIDADE PRODUTIVA RURAL 
 

   
 
 
 

          

 

NOME DO PRODUTOR: Produtor 1                     

MUNICÍPIO: Juazeiro 

SUBTERRITÓRIO: Carnaíba 

ADRS: Cicrano 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO: Cicrano 

 RESUMO DA PONTUAÇÃO  

              
 

CRITÉRIO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA (1.000 
pontos) 

PONTUAÇÃO OBTIDA 

1ª Avaliação 2ª Avaliação 

Gestão do Negócio 200 pontos. 

            

16,67       54,17   

            

Estratégias e Planos - Informações e 
Conhecimento 

200 pontos. 

            

11,11       52,77   

            

Processos de Produção 200 pontos. 

            

57,29       75,52   

            

Clientes, Sociedade e Meio Ambiente 200 pontos. 

            

56,25       75,00   

            

PONTUAÇÃO TOTAL 

            

141,32       257,46   
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Questão  

PONTUAÇÃO            
(200 Pontos) 

1ª 
Aval. 

2ª 
Aval. 

Gestão do Negócio  

 

Administração da Propriedade 
 

 

1.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  4,17 16,67 

2.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

Gestão da Qualidade  

3.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

4.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

5.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

Liderança  

6.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

7.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 4,17 

8.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  4,17 4,17 

Pessoas  

9.  a 4,17 b 8,33 c 12,50 d 16,67 e  0,00 0,00 

10.  a 

 

8,33 b 

 

16,67 c  8,33 8,33 

11.  a 8,33 b 16,67 c  0,00 0,00 

12.  a 8,33 b 16,67 c  0,00 0,00 

               

         TOTAL 16,67 54,17 
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Questão  

PONTUAÇÃO            
(200 Pontos) 

1ª 
Aval. 

2ª 
Aval. 

Estratégias e Planos - Informações e Conhecimento  

Protocolo de Produção - Certificação  

1.  a 2,78 b 5,56 c 8,33 d 11,11 e  0,00 0,00 

2.  a 2,78 b 5,56 c 8,33 d 11,11 e  0,00 0,00 

Plano de Trabalho  

3.  a 

 

5,56 b 

 

11,11 c  0,00 0,00 

4.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 11,11 

5.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 5,56 

6.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 5,56 

7.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 5,56 

8.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 5,56 

9.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 5,56 

10.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 0,00 

Orientação Técnica e Gerencial  

11.  a 2,78 b 5,56 c 8,33 d 11,11 e  2,78 2,78 

12.  a 2,78 b 5,56 c 8,33 d 11,11 e  0,00 2,78 

13.  a 2,78 b 5,56 c 8,33 d 11,11 e  2,78 2,78 

Plano de Melhorias  

14.  a 
 

5,56 b 
 

11,11 c  0,00 0,00 

15.  a 5,56 b 11,11 c  5,56 5,56 
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16.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 0,00 

17.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 0,00 

18.  a 5,56 b 11,11 c  0,00 0,00 

               

         TOTAL 11,11 52,77 

               

Questão  

PONTUAÇÃO            
(200 Pontos) 

1ª 
Aval. 

2ª 
Aval. 

Processos de Produção  

Padronização do Trabalho e Tecnologia  

1.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  1,56 0,00 

2.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

3.  a  3,13 b  6,25 c  6,25 0,00 

Rebanho  

4.  a 2,08 b 

 

4,17 c 6,25 d  2,08 4,17 

5.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  0,00 2,08 

6.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  0,00 0,00 

7.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  0,00 2,08 

8.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d 1 
n
a 

4,17 6,25 

9.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  n
a 

  

10.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d 1 
n
a 

  

Nutrição do Rebanho  

11.  a 2,08 b 
 

4,17 c 6,25 d  4,17 4,17 

12.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  2,08 4,17 
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13.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  2,08 4,17 

