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RESUMO 

 

O estudo avalia a evolução da produção de alimentos no Nordeste brasileiro entre 1999 e 

2012. São utilizados dados secundários vindos do IBGE, da FGV e do Banco Central do 

Brasil. A pesquisa analisa e estima as taxas geométricas de crescimento da produção diária 

per capita de alimentos no período sob investigação, o valor da produção agregada agrícola e 

pecuária, o valor médio por contrato do PRONAF do setor agrícola e da pecuária e o valor 

dos financiamentos totais do PRONAF entre 1999 e 2012, a evolução do montante de crédito 

rural e do número de contratos captados pelos agricultores familiares no Nordeste no período. 

Os resultados mostraram que há uma tendência de que se manteve desde a década de 60 o 

estado da Bahia e do Maranhão perfil agropecuário, apresentando as maiores produções diária 

per capita de alimentos no período analisado. A produção animal cresceu de forma 

significativa diferente do leve crescimento da produção agrícola no Nordeste. O valor médio 

por contrato para o setor agrícola apresentou aumento expressivo enquanto que para o setor 

pecuário apresentou queda na região analisada. Atribui-se a este resultado que aumentou o 

número de agricultores atingidos e o valor do financiamento, mas no setor pecuário houve 

uma concentração de recursos. Em relação aos impactos do PRONAF Total agrícola destaca-

se o estado de Alagoas em que os agricultores não recebem crédito devidamente assistido e 

em relação ao setor pecuário todos os dados foram significativos, mostrando resultados que o 

crédito para o setor pecuário é bem orientado. A análise do PRONAF tanto no setor agrícola 

como no pecuário nos Estados do Nordeste, apresentou disparidades no número de contratos e 

valores financiados e concentração desses recursos para o Estado da Bahia, mostrando o 

fortalecimento da agricultura familiar baiana. 

 

Palavras-chave: Agricultura familiar, Crédito rural, Desenvolvimento rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study evaluates the evolution of food production in northeastern Brazil between 1999 and 

2012. They are used secondary data coming from the IBGE, FGV and Central Bank of Brazil. 

The research analyzes and estimates the geometric growth rates of daily per capita food 

production in the period under investigation, the value of agricultural and livestock clustering 

of production, averaged over PRONAF contract agriculture and livestock and the value of 

total financing PRONAF between 1999 and 2012, the evolution of rural credit amount and the 

number of contracts obtained by farmers in the Northeast in the period. The results showed 

that there is a trend that has remained since the 60's the state of Bahia and Maranhão 

agricultural profile having the highest daily per capita food production in the period analyzed. 

Livestock production has grown significantly different from the slight increase of agricultural 

production in the Northeast. The average value per contract for the agricultural sector showed 

significant increase while for the livestock sector declined in the analyzed region. It is 

attributed to this result which increased the number of affected farmers and the amount of 

funding, but in the livestock sector there was a concentration of resources. Regarding the 

impacts of PRONAF Total agricultural highlight the state of Alagoas where farmers do not 

receive due credit and assisted in relation to the livestock industry all data were significant, 

showing results that the credit for the livestock sector is well managed. The analysis of 

PRONAF both in agriculture and in livestock in Northeastern states, presented disparities in 

the number of funded contracts and values and concentration of these resources for the State 

of Bahia, showing the strengthening of Bahian family farming. 

 

Key words: Family farm; Rural Credit; Rural Development 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Nordeste brasileiro é conhecido como uma região de contrastes, pois além de 

ser uma região de seca com pluviosidade anual irregular e receber ajuda assistencial do 

governo para a melhoria de tal situação, o Nordeste é conhecido também por suas grandes 

áreas de monocultura, como os canaviais, que favorecem uma pequena parcela da população 

contribuindo para uma concentração de renda e, consequentemente, apresentando 

desigualdades sociais (Andrade, 1973). 

A partir de 1968, o IBGE considerou como Estados pertencentes ao Nordeste: 

Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 

Bahia (IBGE, 1968). 

A região nordestina, segundo Andrade (1973), é heterogênea, tanto no aspecto 

físico, como a composição dos solos, flora, relevo e até climática. Segundo ele, o Nordeste 

poderia ser caracterizado em quatro sub-regiões: Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte, 

ocupando uma área de 1.542.000 Km² (Andrade, 1973). 

