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RESUMO 

 

 

O Fundo de Pasto é uma denominação sociocultural comunitária com a qual se tem 
uma organização social e produtiva característica, cuja principal atividade econômica 
é a criação de caprinos e ovinos de forma extensiva, explorada por agricultores 
familiares em comunidades tradicionais, que encontram sua justificativa e viabilidade 
no máximo aproveitamento dos recursos naturais da região. Da mesma forma, esse 
tipo de criação fortalece os laços de interação nas comunidades e proporciona uma 
melhor forma de viver nesse território. O objetivo do trabalho foi analisar informações 
socioeconômicas da criação de caprinos e ovinos desenvolvidas nas áreas de Fundo 
de Pasto em comunidades da região de Uauá-BA. A partir da metodologia de estudo 
de caso, e uma abordagem quantitativa e qualitativa, utilizando indicadores de 
produção, tendo como base o que é desenvolvido na propriedade, bem como a 
interação dos sub-sistemas, consegue-se sistematizar em planilhas, e assim analisar 
o sistema de produção. Dessa forma foi possível compreender mais sobre a situação 
nessas áreas, bem como, propor alternativas que visem melhorar a produção animal 
gerando maior garantia de renda e ganhos sociais que possam contribuir para a 
melhor convivência dessas comunidades com o ambiente semiárido. Foi possível 
observar que grande parte da renda são oriundas da parte agrícola e animal, 
principalmente da produção animal (79%). Para além dos dados sobre renda dos 
subsistemas de produção, foi possível demonstrar resultados sobre o papel 
fundamental da mulher na agricultura familiar, onde muitas vezes sua participação é 
invisibilizada. O estudo mostra um pouco sobre a realidade do modo de vida dos 
Fundos de Pasto e leva os leitores a terem uma maior preocupação sobre a 
conservação desse modo de vida e produção, juntamente com os povos dessas 
comunidades tradicionais. Tendo como uma das conclusões que essa forma de 
criação tem contribuição significativamente econômica na renda das famílias.  

 

Palavras-chave: Fundo de Pasto. Criação de caprinos e ovinos. Viabilidade 
econômica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The Fundo de Pasto community name with which we have a characteristic social and 
productive organization, whose main economic activity is the extensive rearing of goats 
and sheep, exploited by family farmers in traditional communities, who find their 
justification and viability in the maximum use of natural resources of the region. In the 
same way, this type of farming strengthens the ties of interaction in the communities 
and provides a better way to live in this territory. The objective of the work was to 
analyze socioeconomic information on the rearing of goats and sheep developed in 
the areas of Fundo de Pasto in communities in the region of Uauá-BA. From the case 
study methodology, and a quantitative and qualitative approach, using production 
indicators, based on what is developed in the property, as well as the interaction of 
sub-systems, it is possible to systematize in spreadsheets, and thus analyze the 
production system. In this way it was possible to understand more about the situation 
in these areas, as well as to propose alternatives that aim to improve animal production 
generating greater income guarantee and social gains that can contribute to a better 
coexistence of these communities with the semi-arid environment. It was possible to 
observe that a large part of the income comes from the agricultural and animal part, 
mainly from animal production (79%). In addition to data on income from production 
subsystems, it was possible to demonstrate results on the fundamental role of women 
in family farming, where their participation is often invisible. The study shows a little 
about the reality of the way of life of the Fundo de Pasto community and leads readers 
to have a greater concern about the conservation of this way of life and production, 
together with the people of these traditional communities. One of the conclusions is 
that this form of reating has a significant economic contribution to the families' income.  

 

Keywords: Pasture Fund. Goat and sheep farming. Economic viability. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O semiárido se insere num bioma único - a Caatinga -, que possui grandes 

biodiversidades e que vem sendo em muito espoliado. Nessa região, várias 

comunidades se estabeleceram e ao longo dos anos vem obtendo suas subsistências 

através da produção de caprinos e ovinos. 

As áreas de fundo de pasto tratam-se de um sistema produtivo, cuja principal 

atividade econômica é a criação de caprinos e ovinos de forma extensiva, explorada 

por pequenos agricultores, que encontram sua justificativa e viabilidade no máximo 

aproveitamento dos recursos naturais da região. Da mesma forma, esse tipo de 

criação fortalece os laços de interação nas comunidades e proporciona uma melhor 

forma de viver nessa região. 

A produção dos animais desta forma é muito importante, pois garante a 

produção de carne, leite e seus derivados, proporcionando fontes proteicas de 

qualidade para manutenção das pessoas na região, o que permite que comunidades 

tradicionais se mantenham em regiões semiáridas garantindo a permanência das 

pessoas e a transmissão de importantes aspectos culturais para a comunidade ir além. 

Esses sistemas são muito importantes, pois além da subsistência, podem gerar uma 

produção excedente que abastece mercados próximos de uma forma que possa fixar 

uma economia circular.  

Diante do exposto, a realização desse estudo tem por objetivo geral analisar 

a viabilidade socioeconômica da criação de caprino e ovinos de territórios fundo de 

pasto em Uauá, no Sertão do São Francisco baiano, bem como objetivos específicos 

de realizar levantamento das áreas de fundo de pasto nas comunidades de Lagoa do 

Meio, Sítio do Zacarias, Pocinho e Logradouro; propor alternativas que fomentem a 

sustentabilidade do sistema de Fundo de Pasto e elaborar um guia de orientação 

sobre essa temática da viabilidade econômica, de modo que ajude nos processos de 

outros trabalhos que venha a ser desenvolvidos na área. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

O Semiárido brasileiro (SAB) representa 11% do território nacional e de acordo 

com a nova delimitação estabelecida em 2017 pela Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), ocupa uma extensão de 1.128.697 Km² 

abrangendo 1.262 municípios, dos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 

do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. (SUDENE, 

2017). 

O Semiárido se insere num bioma único, a Caatinga, que possui grandes 

biodiversidades e que vem sendo em muito espoliado. Nessa região, várias 

comunidades se estabeleceram e ao longo dos anos vem obtendo suas subsistências 

através da produção de caprinos e ovinos e do extrativismo (FERRARO JÚNIOR, 

2008). 

Dentre essas comunidades, predominam os Fundo de Pasto, que pode-se 

entender como uma experiência de apropriação de território típico do semiárido baiano, 

caracterizado pelo criatório de animais em terras de uso comum, articulado com as 

áreas denominadas de lotes individuais. Os grupos que compõem esta modalidade 

de uso da terra, criam caprinos, ovinos ou bovinos na área comunal, cultivam lavouras 

de subsistência nas áreas individuais e praticam o extrativismo vegetal nas áreas de 

refrigério e de uso comum. São pastores, lavradores e extrativistas. São comunidades 

tradicionais, ligados por laços de sangue (parentesco) ou de aliança (compadrio), 

formando pequenas comunidades espalhadas pelo semiárido baiano, contendo 

manifestações culturais (reizado, roda de São Gonçalo, corrida de argolinha, ternos 

de reis, samba de roda) passada de geração em geração (ALCANTARA; GERMANI, 

2009).  

Nos Fundos de Pasto, os ovinos e os caprinos são criados em pastagens 

naturais (caatinga), pois a vegetação nativa dos sertões nordestinos é rica em 

espécies forrageiras em seus três estratos: herbáceo, arbustivo e arbóreo (ARAÚJO 

FILHO et al., 2006). No período chuvoso, as gramíneas e dicotiledôneas herbáceas 

perfazem acima de 80% da dieta dos ruminantes. Porém, à medida que a estação 

seca progride, as árvores e arbustos se tornam cada vez mais importantes na dieta, 

principalmente dos caprinos. Nesta forma de exploração, as forragens naturais são, 

na maioria das vezes, superpastejadas.  
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Os “fundos de pasto” recebem quantidades mínimas de insumo externo, 

sendo dependentes das chuvas para a regeneração da vegetação. Neles, as 

práticas de manejo utilizadas com os animais consistem, quando muito, no 

recolhimento destes à noite, quando ocorre. Desse modo, é durante a época 

chuvosa do ano que os animais apresentam maiores ganhos de peso e as matrizes 

melhoram sua condição corporal e, consequentemente, iniciam o ciclo reprodutivo 

tradicional da região (KIILL; CORREIA, 2005). 

Em geral, com a criação de ovinos e caprinos no modelo de fundo de pasto, 

mesmo que diante de índices zootécnicos inferiores quando comparados a outros 

modelos de produção, o retorno do agricultor pode ser elevado uma vez que são 

baixos os custos de produção. 

A produção dos animais desta forma é muito importante, pois garante a 

produção de carne, leite e seus derivados, proporcionando fontes proteicas de 

qualidade para manutenção das pessoas na região, o que permite que comunidades 

tradicionais se mantenham em regiões semiáridas garantindo a permanência das 

pessoas e a transmissão de importantes aspectos culturais para a comunidade ir além. 

Esses sistemas são muito importantes, pois além da subsistência, podem gerar uma 

produção excedente que abastece mercados próximos de uma forma que possa fixar 

uma economia circular (HOLANDA JUNIOR, E. V.; LIMA, E. P. 2006). 

Diante do exposto, esse trabalho tem como objetivo fazer uma análise 

socioeconômica da criação de caprinos e ovinos no sistema de criação em Fundo de 

Pasto no município de Uauá-BA, demostrando quais são as estratégias adotadas no 

desenvolvimento desta atividade, bem como seus subsistemas.  

Esse trabalho está estruturado inicialmente com uma contextualização do 

local e modo de vida dos agricultores, metodologia utilizada na pesquisa, resultados 

e discussões das informações levantadas e considerações finais. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), 

o Semiárido Brasileiro (SAB) foi “delimitado com base na isoieta de 800 mm, no Índice 

de Aridez de Thorntwaite de 1941 (municípios com índice de até 0,50) e no Risco de 

Seca (superior a 60%). De acordo com Sudene (2017), as características climáticas 

do SAB correspondem a uma precipitação máxima de 800 mm e evaporação média 

de 2.000 mm/ano, com forte insolação, altas temperaturas e regime de chuvas 

escasso, irregular e concentrado em apenas três meses do ano, com recorrentes 

ciclos de estiagem prolongada. Segundo IBGE (2017) o SAB possui uma população 

de 27.870.241 habitantes, com 13,5 milhões de pessoas vivendo na área rural. Na 

Figura 1 é possível visualizar a área de abrangência do SAB.  

 
Figura 1 – Semiárido Brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SUDENE, (2017. Resolução CONDEL nº 107) 
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Os municípios pertencentes a esse ecossistema possuem similaridades 

quanto à questão do clima e da vegetação, mas “o SAB não é apenas clima, 

vegetação, solo, sol ou água. É povo, música, festa, arte, religião, política, história. É 

processo social” (MALVEZZI, 2007). Assim sendo, sua complexidade só poderá ser 

compreendida a partir de uma “visão holística” que considere a integridade de todas 

as suas dimensões. 

De acordo com Silva (2010), historicamente se foi trabalhado por uma visão 

colonizadora que considera como inferiores, carentes do progresso e de 

desenvolvimento a região do semiárido. Esse jeito de ser, a cultura, os modos de viver 

eram tidos como formas primitivas e não civilizadas. Os olhares e intervenções 

dirigidas para o SAB tinham por pretensão a colonização em prol de um 

desenvolvimento comprometido com a lógica capitalista, que gera lucro para as elites 

dominantes. 