14.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  6,25 6,25 

15.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  3,13 4,69 

16.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  6,25 6,25 

17.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 1,56 

18.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  1,56 3,13 

Infraestrutura e Equipamentos  

19.  a 2,08 b 
 

4,17 c 6,25 d  4,17 4,17 

20.  a 2,08 b 4,17 c 6,25 d  4,17 6,25 

Manejo da Propriedade  

21.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  1,56 3,13 

22.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

23.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 1,56 

24.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

25.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

26.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

Controle Sanitário  

27.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 1,56 

28.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  0,00 0,00 

29.  a 1,56 b 3,13 c 4,69 d 6,25 e  1,56 1,56 

Fornecedores  

30.  a 

 

3,13 b 

 

6,25 c  0,00 0,00 

31.  a 3,13 b 6,25 c  0,00 0,00 

32.  a 3,13 b 6,25 c  0,00 0,00 
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33.  a 3,13 b 6,25 c  6,25 6,25 

34.  a 2,08 b  4,16666
7 

c 6,25 d  0,00 2,08 

               

TOTAL DE NÃO SE 
APLICA 

2      TOTAL 57,29 75,52 

               

Questão  

PONTUAÇÃO            
(200 Pontos) 

1ª 
Aval. 

2ª 
Aval. 

Clientes, Sociedade e Meio Ambiente  

Relação com os intermediários  

1.  a 

 

25,00 b  25,00 25,00 

2.  a 25,00 b  0,00 0,00 

3.  a 25,00 b  n
a 

0,00 0,00 

Relação com a Agroindústria  

4.  a 

 

25,00 b  0,00 0,00 

5.  a 25,00 b  n
a 

0 0,00 

6.  a 25,00 b 1 
n
a 

 0,00 

7.  a 

 

12,50 b 

 

25,00 c 1 
n
a 

  

8.  a 12,50 b 25,00 c 1 
n
a 

  

9.  a 12,50 b 25,00 c 1 
n
a 

  

10.  a 12,50 b 25,00 c 1 
n
a 

  

Relação com a Sociedade  

11.  a 
 

12,50 b 
 

25,00 c  12,50 12,50 

12.  a 12,50 b 25,00 c  0,00 12,50 

Relação com o Meio Ambiente  



95 
 

13.  a 6,25 b 12,50 c 18,75 d 25,00 e  18,75 25,00 

               

TOTAL DE NÃO SE 
APLICA 

5      TOTAL 56,25 75,00 
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APÊNDICE B – Fotos em diversos momentos da pesquisa de campo 

 

 
Foto 1 – Reunião com Sebrae Juazeiro-BA 

 

 

Foto 2 – Treinamento dos Agentes de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 

 

Fotos: André Campelo 
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Foto 3 – Reunião de Sensibilização no município de Remanso-BA 

 

 

Foto 4 – Aplicação de diagnóstico no município de Juazeiro-BA 

 

 

 

Fotos: André Campelo 
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Foto 5 – Treinamento para aplicação dos diagnósticos – caminhada transversal 

 

 

Foto 6 – Avaliação de suporte hídrico em propriedade no município de Remanso-BA 

 

Fotos: André Campelo 
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Foto 7 – Reserva de forragem em forma de silagem, município de Casa Nova-BA 

 

Foto 8 – Plantio de palma forrageira em sistema adensado no município de Juazeiro-

BA 

Fotos: André Campelo 
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Foto 9 – Rebanho de ovinos no distrito do Salitre, Juazeiro-BA 

 

 

Foto 10 – Estrutura de abrigo em forma de aprisco no município de Casa Nova-BA. 

 

 

Fotos: André Campelo 
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Foto 12 – Capacitação em manejo sanitário no distrito de Carnaíba, Juazeiro-BA 

 

Fotos: André Campelo 

 

Foto 11 – Rebanho Caprino em vegetação nativa na época seca, município de 

Remanso-BA. 
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Foto 13 – Treinamento dos ADRS para elaboração dos planejamentos, Casa Nova-

BA. 

 

 

Foto 14 – Reunião com agente terceirizado de crédito em Juazeiro-BA 

 

Fotos: André Campelo 
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Foto 15 – Reunião com agente terceirizado de crédito em Casa Nova-BA. 

 

 

Foto 16 – Planejamento da propriedade, Casa Nova-BA 

Fotos: André Campelo 
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ANEXO A – Questionário de Avaliação MEDE Produtor Rural  
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