Mapa das sub-regiões do Nordeste Brasileiro 

 
                                                          Fonte: Siebert, 1995 

A zona da Mata apresenta clima quente e úmido e duas estações, chuvosa e seca; 

o Sertão possui clima quente e seco, deixando a vegetação seca e provocando a migração da 

população; o Agreste é conhecido como uma área de transição, apresentando áreas úmidas 

como a Mata e áreas secas lembrando o Sertão. É com a diversidade do clima que o período 

colonial foi dividido em dois sistemas de exploração: o Nordeste da cana-de-açúcar e o 

Nordeste do gado. No entanto, atualmente, a região é caracterizada por pequenas 
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propriedades, policultura e um sistema extrativista e pecuarista no Meio-Norte (Andrade, 

1973). 

Segundo Castro (2008, p.157): 

A chamada área do sertão do Nordeste se estende desde as proximidades da margem 

direita do Rio Paraíba, no seu extremo norte, até o Rio Itapicuru, no seu extremo sul, 

abrangendo as terras centrais dos Estados do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, numa extensão territorial de cerca 

de 670.000 quilômetros quadrados, segundo os cálculos dos técnicos da Inspetoria 

de Obras Contra as Secas. Nesta intensa zona semiárida que constitui a hoje 

chamada área do polígono das secas vivem cerca de sete milhões de habitantes, num 
regime que tem como alimento básico o milho. É esta zona das secas uma área 

alimentar do milho. Do milho associado a outros produtos regionais, em combinação 

as mais das vezes felizes, permitindo que, fora das quadras dolorosas das secas, viva 

esta gente em perfeito equilíbrio alimentar, num estado de nutrição bastante 

satisfatório, e que nas épocas de calamidade possua energia e vigor suficientes para 

sobreviver ao flagelo, evitando o despovoamento da região. 

 

A população nordestina, apesar do subdesenvolvimento da região e da migração 

apresenta elevado crescimento populacional. Porém, esse crescimento tem distribuição 

desigual, tendo a região da Mata e do Litoral Oriental porcentagem mais alta: cerca de 32% da 

população se encontra em 18% da superfície. Exceto a região da Mata e Litoral Oriental, onde 

a população urbana é maior do que a rural, nas demais regiões a população rural é 

predominante, apresentando como principais atividades: a agricultura, a pecuária e o 

extrativismo vegetal (Andrade, 1973). 

A diversidade nordestina não é somente climática, mas também possui 

diversidade e desigualdade econômica entre a população rural, pois apresenta um grande 

número de trabalhadores rurais assalariados e pequeno número de grandes e médios 

proprietários de terra com elevado padrão de vida. A partir disso, essa grande massa 

camponesa, na maioria das vezes, não encontrando trabalho, acabam migrando para outras 

regiões do país ou desloca-se para as próprias cidades do Nordeste engrossando os bolsões de 

pobreza, morando em barracos ou favelas e não se encaixando no mercado de trabalho da 

capital (Andrade, M.C., 1973; Lemos, 2012). 

O problema dessa situação que acaba em migração é devido à estrutura fundiária 

dominante, que desde a colonização privou os pequenos agricultores do poderio da terra com 

boas condições para cultivo. 

Observa-se que, desde o Brasil colônia, a agricultura nordestina era voltada para o 

comércio. E seu domínio se dava através da proteção governamental as grandes lavouras de 

cana-de-açúcar, café etc. e ao desprezo a produção da agricultura familiar. (Andrade, M.C., 

1973). 
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Portanto, foi a partir de 1990, com a organização dos pequenos agricultores e 

estudos do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e da Food and 

Agriculture Organization (FAO), que o governo deu início à implantação de políticas 

agrícolas voltadas para a agricultura familiar, ofertando crédito e assistência técnica, através 

do PRONAF - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, tendo como 

objetivo gerar trabalho e renda para os agricultores familiares, promovendo o 

desenvolvimento sustentável do setor rural. 