Desse modo, para Silva (2010), o maior problema do Semiárido não está na 

aridez do clima, mas na aridez mental, a qual impossibilita a percepção das 

potencialidades e possibilidades do ecossistema composto por elementos naturais, 

como também por culturais. O autor assevera que “em países como o Brasil e regiões 

como o Semi-Árido Brasileiro (SAB), com experiência colonial, a colonização cultural 

transcendeu à colonização territorial, alienou mentes, desvalorizou saberes e 

domesticou corações” (SILVA, 2010, p. 5). Segundo Malvezzi (2007), se comparado a 

outras áreas semiáridas do mundo o nosso ecossistema semiárido, é o que possui 

maior índice pluviométrico, ou seja:  

 

É o Semi-Árido mais chuvoso do planeta: a pluviosidade é, em média, 
750 mm/ano (variando, dentro da região, de 250 mm/ano a 800 
mm/ano). É também o mais populoso, e em nenhum outro as 
condições de vida são tão precárias como aqui. O subsolo é formado 
em 70% por rochas cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de 
mananciais perenes e a potabilidade da água, normalmente salinizada. 
(MALVEZZI, 2007, p. 15). 

 

No entanto, o elevado nível de evapotranspiração impede o melhor 

aproveitamento das águas da chuva. Por essa razão, o investimento em tecnologias 

sociais, alavancado pelas organizações não governamentais, fomentado, 

posteriormente, pelo poder público nas suas três esferas, tem possibilitado uma vida 

mais digna, uma vez que viabiliza a proteção das águas captadas da chuva. 
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Desse modo, quando as organizações empenhadas pela convivência com o 

semiárido rejeitam a expressão “combate à seca” e passam a aderir ao termo 

“convivência com o semiárido”, é revelada a sabedoria de um povo que através de 

suas vivências, lutas e experiências diárias buscam construir um pensar coletivo e 

diferenciado nessa região. E este se dá em forma de rede na Articulação do Semiárido 

(ASA) interligando organizações como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária 

Apropriada (IRPAA), a Associação de Assistência Técnica e Assessoria aos 

trabalhadores rurais e movimentos populares (CACTUS), entre outras, na construção 

de conhecimentos que fortalecem a produção da existência em meio à semiaridez. 

Nesse pensamento, através das ações das ONGs em parceria com governo, 

as populações do campo têm vivenciado experiências que permitem a visualização 

do lugar a partir de uma nova ótica, baseada na “superação da aridez mental” 

originada da “educação colonial descontextualizada, alienadora, domesticadora”, a 

partir de ações que visam uma desconstrução cultural e descolonização 

epistemológica (SILVA, 2010).  

Assim, são elaborados projetos de captação de recurso e de formação 

destinada aos técnicos, pedreiros e famílias contempladas com as tecnologias sociais 

e produzidos materiais didáticos relevantes ao entendimento desta nova lógica. 

 
Essas experiências representam avanços nas diversas dimensões da 
vida dos camponeses/as, de modo particular na captação de água de 
chuva para consumo humano e produção, contribuindo para a 
segurança alimentar e nutricional, com maior oferta de água potável e 
de hortaliças e frutas (COUQUEIRO, 2012, p. 59). 

 

Com o aporte dessas tecnologias, os sujeitos sociais saem da condição de 

“coitados” – que era fomentada na lógica do combate à seca – e passam à condição 

de protagonistas da própria existência. Diante desta nova visão, a Caatinga não é 

vista sob o olhar preconceituoso, como representação da morte, conforme veiculam 

os meios de comunicação sensacionalistas e tendenciosos, mas como sinal da vida, 

da fartura e da beleza, pois: 

 
O povo caatingueiro é apaixonado pela caatinga e, ainda que 
precariamente, aprendeu a viver em seu ambiente. A criação de 
pequenos animais, a apicultura, a água colhida em reservatórios 
escavados no chão e outras soluções possibilitam que o povo nasça, 
cresça e se reproduza. (MALVEZZI, 2007, p. 57). 
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Desse modo, convivência com esse bioma, que, segundo Malvezzi (2007), é 

único em todo o mundo, sendo a Caatinga um bioma exclusividade brasileira e é “um 

dos mais recentes biomas brasileiros, com boa capacidade de regeneração, 

perfeitamente adaptada ao clima e aos solos locais”. Com a Caatinga, as populações 

do semiárido construíram seus modos de vida numa relação de ecodependência com 

a natureza, que, analogamente, depende da cultura destes povos para “manter-se em 

pé”. Nesse sentido: 

 
É um erro considerá-la como um bioma pobre em biodiversidade 
vegetal e animal, uma espécie de deserto. Ela praticamente se 
confunde com toda a extensão do Semi-Árido, incluindo o conjunto de 
vidas – vegetal, animal e humana – que habita esse território 
(MALVEZZI, 2007, p. 56-57). 

 

3.2 FUNDO DE PASTO  

A história de ocupação, povoamento e como se organizam as Comunidades 

Tradicionais de Fundo de Pasto da região CUC, composta pelos municípios de 

Canudos, Uauá e Curaçá, da região norte do estado da bahia, tem uma relação muito 

direta com a própria formação histórica e cultural do povo brasileiro, remonta de 

centenas de anos atrás, quando aqui ainda viviam os povos nativos, dilacerados a 

partir da invasão portuguesa a 519 anos, em busca da exploração de riquezas, a 

princípio ouro e prata, mas também especiarias, a mando do rei de Portugal que 

naquela ocasião enviou para o Brasil o fidalgo Tomé de Souza, para a condição de 

primeiro governador-geral, estabelecido na Capitania de São Vicente entre 1.549 a 

1.553. Ressalta-se que ainda antes de Tomé de Souza, dona Ana Pimentel de Souza, 

esposa do Martim Afonso de Souza, governou por Procuração a Província de São 

Vicente, entre 1.534 e 1.536. Na ocasião trouxe para o Brasil as primeiras cabeças de 

gado (ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

Inicialmente o gado foi colocado na própria Província de São Vicente, nas 

propriedades dos donos de engenhos com o objetivo de transportar cargas e pessoas 

e movimentar os engenhos, mais tarde tido como produto propulsor da economia de 

subsistência, fornecendo couro e carne para o consumo interno dos grandes 

proprietários de terra. As dificuldades identificadas a partir do aumento do gado na 

região, a falta de espaços para a pastagem e a ocupação das áreas de terra com a 

implantação da cana de açúcar e do café, forçou o remanejamento do gado para o 

alto sertão nordestino, principalmente a região do Vale do Rio São Francisco, onde foi 
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estabelecido o sistema de Currais, razão pela qual o São Francisco ficou conhecido 

como “Rio dos Currais” (ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

Com a chegada do gado no Vale do São Francisco, a presença de água 

perene, diversidade de plantas endêmicas ou adaptadas às condições edafoclimáticas, 

possibilitaram as condições para expansão da pecuária. Surge as grandes 

propriedades de terras sob o domínio de pessoas influentes e privilegiadas, em 

decorrência do domínio das grandes áreas de terras para a criação do gado. Também 

surge o vaqueiro na condição de homem livre, embora sem possuir terra própria, 

apenas na condição de responsável para cuidar das boiadas e do pastejo do gado, 

recebendo por isso a “partilha” a cada 04 ou 05 anos, à razão de 04 por 01 na parição, 

ou seja, de cada 04 bezerros nascido, 01 (um) sendo para o vaqueiro. 

Na ocasião, período que se estende até mais ou menos 1.548, o rei de 

Portugal, D. João III, inicia o processo de divisão das terras brasileiras em Capitanias 

Hereditárias. Em 1549, com a instalação do primeiro governo geral, na figura de Tomé 

de Souza, a Coroa portuguesa questiona que o Brasil é uma terra de dimensões 

continentais, pouco colonizada e principalmente pouco produtiva, e estabelece um 

novo artifício para a exploração da terra: a criação das sesmarias, trazendo também 

o propósito de instalar no Brasil, a plantation (Tales Pinto), sistema agrícola baseado 

em uma monocultura de exploração mediante a utilização de latifúndios e mão de obra 

escrava. É importante ressaltar que após a exploração inicial do pau-brasil, “somente 

a partir de 1530, Portugal passou a estabelecer uma política de ocupação sistemática 

do território, forçado principalmente pela perspectiva de perder as novas terras aos 

franceses” (FERES, 1990, p. 22). 

Desse modo, a distribuição de terras no Brasil “aconteceu com a aplicação 

de um sistema já utilizado em Portugal, que era o instituto de sesmarias” (TORRES, 

2013, p. 25), sistema aplicado em Portugal desde 1375, que buscava obrigar os donos 

de terras a cultivá-las como forma de combater a crise de alimentos. Como conta 

Feres (1990), era uma “forma de pressão sobre os proprietários indolentes que não 

trabalhavam nem deixavam trabalhar suas terras. Donde o remédio drástico do 

confisco e o consequente controle sobre os novos ocupantes”. E é com estas 

características que toma corpo a concentração das grandes áreas de terras brasileiras 

nas mãos de poucos. A expansão da criação de gado, principalmente no alto sertão 

nordestino, e junto com o gado a necessidade de grandes áreas de pastagens, 
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originando as áreas de Fundos de Pasto, embora estabelecidos nos grandes 

latifúndios (ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

Com os latifúndios estabelecidos a partir das sesmarias, o povoamento do 

gado e os currais, estabelecidos nas grandes áreas de terras abertas, livres, 

rurais e devolutas, sob o domínio e controle de famílias influentes, com destaque 

para as famílias de Garcia de Souza d’Ávila, grande latifundiário que originou na 

Casa da Torre com cerca de 800.000 km² de área de terra; e Antônio Guedes de 

Brito, outro grande latifundiário que deu origem a Casa da Ponte, com pelo menos 

160 léguas de área de terra, principais detentores das terras do nordeste e 

consequentemente do semiárido, responsáveis pelo surgimento da figura do 

vaqueiro na condição de cuidador do gado nas grandes extensões de terras, 

públicas, rurais e devolutas dedicadas a pastagens (fundos de pasto) (ALCANTARA; 

GERMANI, 2009). 

O sistema de sesmarias vigorou até 17 de julho de 1822, quando foi 

suprimida através da Resolução 76, atribuída a José Bonifácio de Andrade e 

Silva. A partir de então, a Coroa portuguesa compreendeu a quantidade de terra 

que mesmo sendo utilizadas, principalmente nos grandes latifúndios, nunca 

haviam sido incorporadas ou atribuída juridicamente ou legalmente a um 

particular (proprietário), decidindo assim pela devolução para o domínio público, 

inclusive dependendo de ações judiciais chamadas de discriminatórias. 

E desse modo nasce o termo terras "devolutas". E a partir destes atos, estas 

terras foram sendo utilizadas para os mais diversos fins, e sobram os conflitos, a 

reação dos sertanejos, os movimentos em defesa da distribuição da terra, da 

justiça social no campo, da Reforma Agrária, as formas de organização em 

defesa dos direitos dos trabalhadores rurais, e um destes movimentos, estabelecido 

justamente na região CUC, o movimento de Canudos (1896/1897), liderado pelo 

“conselheiro”, marcou a história do Brasil (GARCEZ, 1987). 