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral deste trabalho é avaliar a evolução da produção pecuária e da 

produção agrícola familiar de arroz, feijão, mandioca e milho entre os anos de 1999 e 2012 e a 

evolução do acesso desses agricultores nordestinos ao Programa Nacional de Apoio à 

Agricultura Familiar (PRONAF) no Nordeste e as variações na produção dos alimentos na 

região. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

A – avaliar a evolução da produção diária “per capita” de alimentos no Nordeste entre os 

anos de 1999 e 2012. 

B – avaliar a evolução das produções agrícola e pecuária no Nordeste entre os anos de 1999 

e 2012.  

C – aferir a evolução dos contratos, dos valores totais e médios do PRONAF transferidos 

para o Nordeste cultivar e produzir no setor agrícola e pecuário, respectivamente, no que se 

refere às modalidades de crédito, foi apropriado no Nordeste. 

D – aferir a evolução dos contratos e dos valores totais do PRONAF para os Estados que 

compõem a região nordestina no setor agrícola e pecuário. 
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2.  UM BREVE HISTÓRICO DA PECUÁRIA E DA AGRICULTURA 

 

Desde o Brasil colônia, a carne tem sido um componente importante para a 

nutrição do homem, sendo utilizada também como geração de renda. Esse amplo comércio foi 

uma das principais atividades econômicas do país na época. 

Voltada para o abastecimento da colônia, a pecuária também foi importante para a 

expansão da ocupação do território no Brasil. Essa atividade ocupou os sertões marcando e 

povoando regiões do interior do país (Prado Júnior, Caio, 1972). 

Segundo Castro (2008, p.170): 

 
As condições propícias à criação desenvolveram no nordeste as fazendas, não só de 

gado vacum, mas de cavalos e mulas que constituíam o meio de transporte único 

através da selva inóspita. Entrando por Pernambuco, o gado se espalhou em currais 

pelo sertão do Nordeste, fazendo-se as entradas pelas estradas naturais dos rios, 

principalmente através do S. Francisco, a grande artéria viva do ciclo econômico do 

couro no Nordeste. O grande mercado de bois em que cedo se constituiu a zona da 

mata, tão necessitada de sua força de tração para os trabalhos dos engenhos e, bem 

assim, de sua carne apetitosa para alimentação da população cada vez mais densa e 

mais absorvida no exclusivo trabalho do açúcar, foi um dos motivos 

impulsionadores da pecuária no alto sertão. 
 

O litoral do país foi reservado para a agricultura e mercado externo, devido à 

vegetação pertencente à zona da Mata com características de clima quente e úmido e 

possuidor de solos mais férteis. E o interior do país foi voltado para a pecuária e mercado 

interno, apresentando clima quente e seco do Sertão. (Prado Júnior, Caio, 1972). 

A pecuária, no período do Brasil colônia, era realizada de forma extensiva, ou 

seja, com o gado criado solto. Nos sertões do Nordeste, os animais eram deixados à lei da 

Natureza e os recursos despendidos nessa atividade eram mínimos. O gado era colocado em 

áreas abertas para pastagem e ao fim, esses locais eram queimados para dar início a um novo 

ciclo, com pastos de melhor qualidade apenas nos primeiros anos. 

Quanto ao gado leiteiro, tinha seu produto principal trabalhado grosseiramente na 

forma de queijo ou coalhada e não era direcionado para a comercialização, apenas para o 

consumo das fazendas. A atividade que tomava mais tempo era o pastoreiro, pois os animais 

criados em grandes extensões de terra corriam o risco de se perder ou até mesmo ter sua 

domesticidade comprometida e, se houvesse casos, a solução era o abate.  

Para evitar os riscos de extravio, era utilizado o “ferro” que identificava o dono 

dos animais e o bezerro era mantido até os três (3) meses no curral para não perder a sua 

domesticidade e depois de crescidos recebiam atenção para que durante as noites estivessem 

nos lugares corretos, às chamadas malhadas. (Prado Júnior, Caio, 1972) 
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A população estava concentrada no litoral fazendo com que o gado destinado ao 

comércio de carne se deslocasse grandes distâncias e em péssimas condições, causando perda 

de peso do animal ou até sua morte. Isso influenciava diretamente o valor do produto 

comercializado. Muitos eram os problemas desde a criação até chegar à mesa do consumidor 

(Prado Júnior, Caio, 1972). 

A pecuária apresentava uma enorme contradição, pois apesar de possuir uma 

enorme extensão de terra para a criação de gado com o objetivo em fornecer carne, apresenta 

condições precárias para a subsistência dos numerosos habitantes responsáveis pela 

agricultura voltada para o mercado externo no litoral (Prado Júnior, Caio, 1972). 

 

Segundo Castro (2008, p.159): 

Toda a paisagem natural, desde a topografia, às características do solo, a fisionomia 

vegetal, a fauna, a economia e a vida social da região, tudo traz marcado, com uma 

nitidez inconfundível, a influência da falta d’água, da inconstância da água nesta 

região semidesértica. O solo arenoso, pouco espesso, quase sempre pobre em 

elementos nutritivos e rico em seixos rolados, é um produto dos extremos 

climáticos, dos largos períodos de exagerada insolação e dos aguaceiros 

intempestivos, desagregando as rochas areníticas e acelerando todos os processos de 
demolição que nelas se realizam. Os terrenos desnudados em certos trechos, quase 

sem nenhuma carne de solo arável recobrindo o esqueleto das rochas vivas, que 

irrompem aqui e acolá em brancos serrotes escarpados, são exemplos desta terrível 

capacidade agrofágica do clima: capacidade de roer as terras do sertão nordestino 

deixando expostos os núcleos mais duros do seu esqueleto de granito e calcário.  

 

Devido às dificuldades durante o caminho que o gado sofria até chegar ao seu 

destino no litoral do país, deu-se início à produção de carne seca, fazendo com que se 

desenvolvesse uma indústria local importante, sendo o Estado do Ceará o principal produtor e, 

em seguida, sendo substituído pelo Estado do Piauí. Portanto, foi graças à pecuária no sertão 

nordestino no início do século XVIII que o Ceará foi colonizado e se tornou o mais povoado. 

Porém, no final desse século, houve declínio na produção devido a uma grande seca entre 

1791 a 1793 e o Nordeste deixou de ser o principal produtor no mercado de carne e a função 

de abastecer as áreas agrícolas litorâneas foi substituída pelo Rio Grande do Sul (Prado 

Júnior, Caio, 1972).  

A existência da agricultura nordestina de subsistência se deu após a ocupação do 

interior do país e da criação de gado, na época do Brasil Colônia, desenvolvendo-se próxima 

aos currais, em pequenas extensões de terra. Eram cultivados mandioca, milho, feijão, 

algodão e, em alguns lugares, melancia e melão, em pequenas áreas dentro das caatingas. Essa 

prática era realizada por escravos que dominavam a agricultura, vaqueiros e trabalhadores 

livres que se dedicavam à pecuária e essa pequena produção agrícola. Essas características se 
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mantiveram por um longo tempo, com pequenas transformações, pois ainda existe 

concentração fundiária das melhores terras e na agricultura ainda se utilizam baixos níveis 

tecnológicos. Embora essas características sejam aplicadas à agricultura de subsistência, mas 

dentro da área comercial, voltada para exportação, há concentração de capital e tecnologia, 

como o caso das flores. (Andrade, M.C., 1973) 

O cultivo dessas culturas de subsistência foi deixado de lado para dar um maior 

apoio ao período de auge da cultura do algodão que era exportado para os EUA no período da 

Guerra de Secessão. Os gêneros alimentícios desses agricultores eram importados de outros 

Estados e grande parte da renda do agricultor sertanejo era destinada para a compra de 

alimentos. Passando o auge da produção e exportação do algodão, os agricultores voltaram a 

cultivar seus próprios alimentos. 

Segundo Andrade (1973, p.195) 

Assim, nos anos regulares, costumavam os sertanejos, reunidos em mutirão, 

“brocar” os seus roçados em outubro, fazendo a queima em fins de dezembro, a fim 

de que em janeiro fossem construídas as cercas. Com a chegada do “inverno” – 

período chuvoso -, o chefe de família, ajudado pela mulher e pelos filhos, fazia a 

semeadura. Esta era iniciada pelo feijão “ligeiro”, pelo milho de “sete semanas”, o 

jerimum e a melancia. A mandioca, o algodão, o milho e o feijão eram semeados 

depois. 