O movimento de Canudos deu esperança aos sertanejos, apontou 

perspectivas do enfrentamento da realidade e empoderamento da causa, a partir 

de reflexões a respeito da necessidade da terra e o seu uso coletivo, da ocupação 

por parte dos pequenos/as agricultores/as, trabalhadores/as rurais e povos 

tradicionais das grandes áreas de terras, estaduais, públicas, rurais e devolutas, 

incultas. 
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No semiárido da Bahia, espontaneamente, vão se formando ou ampliando-se 

comunidades no meio rural mantendo uma tradição histórica e de 

ancestralidade, estabelecidas em áreas de terras estaduais, públicas, e 

devolutas - fundos de pastos - desenvolvidas na forma coletiva de uso da terra, bem 

como criatório de caprinos e ovinos em regime comum. Ao mesmo tempo se mantém 

nesse sistema produtivo as de relações sociais, econômicas, culturais e familiares que 

em algumas áreas datavam de 200, 300 anos (TORRES, 2013). No entanto, a primeira 

citação jurídica sobre estas comunidades ocorreu na Constituição do Estado da Bahia 

através do artigo 178, de 1989. A tradição de uso coletivo das terras devolutas é 

comum em todo o território brasileiros, em muitos outros países e continentes. No 

Brasil, em outros estados essa tradição é conhecida como Faxinais, Solta, Terra 

Comum. 

No estado da Bahia, as terras estaduais, públicas, rurais e devolutas 

começam a ser percebidas, discutidas e pautadas na ordem das reivindicações 

das organizações sociais junto ao governo, com novos métodos de intervenção, 

conceitos e dinâmicas de organização social e de reivindicação, de maneira mais 

incisiva e com ações mais elaboradas, trazendo diversas mudanças e estratégias 

nas proposições para com o estado, na busca de desconstruir a política 

coronelista mantida ao modo do “desordenamento agrário”, que se manteve 

atrelado aos grandes interesses capitalistas e do latifúndio. Somente a partir das 

décadas de “1970” e “1980”, é que de fato essa discussão ganha base, na 

Comunidade de São Bento, município de Uauá, quando é discutida a utilização e 

busca por regularização de terras estaduais, públicas, rurais e devolutas, 

coletivamente, em nome da comunidade, para a criação de animais entre as 

demais características e finalidades (GARCEZ, 1987). 

Proposta essa que ganha a simpatia de setores das organizações sociais e o 

apoio da Igreja católica, as Dioceses e as entidades de apoio ligadas as organizações 

sociais do campo, a exemplo da Comissão Pastoral da Terra – CPT, do IRPAA 

e a Associação dos Advogados dos Trabalhadores Rurais – AATR, dando origem 

a Articulação Estadual dos Fundos e Fechos de Pasto, e as Articulações 

regionais, também as Centrais de Fundo e Fecho de Pasto, em Senhor do Bonfim 

e Oliveira dos Brejinhos, procurando manter e fortalecer o modo secular de 

“viver”, “criar” e “fazer”, onde comunidades camponesas, que têm como valores 

substanciais a terra, a família e o trabalho, fazem gestão desta terra e de outros 
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recursos naturais, na forma de uso comum, combinando áreas de terra familiares 

e áreas de terra de uso comum produzindo a caprinovinocultura de modo 

extensivo ou semiextensivo em pastagem nativa, em muitos casos pelos baixos 

tamanhos das terras, faz-se necessário a utilização coletiva de terra pelas 

comunidades no semiárido baiano, como é na região de Canudos, Uauá e Curaçá 

(CUC) (ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

Os povos e comunidades tradicionais estabelecidas no nordeste brasileiro, 

região semiárida, principalmente no estado da Bahia, situados/as na região CUC: 

são remanescentes da própria formação histórica, cultural e tradicional, trazidos dos 

antepassados, que sustentam uma relação direta na linha do tempo, desde os 

tataravós, bisavós, avós, e mais recente os pais, confirmando o processo histórico de 

desenvolvimento de uma identidade própria a partir de um jeito diferente e específico 

de viver no sertão, de maneira coletiva, dando origem às comunidades tradicionais de 

Fundos de Pasto, um jeito próprio de viver no semiárido, produzindo, preservando o 

meio ambiente, criando animais (soltos), mantendo as relações tradicionais e culturais, 

de parentesco, religiosidade, folclore, fé, solidariedade, força e resistência 

(ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

A Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que 

trata sobre Povos Indígenas e Tribais foi editada a partir da necessidade dos 

povos interessados de se autodeterminar, o interesse de “assumir o controle de suas 

próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, manter e 

fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde 

moram”. As comunidades de fundos de pasto, por sua vez, enquanto populações que 

se constituem e se autodeterminam em função de sua identidade étnica, costumes, 

cultura e relação com os territórios ocupados, deve-se aplicar os ditames da 

Convenção nº 169 da OIT. E aliado a isso, o art. 2º do Decreto Presidencial nº 

4.887/2003, segundo o qual relaciona as condições características de remanescentes, 

os grupos étnico raciais, segundo critérios de auto atribuição, com trajetória histórica 

própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

vinculada à resistência à opressão histórica enfrentada, o que leva a compreender 

que os povos das comunidades de fundos de pasto, também por tradição e costumes, 

guardam esta condição, que além do auto reconhecimento, outra característica 

importante é a ligação singular com o território, cuja ocupação remonta a tempos 

passados, em outras palavras, os povos das comunidades de fundos de pasto, são 
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remanescentes históricos, configurando assim comunidades tradicionais (GARCEZ, 

1987). 

Quando se trata da legislação internacional sobre povos tradicionais, logo 

podemos observar que o Brasil, através do Decreto n° 5.051, de 19 de abril de 

2004, promulgou a Convenção n° 169 da Organização Internacional do Trabalho 

– OIT. Mas, outras políticas também foram adotadas pelo Brasil, como o Decreto 

n° 6.040, de 7 de fevereiro de 2007, que trata sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. Em termos 

do estado da Bahia, a Constituição estadual promulgada em 05 de outubro de 

1989, no CAPÍTULO III - Da Política Agrícola, Fundiária e da Reforma Agrária, no 

seu Art. 171, diz:  

 

“São princípios e objetivos fundamentais da política agrícola e 
fundiária: I - a dignidade da pessoa humana; II - a valorização e 
proteção do trabalho, manifestadas pelo cultivo e pela exploração 
econômica e racional da terra, reconhecendo-se ao trabalhador e à 
sua família os frutos de seu trabalho; III - a garantia do acesso à 
propriedade da terra a trabalhadores que dela dependem para a sua 
existência ou subsistência e de suas famílias, como exigência da 
realização da ordem social; IV - a modernização da estrutura fundiária, 
em busca da solução pacífica dos conflitos, do equilíbrio econômico-
social e da estabilidade do regime democrático, com a erradicação das 
desigualdades; V - a função social da propriedade” (BAHIA, 1989). 

 

Em seguida, no seu Art. 178, traz:  

 
“Sempre que o Estado considerar conveniente poderá utilizar-se do 
direito real de concessão de uso, dispondo sobre a destinação da 
gleba, o prazo de concessão e outras condições. Parágrafo único - No 
caso de uso e cultivo da terra sob forma comunitária, o Estado, se 
considerar conveniente, poderá conceder o direito real da concessão 
de uso, gravado de cláusula de inalienabilidade, à associação 
legitimamente constituída e integrada por todos os seus reais 
ocupantes, especialmente nas áreas denominadas de Fundos de 
Pastos ou Fechos e nas ilhas de propriedade do Estado, vedada a este 
transferência do domínio” (BAHIA, 1989).  

 

Em 11 de outubro de 2013, o Governo do Estado da Bahia promulgou a lei n° 

12.910, que trata sobre a regularização fundiária de terras públicas estaduais, rurais 

e devolutas, ocupadas tradicionalmente por Comunidades Remanescentes de 

Quilombos e por Fundos de Pasto ou Fechos de Pasto. 
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Começa então um processo de entendimento e diálogo entre sociedade 

(comunidades, organizações sociais da base dos Fundos e Pasto e dos Fechos 

de Pasto, e instituições parceiras) e governo em busca dos ajustes necessários e 

convenientes ao atendimento das condições reais as comunidades de Fundo de 

Pasto e Fecho de Pasto, e, a partir da promulgação da lei 12.910, logo em 31 de 

Março de 2014, é publicada a Portaria n° 007, de ordem da SEPROMI – 

Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia, que trata sobre 

o Cadastro das Comunidades de Fundos de Pasto e Fechos de Pasto do Estado 

da Bahia. 

Com esse processo estabelecido pela lei, as comunidades tiveram até o final 

do ano (31.12.2018) para solicitar o pedido de certificação e regularização das áreas 

de Fundo de Pasto. Mesmo os movimento de Fundo de Pasto e organizações 

populares realizando ações para retirar o prazo, visto que apresenta uma questão de 

inconstitucionalidade, o mesmo não foi derrubado, e muitas comunidades infelizmente 

não solicitaram tal processo. Para as mesmas não se sabe como se dará o processo 

de regularização das áreas de Fundo de Pasto. 

 

3.3 – MUNICÍPIO DE ATUAÇÃO DA PESQUISA 

 

3.3.1 Município de Uauá 

O município de Uauá fica situado a 430 km de Salvador-BA, com uma área 

territorial de 3.035 km² e uma população de 24.294 habitantes, sendo 12.218 

homens e 12.076 mulheres, e com uma estimativa de 24.486 para o censo de 2018. 

A população rural representa 60% dos habitantes do município. Uauá teve como seu 

primeiro morador o senhor Davi Ferreira, e a cidade passou por vários momentos 

históricos, como a passagem de Virgulino Ferreira da Silva, “o lampião”, foi palco da 

primeira batalha da guerra de Canudos, está situada às margens do rio Vaza Barris, 

tendo como outros rios principais o do Peixe, Riacho do Mari, Riacho Ipueira e Riacho 

da Camandaroba. Faz divisa com os municípios de Andorinha, Canudos, Chorrochó, 

Curaçá, Jaguarari e Monte Santo. 

O nome Uauá é uma palavra de origem indígena que significa vagalume ou 

pirilampo, inseto que durante a noite emite uma luz fosforescente. Sua história 

oficial remonta ao século XVIII, quando Francisco Ribeiro organizou a fazenda 

Uauá às margens do Rio Vasa Barris, em terras de Garcia de Souza d´Ávila. Em 
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1896, o povoado serviu de acampamento a uma Companhia de Infantaria do 

Exército que se dirigia a Guerra de Canudos. Posteriormente, em 1905, recuperado 

dos danos sofridos pela Guerra de Canudos, passou à sede distrital 

do Município de Monte Santo, elevado à categoria de município pela lei estadual 

nº 1866, de 09.07.1926 (ALCANTARA; GERMANI, 2009). 

Uauá não possui sistemas de irrigação por não haver no seu território fluxos 

hídricos capazes de possibilitar essa condição nos sistemas produtivos, salvo em 

quintais produtivos utilizando água de pequenos tanques e cacimbas. Mas nem 

por isso, Uauá é menos produtivo de que os demais municípios. Considerado a 

“capital do bode”, possui, segundo o censo Agropecuário do IBGE (2017), um 

rebanho de 113.487 cabeças de caprinos e 78.564 cabeças de ovinos, colocando o 

município com um dos maiores rebanhos da região e do Brasil. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDH é de 0,605. E a área 

do município ocupada corresponde a 98.705 hectares (IBGE, 2010). 

Depois dos agricultores familiares, as comunidades características de Povos 

e Comunidades Tradicional de Fundo de Pasto, representam: 18 (dezoito) 

comunidades já receberam o título coletivo de propriedade; 32 (trinta e duas) 

comunidades aguardam a emissão do Contrato de Concessão de Direito Real de 

Uso – CCDRU; e 79 (setenta e nove) aguardam o processo de Autodefinição e 

Autodemarcação do território (área coletiva) da Comunidade. 

No processo do beneficiamento de frutas pelos agricultores familiares, Uauá 

ficou conhecido inclusive internacionalmente, por conta especialmente do 

beneficiamento das frutas, destacando o umbu. O beneficiamento das frutas é 

organizado pela Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá 

(COOPERCUC) que tem sede central em Uauá, mas que também 

integra os municípios de Canudos e Curaçá. Em Uauá existe uma Unidade de 

beneficiamento de frutas na sede do município e oito pequenas agroindústrias nas 

comunidades rurais, também coordenadas pela COOPERCUC e pelas famílias.  

 

3.4 FUNDO DE PASTO E A CRIAÇÃO DE CAPRINOS E OVINOS  

Provavelmente não há um Fundo de Pasto (FP) idêntico ao descrito a seguir. 

Atualmente existe uma diversidade de configurações de FP. Entretanto de modo geral, 

FP são áreas extensas de Caatinga, ocupadas pelo uso extensivo e comunitário na 

criação de caprinos e ovinos, a principal atividade econômica. Pode-se observar na 
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figura 2, um exemplo típico de uma comunidade tradicional de Fundo de Pasto. As 

áreas de uso coletivo são na maioria das vezes mais extensas que a soma das áreas 

individualizadas. 

 

Figura 2 – Pintura sobre um pano representando uma típica comunidade tradicional de 
Fundo de Pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Euri Mania, IRPAA. 

 

Ocorre nos FP o extrativismo vegetal, como casca de angico, umbu e 

maracujá do mato. Na maioria dos FP tem pequenas criações cercadas, como aves e 

suínos. Alguns tem a criação de bovinos, porém em pequenas escala. Nos FP há 

pequenas áreas cercadas, pertencentes a cada famílias, para a manutenção dos 

roçados de subsistência (milho, feijão, mandioca) e de produtos complementares 

(melancia, abóbora). Esses roçados variam de 0,5 a 2 hectares. Há também o 

cercamento para o plantio de plantas forrageiras (principalmente a palma) para a 

alimentação dos animais. (ARAÚJO FILHO, 2013). 

A alimentação dos animais se dá principalmente na Caatinga, na qual existe 

uma sazonalidade das forrageiras naturais em função da disponibilidade de cada 

planta em diferentes épocas do ano, podendo citar como exemplo, os frutos do 

umbuzeiro (janeiro, fevereiro, março e abril), plantas herbáceas (abril e maio), folhas 

do extrato arbóreo (maio, junho e julho) e cactáceas (agosto a novembro). 

O manejo comunitário na Caatinga permite o aumento da renda das famílias 

e de seus patrimônios, e assim contribui para a resiliência. Toni (2004), pesquisando 
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a renda das famílias nos FP, evidenciou de que o maior diferencial econômico dos FP 

em diferenças com outras comunidades da Caatinga ou sistemas de produção, não 

está na renda especificamente, e sim na segurança alimentar (carne de caprinos e 

ovinos, hortaliças...). 

 

3.4.1 Disponibilidade de terra nos FP para criação de caprinos e ovinos 

A Embrapa Caprinos e Ovinos vem divulgando um modelo no qual oito 

hectares bastariam para uma família criadora de caprinos e ovinos (ARAÚJO FILHO 

et al., 2006). O setor pastoril ocuparia 4,6 hectares (60%) da área, utilizando um 

raleamento da Caatinga (que seria reduzida para 400 árvores por hectare) como se 

pode observar na Figura 3. O setor agrícola teria 1,6 hectares (20%) e a área de 

reserva legal teria os 20% restantes. Campanha e Holanda Júnior (2007) sugerem, 

explicitamente, que esta seria uma boa alternativa para os FP da Bahia. 

 

Figura 3 – Raleamento da Caatinga a 400 árvores por hectare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Embrapa Caprinos e Ovinos (2006). 

  

 

O módulo fiscal, referência de tamanho para a agricultura familiar, na região 

semiárida da Bahia, varia entre 40 e 70 hectares. Na Bahia, o programa Minha Roça 

da Secretaria de Agricultura do Estado (SEAGRI), apesar de afirmar que pretendia 

adequar os minifúndios ao módulo fiscal, chegou a regularizar áreas familiares em FP 

com apenas um hectare. O programa já mediu mais de 50.000 pequenas áreas de 

terra e é denunciado, pelas organizações sociais, de consolidar minifúndios inviáveis. 



29 

 

 

O IRPAA (2001), instituição que historicamente assessora aos FP da região 

de Uauá, Curaçá e Canudos, sugere 100 hectares como área necessária à criação de 

250 animais (caprinos e ovinos). Essa sugestão, se dá ao longo de diversos projetos 

de atuação nas áreas de Fundo de Pasto, observando os resultados dos mesmos e 

propondo discussões em cima desse tema junto com as comunidades e sociedade de 

modo geral, bem como em trabalhos de pesquisas desenvolvidos por pesquisadores 

da Embrapa Semiárido, que mostra que em regiões de depressão sertaneja seria 

necessário para uma família viver dignamente uma área de 100 a 300 hectares 

(GUIMARÃES FILHO, C.; LOPES P. R. C; SILVA, P. C. G, 2003). Considerando-se 

nos tempos atuais a comercialização padrão do animal de 18 meses, com média de 

12 kg, ao preço de R$13 a R$14 por kg de carcaça, obtém-se R$156 a R$168 por 

animal vendido.  

Há uma opinião reiterada (entre representantes dos FP e técnicos das 

entidades de apoio) de que as famílias deveriam vender pelo menos um animal por 

semana (o que geraria R$3.600 anuais, sendo a principal fonte de renda) que junto às 

outras fontes, mais culturas de subsistência gerariam condições de vida minimamente 

razoáveis. Para tanto, haveria a necessidade de um rebanho mínimo de 80 animais, 

situação relativamente comum na região CUC (Curaçá, Uauá e Canudos) - Monte 

Santo. Seguindo este cálculo, seriam necessários 32 hectares de FP (FERRARO 

JÚNIOR, 2008). 

O número indicado pelo IRPAA, de 2,5 animais por hectare, encontra respaldo 

em trabalhos da EMBRAPA, referindo-se à Caatinga rebaixada. Há técnicas para 

ampliação da capacidade de suporte da Caatinga que sugerem a possibilidade de 

sustentar até 10 animais por hectare. Estas técnicas para aumento da capacidade de 

suporte normalmente estão associadas à redução da biomassa de vegetação natural. 

A análise sobre a suficiência da quantidade de terras disponíveis para FP deveria ter 

por princípio o mínimo impacto sobre a vegetação nativa. Retornando ao argumento 

inicial, a questão não é encontrar a fórmula ou a área mínima que permita viabilizar 

uma família em FP (FERRARO JÚNIOR, 2008). 

Guimarães Filho, Silva e Azevedo (2011) em estudo realizado nos municípios 

do entorno do Lago de Sobradinho-BA, afirmam que entre as propriedades 

amostradas, 85% possuem área inferior a 100 ha, sendo que mais 63% possuem área 

inferior a 50 hectares. Neste contexto a área coletiva assume papel fundamental para 

manutenção produtiva e perpetuação do modo de vida baseado no compartilhamento 
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da terra e do sentimento de reciprocidade. Em tais comunidades, os integrantes 

invariavelmente dependem da venda permanente ou eventual de sua força de trabalho.  

Na análise da quantidade de terra disponível para FP, uma informação 

possivelmente impactante é a quantidade dessas terras em cada município. Este valor 

é importante, tanto em termos absolutos quanto relativos. A quantidade de terras em 

cada município permite que se justifique, ou não, uma política municipal para os FP. 

Com isso qualquer política fundiária pensada para FP deve atentar-se a esses 

parâmetros – área mínima por família e proporção entre área coletiva e área familiar. 

As comunidades com pouca disponibilidade de área tendem a enfrentar problemas 

crescentes em relação a permanência de seus jovens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Esse estudo, na sua abordagem quantitativa e qualitativa, foi norteado por 

metodologia de estudo de caso, através de formulário semi-estruturado e um gravador 

portátil. Para isso foi utilizando o método de análise econômico-ecológica de 

agroecossistemas, produzido pela AS-PTA (PETERSEN et al., 2017). As 

interpretações dos dados coletados foram fundamentadas na teoria das 

representações sociais e os dados numéricos pelo programa software Microsoft Excel 

2007/2010, cujos resultados serão apresentados em tabelas e quadros. 

O projeto foi submetido e aprovado pelo comitê de ética 

(82717518.7.0000.5196) da Universidade Federal do Vale do São Francisco. 

 

4.1 LÓCUS E SUJEITOS DA PESQUISA 

O trabalho foi realizado em propriedades de comunidades tradicionais de 

fundo pasto, no município de Uauá, do Estado da Bahia, no ano de 2018, nas 

comunidades de Lagoa do Meio, Sítio do Zacarias, Pocinho e Logradouro, num total 

de 10 famílias entre as comunidades. O município foi escolhido pelo fato de já serem 

realizados projetos de ATER nas comunidades, o que facilita no diálogo e 

compreensão das informações para com as famílias. São áreas que produzem 

caprinos e ovinos de forma extensiva em áreas de fundo de pasto, no qual é um 

espaço compartilhado de forma tradicional ao longo dos anos entre as famílias 

envolvidas.  

As comunidades e agricultores foram selecionadas dentre um conjunto de 

comunidades que foram acompanhadas pelo projeto de Assessoria Técnica e 

Extensão Rural (ATER) para Povos e Comunidades Tradicionais, onde o IRPAA fez 

assessoria técnica, a 3 anos, e a relação com as mesmas já estão bem próximas, o 

que facilitou na coleta das informações, e com isso não se teve a inibição das 

respostas do questionário pelas famílias no processo de pesquisa. 

 

 
4.2 LEVANTAMENTO DE DADOS 

A coleta do material qualitativo foi feita mediante registro em gravador portátil, 

apenas com consentimento do entrevistado, e em seguida foram transcritas e usadas 

na tabulação dos resultados. Os entrevistos assinaram um termo de consentimento 
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livre e esclarecido (TCLE), documento este que garante aos participantes da pesquisa 

o respeito aos seus direitos. 

O levantamento das informações e dados foram realizados por meio de 

entrevista semiestruturada, pois é uma forma de realizar adaptações devido as 

especificidades da população trabalhada, que foram realizada em no mínimo duas 

visitas a campo. Na primeira visita, tinha como base fazer o levantamento de 

informações de natureza qualitativa sobre a estrutura e o funcionamento do 

agroecossistema. Já a segunda visita foi para aprofundar alguma questionamento de 

algum tema que precisou esclarecer mais algumas informações. 

Nessa construção, a participação de todos os membros do núcleo familiar 

(homens, mulheres/jovens e adultos) na definição da trajetória do agroecossistema foi 

fundamental. Através dessa metodologia, as mulheres e filhos puderam colaborar na 

discussão da trajetória da Unidade de Produção Familiar (UPF). Com esse tipo de 

metodologia, Chambers (1992) ressalta a importância da representação participativa 

no processo de compartilhamento de informação, bem como o caráter democrático 

das mesmas, uma vez que permite a todos os participantes discutir, alterar e 

acrescentar informações. 