 

Durante a década de 60, a pecuária era de grande importância para compor a renda 

regional, pois além de agricultor, o trabalhador rural completava sua renda com a criação de 

animais, e mesmo com o surgimento da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste 

(SUDENE) para diminuir as disparidades econômicas entre a região Nordeste e a região 

Centro-Sul, que tinha como novo eixo a indústria. Tem-se que no Nordeste, nesse período, a 

agricultura e a pecuária eram componentes predominantes da renda regional apresentando 

cerca de 40%. E, no final da década dessa década, Estados apresentando cerca de 1/3 da renda 

agropecuária regional como a Bahia e o Maranhão e Estados essencialmente pecuaristas 

apresentando mais de 50%, como o Piauí. (Andrade, M.C., 1974; Oliveira, Francisco de, 

1981)  

A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) contribuiu para 

alguns projetos voltados para a agricultura e para a pecuária, foram 156 projetos até 1968, 

tendo sido Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraíba os que mais se 

beneficiaram. Porém, os setores agropecuários dos projetos aprovados com grande ênfase não 

foram aqueles característicos da região como a caprinocultura e na agricultura as culturas 

tradicionais de arroz, feijão, mandioca e milho, apenas as culturas que ainda não tinham 
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grande importância econômica na época, mas atualmente possuem sua importância no 

mercado, como o caju e o inhame. (Andrade, M.C., 1974) 

A agricultura atualmente está ligada tanto aos setores industriais como aos 

comerciais, países estão importando cada vez mais alimentos e cabe a essas mudanças 

transformações na organização, na competitividade e na inclusão de agricultores familiares. 

 Atualmente, o agricultor precisa compreender desde a produção até a 

comercialização dos produtos agrícolas e isto requer profissionalização da atividade agrícola 

que se dá através da assistência rural em relação ao pequeno agricultor familiar e a sua 

inserção no mercado competitivo. Países exportadores de produtos agrícolas como o Brasil 

apresentam cada vez mais transparência do produto agrícola, e assim, exigindo medidas de 

manejo ambiental, boas condições de trabalho para os trabalhadores e bom tratamento para os 

animais. Gerando desafios tanto para os governos, sociedade e agricultores, como o 

desenvolvimento de sistemas de produção agrícolas mais sustentáveis, produtivos e 

competitivos tanto no mercado interno como externo, que promovam a geração de emprego e 

renda, melhorando a qualidade de vida do trabalhador rural. (Assad, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

3. O PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR (PRONAF) 

 

Desde os tempos do Brasil colônia que o país exerce papel de produtor para 

abastecer o mercado externo, deixando em segundo plano a demanda interna de produtos e 

alimentos. A agricultura de subsistência existia, mas era para abastecer as necessidades das 

grandes propriedades de terra direcionadas ao mercado internacional.  

Com a atenção voltada para as grandes lavouras, não houve incentivos aos 

trabalhadores individuais, se pode dizer que foi a partir do período colonial que se deu início 

às desigualdades sobre a questão agrária no país. (Sousa, 2009) 

Porém, no ano de 1930 em que aconteceu o período da industrialização no país 

que a produção se voltou para o mercado interno, substituindo as importações. Foi na década 

de 60, em um momento de modernização, que o Brasil investe tecnologia para desenvolver a 

agricultura, chamada de Revolução Verde. 

A “Revolução Verde” foi um modelo de produção baseado na modernização da 

agricultura, como o melhoramento da genética de sementes, o uso de produtos químicos nos 

solos, utilização de maquinário e o uso de agroquímicos. Grande parte dos recursos 

necessários para que acontecessem tais investimentos se deu através da oferta de crédito rural 

subsidiado pelo governo, que tinha como destino beneficiar as grandes lavouras voltadas para 

o mercado exterior. Essa fase excluiu a produção familiar por não ser competitiva, deixando-a 

à margem dessa fase da política agrícola. Foi apenas na década de 90 que surgiram políticas 

agrícolas direcionadas para o desenvolvimento e redução da pobreza rural. (Sousa, 2009) 

Pode-se observar que, diferentemente do que aconteceu em outros países que 

utilizavam o crédito para diminuir a pobreza rural, o Brasil ofertava esse tipo de crédito para a 

modernização da agricultura e aumento da produção para ascender no mercado externo. 