As informações levantadas em campo nessa primeira etapa da entrevista 

foram posteriormente ordenadas e analisadas com auxílio de três instrumentos: uma 

linha do tempo para representação da trajetória do agroecossistema; diagrama de 

fluxos para representação do funcionamento econômico-ecológico do 

agroecossistema; uma planilha para análise de qualidades sistêmicas do 

agroecossistema. 

Na segunda parte da entrevista, realizada com uma ou mais visita a campo, 

as análises realizadas com o auxílio dos três instrumentos foram representadas, 

debatidas e aprimoradas com a participação dos membros das unidades produtivas 

familiares. 

 

4.3 ANÁLISE DOS DADOS 

No tratamento dos dados quantitativos foi utilizado um software Microsoft 

Excel 2007/2010, cujos resultados serão apresentados em tabelas e quadros. Na 

análise do material empírico de cunho qualitativo empregou a técnica da análise do 

discurso segundo Fiorin (2005). O autor considera que análise do discurso é uma 

prática e um campo da lingüística e da comunicação especializada em analisar 
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construções ideológicas presentes num texto. Ideologia, segundo o autor, é o conjunto 

de ideias e representações que justificam e explicam a ordem social, as condições de 

vida do ser humano e as relações que ele mantém com outros seres humanos. 

Para operacionalização desta técnica, percorreu-se todo o texto para tentar 

localizar todos os elementos concretos e abstratos que conduzem a um mesmo bloco 

de significados; agrupar as informações de acordo com os elementos significativos 

(concretos e abstratos) que somam ou confirmam um mesmo plano de significados; 

apreender os temas centrais para a formulação de categorias empíricas a serem 

analisadas. 

Os indicadores de renda foram utilizados para análise da eficiência financeira 

de uso dos fatores de produção. Esses indicadores foram: margem bruta, margem 

líquida e lucro. Foram realizadas perguntas sobre a renda bruta, custo de produção, 

custo operacional efetivo, dentro outras. Esses indicadores ao longo das visitas eram 

discutidos com os agricultores de modo que se possa ter dados para estimar a 

lucratividades dessas propriedades. 

Essas informações são a base para que se possa calcular a renda mensal 

dessas famílias, e dessa forma fazer um comparativo com o modelo tradicional de 

criação, pra que assim possa ter uma melhor clareza da produção nessas áreas. 

Os dados coletados no questionário foram lançados em uma planilha específica, 

gerando um conjunto de indicadores e gráficos sobre o desempenho econômico do 

agroecossistema. 

As informações sobre a trajetória do agroecossistema levantadas na primeira 

etapa da entrevista foram repassadas em uma planilha eletrônica preparada 

especificamente com o objetivo de padronizar o ordenamento e facilitar a 

comunicação dos conteúdos sistematizados. 

Além de ordenar os fatos mais significativos da trajetória segundo uma lógica 

predeterminada por variáveis internas e externas ao agroecossistema, facilitando a 

compreensão do encadeamento entre elas, o instrumento proposto para a 

sistematização do processo evolutivo do agroecossistema tem por objetivo padronizar 

a organização das informações. 

Após as primeiras etapas em campo, as informações coletadas junto com as 

famílias, foram incluídas em uma planilha, que tem como base o livro de método de 

análise econômico-ecológica de agroecossistemas, produzido pela AS-PTA 

(PETERSEN et al., 2017). (Planilha e link da mesma no apêndice). 
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Nele, o desenvolvimento do método se fundamenta na necessidade de dar 

visibilidade a relações econômicas, ecológicas e políticas que singularizam os modos 

de produção e de vida da agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais e que 

têm sido historicamente ocultadas ou descaracterizadas pela teoria econômica 

convencional. 

Esses aspectos de avaliação econômica faz parte do método de análise 

econômico-ecológica de agroecossistemas, produzido pela AS-PTA, na qual foi 

aplicado para uma realidade para analisa-la e apontar suas dinâmicas. Em relação a 

metodologia do produto bruto e custos de produção, os gráficos apresentados tem 

indicadores que se referem-se ao conjunto do agroecossistema e a cada um dos 

subsistemas e são apresentados de acordo com a composição a seguir.  

 • Produto Bruto (PB): Corresponde ao somatório de todos os produtos obtidos 

no agroecossistema durante o exercício. Compreende os itens: bens da produção 

vegetal e animal e extrativismo vendidos; bens produzidos e autoconsumidos, 

estocados, doados ou utilizados para fazer pagamentos em espécie, avaliados pelo 

preço que seria pago caso comprados nos mercados. 

 • Consumos Intermediários (CI): Correspondem aos insumos adquiridos nos 

mercados que são integralmente consumidos no processo produtivo e que se 

incorporam nos novos produtos (sementes, adubos, ração para os animais, etc.). 

Esses valores podem ser gastos no território e fora dele. 

Embora a parcela do capital fixo que sofre desgaste e depreciação pelo uso 

na produção (instrumentos, ferramentas, motores, instalações, etc.) seja contabilizada 

no cálculo dos consumos intermediários, esta variável não está contemplada na 

análise proposta. 

São duas as razões para essa opção metodológica. Em primeiro lugar, o 

cálculo linear da depreciação anual com base no tempo de vida útil do capital fixo não 

corresponde à lógica econômica da agricultura familiar para eventual reposição do 

bem. Em segundo lugar, a incorporação dos valores da depreciação nos consumos 

intermediários pode gerar desvios e deformações no curto prazo, com riscos de 

mascarar os dados reais da economia dos agroecossistemas. 

• Pagamento a Terceiros (PT): O pagamento a terceiros corresponde à 

remuneração monetária de serviços de diaristas, assalariados, arrendamento, juros 

bancários, impostos etc. Esses valores podem ser gastos no território e fora dele. 
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• Custos de Produção (CP): Corresponde ao somatório dos valores dos 

consumos intermediários comprados e o pagamento de serviços de terceiros. 

• Custos Sistêmicos: Corresponde a pagamentos de serviços de terceiros não 

atribuídos especificamente a nenhum subsistema. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Partindo da ideia de que as áreas de Fundo de Pasto são áreas de uso comum 

de uma comunidade, se tem em mente que essa área é compartilhada pelos diversos 

animais dos agricultores. As famílias entrevistadas nas comunidades do município de 

Uauá têm as características apresentadas na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1 –  Número de famílias, áreas (há) coletivas e familiares em comunidades de 
Fundo de Pasto no município de Uauá-BA. 

Comunidade Área coletiva /uso 
comum (ha) 

Número de famílias 
da comunidade 

Número de hectares 
coletivos/família 

Lagoa do Meio 800 22 36 

Sítio do Zacarias 1.200 45 26 

Pocinho 938 14 67 

Logradouro 2.500 12 208 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 

Após a sistematização das informações na planilha específica de Análise 

Econômica no Excel, foi possível observar os seguintes resultados descritos nos 

tópicos a seguir. 

 

5.1 COMPOSIÇÃO DA RENDA 

Diante das informações dos questionários e fazendo a sistematização dos 

dados foi possível observar a composição média de renda das famílias entrevistas na 

pesquisa (Tabela 2). Essa composição vem com a produção e venda principalmente 

dos caprinos e ovinos, também conta com participação no extrativismo de plantas da 

Caatinga e rendas não agrícolas. 

Na tabela 2 esta a composição da renda da UPF em valores absolutos e 

relativos: rendas agrícolas (produções vegetais e animais e extrativismo) e rendas não 

agrícolas (pluriatividade e transferências de renda). 
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Tabela 2 – Composição média da renda anual das famílias em valores absolutos e relativos 
em comunidades de Fundo de Pasto no município de Uauá-BA. 

Rendas Valor (R$) % 

1 – Rendas Agrícolas e Pecuárias 6.474,00 89 

1.1 Produções Vegetais e Animais 5.114,00 79 

1.2 Extrativismo 1.360,00 21 

2 – Rendas Não Agrícolas 800,00 11 

2.1 Pluriatividade 800,00 100 

2.2 Transferência de Renda -  

3 – Renda Familiar Total 7.274,00 100 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 
Pode-se observar que grande parte da renda é oriunda da parte agrícola, 

principalmente da produção vegetal e animal (79%). Lopes (2018), analisando a 

sustentabilidade e o manejo da ovinocaprinocultura na comunidade de Fundo de 

Pasto de Curral Novo em Juazeiro-BA, afirma que a renda proveniente da criação de 

pequenos ruminantes está presente na maioria das residências, e o rebanho é de 

2.575 cabeças de caprinos, presente em 32 das 35 residências e 1.667 ovinos, 

presente em 29 das 35 residências, sendo a principal fonte de renda do orçamento 

que é produzido na propriedade. 

Sabe-se que o número de animais está limitado a quantidade de áreas 

disponíveis e a quantidade de água disponível. As famílias pesquisadas no estudo, 

todas apresentavam uma fonte de água de produção, que é destinada basicamente 

para o plantio de forragens (milho, capim, palma), com a finalidade de realizar a 

suplementação dos animais. 

Santos e Porto-Gonçalves (2018), realizando um estudo em diversas 

comunidade de Fundo de Pasto, e em algumas na região norte da bahia, destacou 

que 27,81% da produção da propriedade vem de produtos do bode. 

Com relação a renda não agrícola foi possível destacar que corresponde a 11% 

do total da renda familiar, desta vindo basicamente da aposentadoria e bolsa família 

por parte de algum dos integrantes da família. Lopes (2018), diz que a aposentadoria 

possui destaque enquanto componente presente na renda de 54,29% dos 

estabelecimentos familiares da comunidade de Fundo de Pasto, Curral Novo, em 

Juazeiro-BA. 
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5.2 PRODUTO BRUTO E CUSTOS DE PRODUÇÃO 

Tudo o que foi produzido na Unidade de Produção Familiar (UPF), foram 

considerados produto bruto, considerando os produtos em estoque, consumidos, 

vendidos ou doados. A Tabela 3 mostra a composição total e parcial do Produto Bruto 

e dos Custos de Produção médio das famílias.  

Para o produto bruto, não foram consideradas as doações, pois foram dados 

coletados, porém imprecisos, pois muitas das famílias não sabiam quantificar ou 

lembrar do que foram repassados para os vizinhos ou familiares, do que foi produzido. 

Porém essa é uma característica muito presente nas comunidades de Fundo de Pasto 

e que se prolonga e resiste a diversas gerações, e que muitas vezes mantém forte a 

relação da amizade para com as famílias. 

A composição total e parcial do Produto Bruto e dos Custos de Produção 

médio, indicadores econômicos elaborados a partir de um primeiro nível de agregação 

dos dados brutos lançados nas abas de alimentação da planilha.  

Tabela 3 – Produto bruto e custos de produção médio do agroecossistema e de seus 
subsistemas em comunidades de Fundo de Pasto no município de Uauá-BA. 

Subsistema 
Área 
(ha) 

Produto Bruto (PB) (R$ família/ano) Custos de Produções (CP) (R$) 

Venda Autoconsumo Estoque  Total 
Consumos 

Intermediários (CI) 
Total 

Caprino 21,00 3.600,00 3.600,00 7.650,00 14.850,00 2.310,00 2.310,00 

Avicultura 1,00 

 
- 360,00 450,00 810,00 288,00 288,00 

Suinocultura 0,10 400,00 - 400,00 800,00 288,00 288,00 

Hortaliças 0,10 - 40,00  40,00   

Coleta de Umbu  1.360,00   1.360,00   

Agroecossistema 22,2 5.360,00 4.000,00 8.500,00 17.860,00 2.866,00 2.866,00 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 

Pode-se observar dentro dos sub-sistemas a criação de caprinos representa 

a maior contribuição de produto bruto (83,14%) mas também 80% de custo de 

produção. Por sua vez a coleta de umbu tem uma boa contribuição na renda (100% 

destinada a venda) no valor de R$ 1360,00 por safra e não apresenta custo de 

produções, uma vez que é feito de maneira extrativista na caatinga.  

Para as comunidades de Fundo de Pasto, a relação de confiança de uma 

família para com as outras é algo presente na vida das famílias. Como a pesquisa foi 

realizada num período seco, grande parte das famílias relataram essa dificuldade pela 

produção não estar melhor. Mas, diante das informações coletadas, pode-se observar 
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que com as áreas individuais que cada família tem, existe uma boa produção e 

diversidade de produtos na UPF e uma boa interligação entre os subsistemas. A 

criação de caprinos e ovinos, junto com a produção de outros animais e vegetal, 

representa a maior parte da renda das famílias. 

Moraes et al. (2017), realizando um trabalho de análise de agroecossistemas, 

relata que um dado importante é relacionado à estratégia utilizada pela família, 

destinando grande parte de sua produção para o consumo e estoque, tendo no 

período de 2010 representando 77% do PB e 2015 80% do PB, demonstrando uma 

forte destinação para a renda não econômica (produto consumido) e para o estoque, 

destacando os subsistemas caprinos e galinha mais coparticipação (hortaliças, 

extrativismo, e outros) dos demais. Assim, a soma das variáveis analisadas (Estoque 

e Auto Consumo) demonstra o quanto o agroecossistema é resiliente nos dois 

períodos da análise, sendo clara a estratégia de primeiro alimentar a família e estocar, 

e em seguida comercializar.  

Os custos de produção estão relacionados, principalmente aos seguintes 

insumos: rações e farelos para a suplementação animal, medicamentos e vacinas de 

uso animal, combustíveis, diárias paga a terceiros, manutenção da estrutura produtiva 

por reposições e pequenos consertos, e sementes. 

Foi possível observar semelhante informação nessa pesquisa, uma vez que 

todas as famílias pesquisadas fazem o uso do estoque da produção, bem como a 

utilização do que não foi produzido e/ou é considerado resto de cultura de um 

subsistema em outro subsistema, o que diminui o custo de produção na UPF. Um 

exemplo dessa informação é a utilização do esterco da criação de caprinos e ovinos 

no quintal produtivo da UPF, utilização de fitoterápicos para tratar das doenças dos 

animais, o que faz com que diminua o em alguns casos exclua a compra de 

medicamentos no mercado externo para tratar de doenças. 

Com relação a coleta de Umbu, a mesma foi informada pelas famílias que 

eram destinada principalmente para venda. Segundo Bianchini (2018), durante os 

períodos de estiagem prolongada, quando existem grande perda da produção agrícola, 

o extrativismo do umbu é considerado um importante recurso para complementar a 

renda das famílias, que chegam a obter até três salários mínimos no período da safra 

que ocorre de janeiro a março. 

Cavalcanti (2006), realizou um estudo com 182 extrativistas, em oito 

comunidades do município de Jaguarari BA, durante a safra de 2006, e obteve uma 
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produção média de 58,26 Kg/dia e um total de 3.062,78 Kg/safra/extrativista. O preço 

médio comercializado nesta safra foi R$0,26/kg, o que resultou numa renda média de 

2,65 salários mínimos vigentes na época, contribuindo com R$795,00. 

 

5.3 HORAS TRABALHADAS NOS SUBSISTEMAS DA UPF 

Os tempos de trabalho em horas por ano são definidos tomando-se em 

consideração as esferas de trabalho “mercantil e autoconsumo”, “doméstico e 

cuidados”, “participação social” e “pluriatividade”.  

A Tabela 4 reproduz os dados relacionados ao número de horas trabalhadas 

nos subsistemas e no conjunto do agroecossistema, discriminando esses 

quantitativos segundo os diferentes segmentos sociais do núcleo familiar: homem e 

mulher (correspondem aos pais da família), jovens (homens e mulheres) e outros 

membros (agregados). 

 

Tabela 4 – Número de horas anuais trabalhadas nos subsistemas e no conjunto do 
agroecossistema segundo os diferentes segmentos da UPF em comunidades de Fundo de 

Pasto no município de Uauá-BA. 

Subsistema HT Total 
HT 

Mulher 
HT 

Homem 
HT Jovens 
mulheres 

HT Jovens 
homens 

HT Total 
mulheres 

HT Total 
homens 

Caprino 6.935,00 2.555,00 2.920,00 - 1.460,00 2.555,00 4.380,00 

Avicultura 730,00 730,00 - - - 730,00 - 

Suinocultura 365,00 - 365,00 - - - 365,00 

Hortaliças 1.314,00 1.095,00 - 182,50 36,50 1.277,50 36,50 

Coleta de Umbu 114,00 90,00 15,00 9,00 - 99,00 15,00 

Agroecossistema 9.458,00 4.470,00 3.300,00 191,50 1.496,50 4.661,50 4.796,50 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 
 

Partindo das informações coletadas das famílias e de acordo com a tabela 4, 

pode-se observar que as mulheres participam na UPF, de quase todos os subsistemas 

presentes (exceto suinocultura). Na atividade de caprinos a participação da mulher 

em horas representa 36% e o homem 64%. Para avicultura representa 100% da 

atividade desenvolvida pela mulher. Na atividade de hortaliças a contribuição chega a 

97% das horas destinada a atividade. 

Nesse trabalho foi possível observar que 114 horas ao longo do ano é 

destinada para a coleta de umbu. Em um trabalho feito por Cavalcanti (2006), realizou 

um estudo com 182 extrativistas, em oito comunidades do município de Jaguarari BA, 

durante a safra de 2006, a média de tempo dedicada ao extrativismo foi de 5,9 
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horas/dia, num total de 52,25 dias trabalhados durante a safra que inicia em janeiro e 

perdura até março. 

 

5.4 PRODUTIVIDADE DO TRABALHO REALIZADO NOS SUBSISTEMAS E NO 

CONJUNTO DO AGROECOSSISTEMA 

Na Tabela 5 esta apresentada um conjunto de indicadores relacionados à 

produtividade do trabalho realizado nos subsistemas e no conjunto do 

agroecossistema. As cinco últimas colunas apresentam a repartição do valor agregado 

(VA) segundo as contribuições proporcionais do tempo trabalho de diferentes 

segmentos do NSGA (VA Mulher; VA Homem; VA Jovens; VA Total Mulheres; VA Total 

Homens). 

 

Tabela 5 – Indicadores de produtividade (R$) do trabalho realizado nos subsistemas e no 
conjunto do agroecossistema em comunidades de Fundo de Pasto no município de Uauá-

BA. 

Subsistema VA (R$) 
Mulher 

VA (R$)  
Homem 

VA (R$) 
Jovens 

VA (R$)  
Total 

Mulheres 

VA (R$)  
Total 

Homens 

Caprino 1.801,58 2.058,95 1.029,47 1.801,58 3.088,42 

Avicultura 72,00 - - 72,00 - 

Suinocultura - 112,00 - - 112,00 

Hortaliças 33,33 - 6,67 38,89 1,11 

Fonte: Dados do pesquisador, 2019. 

 

Essa é uma informação ímpar nesse processo de caracterização das 

atividades socioeconômicos da produção de caprinos e ovinos na UPF, pois 

caracteriza e consegue mensurar valores do total de horas que cada integrante da 

família produz durante o ano em determinada atividade. É possível extrair destes 

dados, que no subsistema de caprino o valor agregado do trabalho da mulher é 

superior a 50% do total da atividade. 

Essas informações consegue demonstrar que a participação da mulher nas 

atividades rurais é de fundamental importância e que sem as mesmas, o fracasso da 

atividade estaria exposto.  

 

5.5 EQUIDADE DE GÊNERO/PROTAGONISMO DAS MULHERES 

Através da metodologia utilizada nas entrevistas e análise dos sistemas de 

produção da UPF, e observando os dados gerados na pesquisa, consegue-se 



42 

 

 

contribuir para projetar luzes sobre relações sociais de gênero, retirando da 

invisibilidades práticas de opressão contra as mulheres frequentemente 

desconsideradas em análises convencionais da economia da agricultura familiar.  

Essa prática de invisibilidade da mulher está central nos processos de 

transformação da vida material e simbólica na agricultura familiar. Em primeiro lugar, 

porque constitui um imperativo ético diante da dupla condição de subalternidade a que 

as mulheres agricultoras tradicionalmente são submetidas: pela condição de pobreza 

em uma sociedade estruturalmente desigual; pela condição de mulheres em uma 

sociedade culturalmente patriarcal. Em segundo lugar, porque as diversas formas de 

opressão contra as mulheres constituem poderosos bloqueios à expressão e à 

expansão de capacidades essenciais para o desenvolvimento da agricultura familiar 

em suas formas peculiares de organização social do trabalho. 

Portanto, a emancipação política e econômica das mulheres nos espaços 

privados e públicos constitui condição indispensável para a emancipação do conjunto 

da agricultura familiar. 

 

5.6 AS CONDIÇÕES – ECOSSISTEMAS CULTURAIS DA CAATINGA 

A afirmação sobre a existência da característica de ecologia cultural presente 

no modo de vida Fundo e fecho de Pasto passa a ser um resultado importante deste 

estudo que atribui aos territórios não somente a condição e a capacidade do cuidado 

do meio ambiente em seus conhecimentos tradicionais construídos, mas a condição 

de sustentabilidade ambiental pela existência de ativos ambientais. Contudo, mesmo 

os territórios cuja condição ecológica esteja mais intensivamente impactada, ainda 

assim são detentores de quantidades positivas de ativos ambientais em seu modo de 

vida. 

Dentre as comunidades pesquisadas, a questão da preservação ambiental é 

algo que está cada vez mais sendo discutidos nas reuniões das associações de Fundo 

de Pasto, pois as famílias estão se conscientizando que precisam manter preservadas 

a caatinga tanto das áreas individuais, quanto coletivas, pois sabem que a mesma é 

a principal fonte de alimentação dos caprinos e ovinos. 

Essa relação é fundamental para a manutenção da caatinga em pé, 

preservação dos Fundo de Pasto e com a manutenção desse sistema de produção, 

visto que grande parte da alimentação dos caprinos e ovinos (fonte principal de renda) 

vem da caatinga. 
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5.7 PRÁTICAS PRODUTIVAS 

O criatório nas áreas de Fundo de Pasto se faz sem retirar o extrato arbóreo, 

e o animal perde, mantém e/ou ganha peso, dependendo das condições de chuvas 

anual. Isso identifica e define o perfil específico e diferencia as práticas produtivas. 

Sobre os criatórios, o manejo comum inclui um período de pastejo alternado com o 

período de recolhimento próximo das casas em áreas cercadas. Para outras 

comunidades o período de pastejo é praticamente contínuo, o ano todo. Os criatórios 

são manejados através de complexos processos de ajuda mútua e mutirão. 