A criação do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), 

uma política agrícola voltada para os agricultores familiares, com o objetivo de diminuir a 

pobreza rural e obter o desenvolvimento, promovendo a oferta de trabalho e aumentando a 

renda, foi uma conquista de agricultores organizados que se mobilizaram para inserir políticas 

públicas para o espaço agrário juntamente com estudos do Instituto Nacional de Colonização 

e Reforma Agrária (INCRA) e da Food and Agriculture Organization (FAO) no início da 

década de 90. Depois desses estudos, foram direcionadas políticas públicas para a agricultura 

familiar, marcando o início de recursos voltados para essa área. (Azevedo, 2011) 
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Pode-se verificar o grande papel da agricultura familiar quando, segundo Sabourin 

(2007), de um total de quase cinco milhões de estabelecimentos agrícolas no Brasil, 85% 

pertencem ao setor familiar, enquanto apenas 12% ao setor patronal. A agricultura familiar é 

responsável por 38% da produção agrícola no Brasil, 75% da população ativa agrícola 

trabalha no setor e se beneficia de apenas 25% dos financiamentos do governo, embora 

apresente maior produtividade por hectare cultivado e envolver na atividade 7 vezes mais 

mão-de-obra (SABOURIN, 2007). 

Ainda Segundo Sabourin (op. cit), na região Nordeste aproximadamente 50% dos 

estabelecimentos agrícolas são familiares ao contrário do que acontece em outras regiões 

brasileiras e possui participação de 43% do PIB agropecuário da região em 1996, tendo 27% 

dos financiamentos do governo e com produtividade maior que à média nacional. (Sabourin, 

2007) 

Devido à sua importância no âmbito nacional e regional, os créditos do PRONAF 

vieram para assistir melhor os produtores familiares e assentados da reforma agrária, 

melhorando a produção, a renda e o uso da mão-de-obra familiar. 

O programa atinge agricultores familiares e suas diversas condições em relação à 

terra, como posseiros, arrendatários, assentados, meeiros, concessionários de terras públicas, 

pescadores artesanais, extrativistas, atividades não agrícolas, mulheres, jovens e donos de 

terra que utilizam mão-de-obra familiar para a produção, podendo contratar até dois 

trabalhadores de forma permanente. (Azevedo, 2011) 

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2004), o programa é 

voltado para cobrir os custos da produção agrícola ou atividade agroindustrial, também é 

direcionado para a aquisição de máquinas e equipamentos e no melhoramento da 

infraestrutura de produção e serviços, agropecuários ou não.  

O produtor rural, após decidir o que deseja financiar, deve obter a emissão da 

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), pois a partir dela identifica-se a linha de crédito à 

qual pertence o agricultor, de acordo com sua renda, como especificado no Quadro 1. 

Quadro 1: Perfil dos Beneficiários do PRONAF 

Grupos 

A: Agricultores assentados do Programa Nacional de Reforma Agrária que utilizam mão de obra 

exclusivamente familiar, que não possui renda mínima delimitada. 

A/C: Agricultores familiares egressos do Grupo A, que se encaixam nas condições do Grupo C e 

que não possui renda mínima delimitada do estabelecimento. 

B: Agricultores familiares que fazem uso exclusivo da mão de obra familiar, especialmente os 
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descapitalizados, com renda bruta de até R$ 2 mil, não incluindo os benefícios sociais e a 

previdência rural. Desse grupo 30% da renda devem ser das atividades agropecuárias e as atividades 

não-agropecuárias devem ser desenvolvidas no estabelecimento rural. 

C: Agricultores familiares com uso predominante da mão de obra familiar, mas podendo contratar 

trabalhadores que não são da família, possui renda bruta anual que pode variar entre R$ 2 e R$ 14 

mil, não incluindo os benefícios sociais e a previdência rural. Com no mínimo 60% dessa renda ter 

origem das atividades agropecuárias e não-agropecuárias dentro do estabelecimento. 

D: Agricultores familiares que possuem certo nível de capitalização nas atividades agropecuárias e 

não-agropecuárias e que além do uso da mão de obra familiar podem contratar até dois trabalhadores 

permanentes ou trabalhadores temporários. A renda bruta anual que pode variar entre R$ 14 e R$ 40 

mil, não incluindo os benefícios sociais e a previdência rural. E 70% dessa renda ter origem das 

atividades agropecuárias e não-agropecuárias dentro do estabelecimento. 

E: Agricultores familiares que possuem maior nível de capitalização e apresentam melhores 

condições socioeconômicas em relação aos agricultores dos outros grupos, podem contratar 

trabalhadores temporários e até dois trabalhadores permanentes. A renda bruta anual que pode variar 

entre R$ 40 e R$ 60 mil, não incluindo os benefícios sociais e a previdência rural. E da renda total, 

80% deve ter, no mínimo, origem nas atividades agropecuárias e não-agropecuárias no 

estabelecimento. 

        Fonte: Com base nas informações de Azevedo, 2011 

 

O PRONAF operacionalmente é dividido em três modalidades: 1 - PRONAF 

crédito rural, que financia a produção; 2 - PRONAF infraestrutura, financia investimentos na 

melhoria da infraestrutura do estabelecimento rural; 3 - PRONAF capacitação e 

profissionalização capacitam os agricultores proporcionando novos conhecimentos em relação 

aos processos de produção e gestão da propriedade rural. (Mattei, 2007) 

Os recursos para os financiamentos do PRONAF vem do Fundo de Amparo ao 

Trabalhador (FAT), dos Fundos Constitucionais do Centro-Oeste (FCO), do Nordeste (FNE) 

e do Norte (FNO), do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), do 

Orçamento Geral da União (OGU) e recursos públicos dos próprios estados. (Azevedo, 2011) 

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2004), o 

programa possui linhas de crédito especiais que merecem destaque, como o PRONAF 

Alimentos que incentiva a produção dos cinco alimentos que compõem a cesta básica do país 

– arroz, feijão, mandioca, milho e trigo; PRONAF Semiárido, voltada para as áreas semiáridas 

essa linha de crédito financia a construção de pequenas obras hídricas como cisternas, 

barragens para irrigação e mini-usinas de dessanilização d’água; PRONAF Mulher, destinado 

às agricultoras que podem ter acesso a até 50% dos valores dos financiamentos dos grupos C 

e D; PRONAF Jovem, se aplica aos jovens que estão no último ano da escola agrícola, com 
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idades entre 16 e 25 anos, podendo acessar até 50% dos valores dos financiamentos dos 

grupos C e D; PRONAF Pesca, voltado para pescadores artesanais que possuem renda 

familiar bruta de até R$ 40 mil/ano, com o objetivo de modernizar as atividades produtivas 

(Azevedo, 2011) 

Tem-se ainda o PRONAF Florestal, que incentiva o plantio de espécies florestais; 

PRONAF Agroecologia, financia investimentos para os sistemas de produção agroecológicos; 

PRONAF pecuária familiar, oferta crédito para a aquisição de animais como bovinos, 

caprinos e ovinos; PRONAF Máquinas e Equipamentos, financia investimentos na 

modernização do estabelecimento rural com o objetivo de aumentar a produtividade. E, por 

fim, o PRONAF Turismo que financia projetos de turismo rural, como a oferta de restaurantes 

e pousadas rurais para receber turistas. (Azevedo, 2011) 

Além da importância da agricultura familiar no âmbito nacional e regional, e a 

região Nordeste em particular possuir mais de 50% dos estabelecimentos rurais voltados para 

a agricultura familiar, deve-se destacar que a existência de políticas públicas voltadas para a 

área rural tem impacto positivo, pois nessas zonas rurais brasileiras, principalmente nos 

estados mais pobres, se observam famílias que possuem terras em tamanhos insuficientes para 

as atividades agrícolas para sua subsistência, precariedade nos serviços essenciais como a 

educação, o acesso à água potável, domicílios com saneamento, segurança alimentar e renda 

monetária. (Lemos, 2011) 

Assim, sem políticas voltadas para essas áreas e deixando em total descaso a 

qualidade de vida dessas famílias rurais, o que fatalmente acontecerá é a migração 

desordenada dessas pessoas para locais onde possam viver com menos dificuldade como as 