Para as famílias da pesquisa, a utilização das áreas de uso coletivo é 

essencial na criação dos caprinos e ovinos, pois se fosse depender de suas áreas 

individuais, essa criação seria inviável. 

A diversidade é uma das marcas da produção de segurança alimentar do 

modo de vida dos territórios das comunidades de fundo e fecho de pasto. Não existe 

a dependência de um pequeno grupo de produtos e esta afirmação é ainda mais 

relevante quando consideramos que a produção dos criatórios, no cotidiano da 

economia dos territórios, possibilita o acesso aos demais produtos de segurança 

alimentar em momentos restritivos. 

O IRPAA (2018), em um relatório de sistematização de resultados do projeto 

ATER – PCT, demonstrou um resultado dessa diversidade e melhoria da mesma 

através do processo de ATER, que pode ser evidenciado na figura 5. 

 
Figura 4 – Produção anual dos subsistemas produtivos. 

 

Fonte: IRPAA (2018). 
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Esse gráfico mostra o quantitativo da produção anual do número de animais 

no ano de 2016 (Ano I) e 2018 (Ano III). Essas informações foram coletadas através 

de uma amostragem com os beneficiários do projeto de ATER para povos e 

comunidades Tradicionais, executados pelo IRPAA nas comunidades de Fundo de 

Pasto de Uauá, Canudos e Curaçá-BA, onde as famílias da pesquisa foram 

beneficiadas desse projeto. 

Com a pesquisa e observando o acompanhamento das famílias através de 

projetos de ATER, é perceptível e comprovável que as áreas de uso comum contribui 

com a organização das famílias na comunidade, pois constitui a parte central das 

comunidades de fundo e fecho de pasto, tendo nas relações de parentesco um dos 

seus elementos constitutivos centrais. Em torno disso é que o território se torna 

principal reivindicação e razão de ser do movimento social das comunidades de fundo 

e fecho de pasto. 

Isso se revela na capacidade das famílias de reunir diferentes ecossistemas 

e condições de convivência ambiental; na coexistência de complexas e diversas 

formas de organização da produção/reprodução (economias internas), além de 

processos de mutirão e de forma ampliada representar capacidades e estratégias de 

resiliência a condições restritivas; da condição ampliada de expressão cultural nas 

festas e encontros comunitários e na forma de vida condicionada não pela 

intensificação do modo de produção e resultado de curto prazo; e, por fim, para este 

momento, a condição ampliada de relações entre famílias, comunidades e 

organização pela unidade social unida por acordos, regras de convivência 

consolidadas por gerações e vivência em momentos que fortaleceram a unidade 

comunitária. 

 

5.8 INTERAÇÃO DO AGROECOSSISTEMA 

A análise se um agroecossistema, pode ser entendido como uma 

transformação de uma unidade social de apropriação e conversão de bens ecológicos 

em bens econômicos. Essa conversão acontece na própria unidade de produção 

familiar/casa da família (UPF). 

Para a redução dos custos de produção, as famílias procurar usar estratégias 

como a intercalação dos sistemas produtivos dentro da UPF. Um exemplo prático e 

muito eficaz é o uso dos estercos de caprinos, ovinos e bovinos como adubo para a 

plantação de forragens, através da compostagem, ou o uso como biofertilizante. 
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Através dessa e outras práticas, os custos com a compra de insumos foras da UPF 

diminuem e com isso tem um aumento na renda da família. 

 
Figura 5 – Interação em um agroecossistema. 

 
Fonte: PETERSEN et al. (2017). 

 

Pode-se observar que em um sistema econômico com essa organização e 

fluxo de insumos e informações, existe uma rede de proximidades que estabelecem 

seus próprios mecanismos de regulação dos fluxos de troca. Parte inicial desse 

princípio já se começa a destacar e ter como diferença dos sistemas de produção 

industrial / agronegócio.  

 

5.9 PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES E JOVENS DAS ATIVIDADES 

Segundo Petersen et al. (2017), ao assumir o foco de análise onde as 

mulheres e jovens fazem parte de toda a construção da pesquisa e atividades, o 

método contribui para a produção de informações relevantes para subsidiar a luta das 

mulheres contra o machismo e o patriarcalismo, em particular ao sistematizar um 

conjunto de evidências empíricas importantes para a desnaturalização e para o 

enfrentamento político das práticas tradicionais de divisão sexual do trabalho e demais 

assimetrias nas relações de poder entre homens e mulheres. 

Outro ponto importante a se destacar da mulher na agricultura familiar é: o 

papel determinante do trabalho das mulheres em todas as esferas de trabalho no 

agroecossistema. Ao dar visibilidade à sobrecarga de trabalho que em geral pesa 

sobre as mulheres e aos vínculos indissociáveis entre as chamadas esferas do 
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trabalho produtivo e reprodutivo, essa perspectiva de análise produz evidências 

consistentes para o questionamento de concepções culturalmente arraigadas que 

relegam as atividades domésticas e de cuidados à categoria do não trabalho e que 

reduzem o trabalho das mulheres nas esferas de produção mercantil à categoria de 

ajuda. 

 

5.10 AUTONOMIA E SUSTENTABILIDADE 

Pode-se observar a grande contribuição das famílias na preservação e 

conservação das áreas de Fundo de Pasto. Essa preocupação veem devido a saber 

que a principal fonte de renda das famílias é de origem da criação de caprinos e ovinos, 

e que a fonte de alimentação dos caprinos e ovinos são as áreas de Fundo de Pasto. 

Segundo Santos e Porto-Gonçalves (2018), em um estudo com comunidades 

de Fundo de Pasto no Norte da Bahia, sobre a viabilidade da criação de caprinos e 

ovinos em diversas regiões da Bahia mostra que os resultados apresentados indicam 

que as comunidades de fundo e fecho de pasto apresentam um elevado potencial de 

produção/reprodução com geração de emprego e renda com baixos custos para o 

estado e sociedade e, ainda, conservação ambiental qualificada pela história 

comunitária de mais de 200 anos.  

Esta condição para o autor revela-se, de forma absolutamente distinta, ao 

qualificar elementos de funcionamento produtivo capaz de manter resultados 

resilientes por períodos seculares. Estas qualidades dificilmente são obtidas pelos 

sistemas de produção da moderna agricultura de sistemas ecológicos simplificados, 

de monocultivos, e praticados em unidades produtivas individuais. 

 A relação estabelecida entre curvas de produção em períodos de restrição 

hídrica, estratégias de convivência ampliando escalas de produtos com maior 

capacidade de resistência a seca, ampliação de estoques em anos de melhor 

condição de chuvas, mudanças de padrões de consumo alterando o conjunto de 

produtos para maior produção daqueles mais resistentes, dinamizações de economias 

territoriais, podem relativizar possíveis quedas de produção associadas aos períodos 

de restrição hídrica. A potencial curva, de queda de produção, assim qualificadas, 

passam a representar capacidades de gestão e adaptações dos territórios.  

A análise sobre os custos avalia duas perspectivas importantes: a primeira 

sobre os baixos custos dos sistemas e produção do modo de vida e a segunda sobre 
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mudanças internas dos territórios no que poderíamos qualificar de modelos 

tecnológicos adotados. 

Segundo Santos (2018), resultados sobre a organização produtiva para a 

subsistência, deve ser qualificado de economias no plural, por indicar a organização 

para a produção/reprodução da vida em suas formas não-monetárias e monetárias. 

A atividade produtiva na maioria dos territórios é destinada para o consumo e, 

mesmo em situações de quantidades vendidas para o mercado a condição de 

produção para o consumo permanece e ao mesmo tempo se amplia em impactos para 

as economias regionais. Tudo indica que a dignidade da vida dessas comunidades 

esteja relacionada a esse fundo de subsistência não monetário que dá suporte à parte 

monetária. 

No estudo sobre os Fundos de Pasto da região Norte da Bahia, Santos (2018) 

fala que o conceito de fundo e fecho de pasto é a consolidação de um processo de 

organização social, fundado no conhecimento tradicional de um sistema de produção 

secular estruturado na cultura desse determinado grupo social com seu repertório de 

tecnologias sociais que garantem a sua produção/reprodução social e metabólica 

(ambientais).  

As comunidades de fundo e fecho de pasto construíram um sistema de criação 

em seus criatórios de áreas comuns com extrema habilidade técnica e produtividade 

resilientes e sustentáveis por mais de 200 anos sem passivos técnicos e ambientais 

agregados. 

Em referência as práticas de geração de renda, constituídas a partir da 

produção, beneficiamento da comercialização de excedentes, aliada às estratégias de 

dinamização das economias internas dos territórios, gera as condições para a 

reprodução econômica dos territórios destacando, de forma superior, a capacidade 

das comunidades de fundo e fecho de pasto na formação do PIB da Agricultura 

municipal e regional. 

Devido as comunidades e territórios sofrerem amplo processo de 

fragmentação dos seus territórios com perdas de áreas, as suas capacidades de 

resiliência do sistema de produção/reprodução social tem garantido sua resistência.  

Segundo Santos (2018), o sistema de criação do modo de vida fundo e fecho 

de pasto avaliado no seu estudo apresenta-se como “alternativa tecnológica 

diferenciada” rompendo com concepções e práticas construídas inclusive em campos 

agroecológicos de ensino e pesquisa. Nesse sistema as casas-roças-quintais 
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reproduzem historicamente formas sociometabólicas tradicionais e vêm incorporando 

novas práticas agroecológicas disponibilizadas por entidades de apoio. 

O uso complementar das áreas de uso comum está também apoiado em 

bases sustentáveis, no mínimo a mais de 200 anos, onde a adaptação de animais 

vindos de outros continentes, como o bode/cabra e mesmo o bovino, vem se 

mostrando eficiente ao se reproduzir em convivência com as caatingas, os cerrados e 

os brejos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A criação de caprinos e ovinos representa um importante componente 

significativo na composição e na renda das famílias de comunidades tradicionais de 

Fundo de Pasto, e através desse estudo foi possível demonstrar a viabilidade 

econômica dessa forma de produção, apresentando informações que demonstram a 

sua sustentabilidade. 

Outro ponto para se destacar foi o papel da participação das mulheres nas 

atividades da UPF, o que demonstra a força das mesmas e contribuição significativa 

nos sistemas de produção. 
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APÊNDICE 

 

Link para download do questionário: <http://aspta.org.br/2015/05/metodo/>. 
 

Roteiro para entrevista semiestruturada  

 

  

1 – Informações sobre a família e o estabelecimento  

  

1.1 - Endereço do estabelecimento   

UF: _____; Município:_______________________________Distrito: ________   

Comunidade:_______________________________________________.   

Distância à sede do município: ______________________________________   

Distância à sede do município mais próximo:________________    Nome do 

município: _____________  

Coordenadas do estabelecimento*:____________Latitude (N) ________Longitude 

(W)____________  

*Considerar o ponto relacionado à residência principal no estabelecimento  

  

ROTA DE ACESSO A PROPRIEDADE (descrever a rota e/ou elaborar um croqui):  
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1.2 Composição da família  

Nº  Nome  Parentesco  Sexo  

  
Idade  Origem 

étnica  
Escolaridade*   

Nº 
do  

CPF  

Trabalho 

principal**  

Tem  
DAP  

(principal 
ou  

acessória)  

Participou 
da  

entrevista  
Sim (S)  
Não(N)  

01                      
02                      
03                      

04                      

05                      

06                      

07                      

08                      

09                      
10                      

11                      

12                      
13                      

14                      

Observações 1:  
Origem Étnica (segundo o IBGE):  
Brancos – Pardos (mulato; cabloco; mameluco; cafuzo) – Pretos – Povos Indígenas - 
Amarelos Verificar se há portadores de deficiência e se este recebe algum benefício 
do governo.  Identificar demanda por DAP.   
  
*Escolaridade:  
(a) Ensino Fundamental completo  
(b) Ensino Fundamental incompleto  
(c) Ensino médio completo  
(d) Ensino médio incompleto  
(e) Ensino técnico completo  
(f) Ensino superior completo ou incompleto  
** Trabalho principal  
(a) No estabelecimento Familiar;   
(b) Fora do estabelecimento familiar   
(c) não trabalha  
  
Observações 2: Ter uma clara visão da composição do núcleo familiar , de sua capacidade de trabalho, bem como a forma 

como esse trabalho é organizado no agroecossistema ou fora dele (pluriatividade) é condição essencial para o entendimento 

das estratégias adotadas para a sua reprodução técnica e econômica. Essa variável também será exploarada na elaboração 

da linha do tempo do agroecossistema, particularmente na descrição do ciclo de vida da família e suas implicações para a 

organização do agroecossistema.  

  

2 – Descrição da UPF  

2.1 – Trajetória do agroecossistema  

A descrição da trajetória do agroecossistema é um exercício realizado em diálogo 

com os membros da família e tem por objetivo resgatar as inovações/mudanças 

significativas na sua estrutura e no seu funcionamento no decorrer do tempo. O 
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diálogo é orientado por um guia de questões que procura explorar a evolução de 

fatores determinantes na história e na atual configuração do agroecossistema.   

Como ponto de referência para o início da linha do tempo, sugere-se que seja 

adotado o momento da constituição do núcleo familiar (casamento que deu origem 

à família gestora do agroecossistema). Serão registradas na linha do tempo os 

momentos (anos) cruciais de transformação do agroecossistema em função de 

mudanças em variáveis internas e externas ao estabelecimento. São elas:  

a) Internas ao estabelecimento:   

- Ciclo de vida da família: casamento, nascimento de filhos e filhas, migrações, 

mortes, agregados, etc.;  

- Capital fixo (capital fundiário + capital móvel): acesso à terra (considerando terra 

própria, arrendada ou de uso comum); construções, ampliação e reformas da 

moradia; infraestruturas produtivas (hídricas, agroindústria familiar etc.); veículos e 

equipamentos;   

- Produção animal: evolução na composição e dimensão do criatório (grandes e 

pequenos animais) e capital fixo associado à produção pecuária (pastos, currais, 

cercas)  

- Produção vegetal: evolução dos cultivos anuais e perenes  

b) Externas ao estabelecimento  

- Participação na gestão de bens comuns  

- Integração a espaços político-organizativos  

- Acesso a mercados  

- Acesso a políticas públicas  

A linha do tempo é o principal instrumento de apoio ao discernimento das estratégias 

técnicas e econômicas adotadas pela família. Por meio dela será possível 

correlacionar as variáveis para compreender as decisões estratégicas adotadas 

pelas famílias no decorrer do tempo. Nesse caso, é importante tanto compreender 

como as famílias valorizam os recursos internos ao agroecossistema na tomada de 

suas decisões estratégicas, ao mesmo tempo em que respondem a mudanças no 

entorno em que o agroecossistema opera.  

 

É importante que o princípio da “ignorância ótima” seja exercitado na elaboração da 

linha do tempo. Um detalhamento excessivo da trajetória poderá ser útil em uma fase 

posterior. No momento da caracterização, seriam suficientes as informações chave 

que permitem o exercício de correlação entre as variáveis para que as decisões 

significativas tomadas no decorrer da trajetória da família sejam compreendidas. Não 

há regras gerais para a definição do nível de detalhamento da linha do tempo. O 



56 

 

 

nível de detalhamento depende das especificidades (grau de complexidade, tempo 

de existência, etc..) dos agroecossistemas analisados. Uma atitude de bom senso 

por parte dos entrevistadores é essencial para que o exercício seja capaz de captar 

o essencial para o entendimento da atual configuração do agroecossistema, sem 

prejuízo das demais questões abordadas na entrevista.  

 

As informações registradas a campo serão cadastradas na seguinte matriz (formato 

excel). As linhas superiores da matriz correspondem às variáveis internas ao 

agroecossistema e as linhas inferiores correspondem às variáveis externas, ou seja, 

os vínculos do agroecossistema no território e com os mercados.   

 

2.2 – Estrutura e funcionamento do agroecossistema  

 

2.2.1 – Acesso à terra  

É importante considerar que o agroecossistema gerido por algumas famílias é 

composto por mais de uma área, não necessariamente contígua ao estabelecimento 

de moradia. Além disso, algumas famílias acessam terras de uso comunitário e/ou 

arrendam terras para a produção. Nesse sentido, o agroecossistema não se limita 

ao estabelecimento de moradia da família, mas ao conjunto das áreas e recursos 

utilizados pela família.   

O quadro abaixo deverá ser preenchido com as informações sobre o acesso à terra.   

Áreas  

Acesso à terra (proprietário, 

arrendatário, parceiro, 

meeiro, posseiro, 

cessionário,  

Município  

Distância da 

área ao local de 

moradia (Km)  
Área (ha)  

Área 1          

Área 2          

Área 3          

Área ....          

  TOTAL DE ÁREA (ha)    
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2.2.2 – Mapa do agroecossistema  

Obs.1: O mapa deve ser elaborado ao final de uma travessia guiada pelos membros 

da família na qual se permitirá identificar as subdivisões dos espaços, as 

características ambientais (solo, biodiversidade, fontes de água etc), as 

infraestruturas do agroecossistema e as atividades produtivas.   

Obs.2: Além de identificar a distribuição espacial das atividades no estabelecimento 

e fora dele (caso a família utilize áreas comuns ou arrende terras), a travessia é uma 

oportunidade para ter uma primeira compreensão sobre o sistema de manejo das 

produções vegetal e animal, bem como as atividades de extrativismo (caso 

existam).  

Obs. 3: O mapa é um primeiro esforço de representação gráfica da estrutura e 

funcionamento do agroecossistema. Essa primeira aproximação permite a 

visualização da dinâmica estabelecida entre as atividades (caso existam) por meio 

de uma primeira identificação da circulação de insumos e produtos dentro e fora do 

agroecossistema. Para representar a dinâmica de circulação de insumos e 

produtos, sugere-se que sejam inseridos fluxos entre os diferentes espaços 

representados no mapa.   

Obs. 4: Ao final da elaboração do mapa, este deverá ser fotografado para registro 

na base de dados.   

  

   

3 - Análise de sustentabilidade do agroecossistema  

A análise da sustentabilidade do agroecossistema é um exercício de síntese 

realizado ao final da entrevista com o objetivo de produzir um julgamento 

compartilhado com a família sobre os graus relativos de autonomia e de 

estabilidade/flexibilidade do agroecossistema com base na avaliação de alguns 

indicadores chave para a orientação de futuras trajetórias de inovação agroecológica.   

 

Para representar os graus de autonomia e estabilidade/flexibilidade dos 

agroecossistemas, sugere-se a realização de uma avaliação qualitativa 

categorizando os indicadores correspondentes a cada atributo de sustentabilidade 

em cinco níveis: de 0 a 5. Esses valores relativos serão registrados em uma planilha 

excel para a produção automática de um gráfico tipo radar que permite a síntese de 

informações em um recurso visual. Junto aos gráficos, poderão ser registradas 

observações explicativas sobre a atribuição dos valores relativos na planilha. Essa 

informação será essencial para o registro de uma memória do exercício, de forma 

que qualquer pessoa que analise os gráficos compreenda as razões de atribuição 

de valores para cada indicador. 
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O grau de autonomia do agroecossistema pode ser verificado por meio de um 

conjunto de indicadores. Sugerimos alguns de relevância para o processo de:   

- Autonomia técnica: capacidade do sistema autosubsidiar seu funcionamento 

com a produção e/ou uso de recursos locais (sementes, forragem, água, 

fertilidade do solo, etc..).    

- Autonomia no trabalho: capacidade de a força de trabalho familiar suprir as 

demandas operacionais do agroecossistema interna e externamente   

- Segurança alimentar e nutricional: grau em que o agroecossistema é capaz 

de suprir as demandas alimentares e nutricionais das famílias agricultoras  

 Com relação ao grau de estabilidade/flexibilidade do agroecossistema sugere-se os 

seguintes indicadores:   

- Diversidade produtiva (para venda e para o autoconsumo): De 0 a 5.  

- Diversidade de mercados acessados: De 0 a 5  

- Diversidade de rendas agrícolas e não agrícolas: De 0 a 5.  
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Anexo 1- Dados complementares 

Acesso a políticas públicas1  

□ Nenhuma  □ PAA – Programa de Aquisição de Alimentos  □ Programa de Organização Produtiva para Mulheres 

Rurais  
□ Programa de cisterna  

□ Aposentadoria rural  □ PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar  □ PROINF – Apoio e ações de infraestrutura e serviços  □ Pronatec  

□ Bolsa família  □ PNDTR – Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural  □ PGPM  □ Outras: _____  

□ Biodiesel  □ PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural  □ SEAF    

□ Garantia Safra  □ PNCF – Crédito Fundiário  □ Salário defeso    

  

Acesso ao crédito rural  

Modalidade de acesso   Frequencia de acesso  
Pagamento  (Em dia 

ou em atraso)  
Uso dos recursos*  

  

Agente financeiro**  

  

 Custeio          

Investimento          

*Custeio: Insumos (adubos químicos, sementes, agrotóxicos); insumos orgânicos (estrume, composto, outros).  
   Investimos: Infraestrutura, equipamentos, outros.   
** Bancos, cooperativas, fundos rotativos solidários, outros.  

  

 

 

 
                                                 
1 Informações coletadas durante a elaboração da linha do tempo.  
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Acesso a ATER  

  

  

ATER  

   

 Já recebeu ATER na propriedade? (    )N; (   )Sim,          

Se sim, qual a origem do Serviço? (    ) Federal;  (   ) Estadual; (   ) Municipal; (   ) Operação de crédito; (   ) Particular (paga); (   ) Organização não-governamental; (   ) Outra;  
Qual?_______________________________________   

  

Prestadora:*___________________________________________    

  

Renda aproximada  

Fontes de receitas    

  

Estimativa em R$  

Agrícola  Monetária  
Auto consumo  

  

Não agrícola   Pluriatividade  
Transferência de renda  

  

TOTAL  R$    
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Destino das produções*  

  

  

  
Produto  
  

  

  

  
Consumo 

familiar  
  

  

  

  

  

  
Trocas na 

comunidade  

Forma de comercialização 

(quantidade)  
  Canais de Comercialização   

  
In natura 

(apenas 

higienizado)*  

  
Semiprocessado 

higienizado e 

embalado  

  
Processado 

transformado  

  

  
Coperativa  

  

  
PAA  

  

  
PNAE  

  
Mercado  
atacadista  

Venda direta 

ao  
consumidor  
(feira, 

domiciliar, 

etc)  

  

  
Intermediário  

  

  
Outros  

                          

                          

                          

                          

     *Informações coletadas durante a elaboração dos fluxos de insumos e produtos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