áreas urbanas. Porém, acabam enfrentando dificuldades quando tentam se inserir no mercado 

de trabalho, pois não possuem a capacitação adequada para as atividades que normalmente 

são desenvolvidas nas áreas urbanas das cidades. Assim, elas acabam aumentando o número 

de desempregados na zona urbana, aumentando o número de trabalhadores informais, ocupam 

as periferias das cidades, engrossando os bolsões de pobreza. (Lemos, 2011) 

Segundo, Lemos (2011, p. 54) 

O desenvolvimento rural sustentável deve ser entendido como um conjunto de ações 

sinérgicas capazes de incrementar a qualidade de vida das populações rurais, ao 

tempo que mantêm intacta a base dos recursos naturais renováveis, ou não-

renováveis. Estes são os fundamentos deste conceito e que precisam ser 

internalizados para o fomento de políticas públicas que fustiguem a sua conquista. 

Entende-se desenvolvimento rural não apenas como estando vinculado ao 

incremento da produção agrícola, mesmo a familiar. Imagina-se um conceito amplo 

em que a produção de bens vegetais, ou de criação, se constitui parte importante do 
processo, mas não única. Encaminha-se para o entendimento do desenvolvimento 

rural como o acesso democrático aos serviços essenciais por parte das famílias que 
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optarem livremente por viver nessas áreas. Serviços essenciais a serem providos 

pelo Estado e que conseguem transformar-se em aditivos importantes e definitivos 

no complemento do acesso às rendas monetárias e não-monetárias advindas das 

atividades produtivas agrícolas ou não-agrícolas. 

 

Assim, é imprescindível o desenvolvimento dessas áreas rurais, contando com a 

presença do Estado investindo em assistência técnica gratuita, extensão rural e a promoção de 

novos conhecimentos para aumentar a resiliência perante as vulnerabilidades técnicas, sociais 

e ambientais. 

De acordo com Buainain et al (2003, p. 339) se pode destacar quatro condicionais 

para o desenvolvimento rural: incentivar os produtores para investir e produzir, ter disponível 

recurso como terra, água, mão de obra, capital e tecnologia, que melhoram a produtividade da 

produção, ter acesso aos mercados e matérias-primas e instituições que direcionam as 

decisões dos agentes em sua capacidade e disposição para a produção. Tem-se que levar em 

conta a situação desses condicionantes para a aplicação de políticas públicas no 

desenvolvimento da agricultura familiar e a influência desses condicionantes na produção 

familiar. 

Em relação ao fortalecimento da agricultura familiar é necessária a interação das 

políticas macroeconômicas que melhorem as condições de um conjunto de produtores e não 

somente alguns; políticas que apresentem estratégias de redução da pobreza tanto urbana 

quanto rural, gerando empregos e fortalecendo as economias regionais e o mercado interno; 

ter políticas voltadas para a “emancipação”, em termo de competitividade dos seus 

beneficiários para entrar no mercado; e ter uma massa crítica mínima de agricultores 

familiares que possam dar o estopim para o desenvolvimento local. (Buainain et al, 2003) 
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4. METODOLOGIA 

 

O trabalho utilizou dados secundários extraídos da Produção Agrícola Municipal 

(PAM) e da Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) do IBGE entre os anos de 1999 e 2012.  

Também utilizou a série anual de total de contratos e valor dos financiamentos do PRONAF, 

extraídos do Banco Central do Brasil, transferidos para os nove estados do Nordeste 

Brasileiro, entre os anos de 1999 e 2012. Os valores nominais foram corrigidos usando o 

índice geral de preços da Fundação Getúlio Vargas, com base em 2012.  

 Estimaram-se taxas geométricas de crescimento do valor agregado da produção 

de arroz, feijão, mandioca e milho, da produção diária per capita destes itens. Para tanto, se 

utilizou o modelo de regressão log-linear a seguir: 

 

Log Y = β0 + β1T + €  (1) 

 

Na equação (1) a variável Log Y refere-se ao logaritmo em base neperiana do 

valor da produção agrícola e pecuária, da produção diária per capita de alimentos e do valor 

médio por contrato do PRONAF entre 1999 e 2012 no Nordeste. T (T = 0, 1, 2...) é o tempo. 

O coeficiente β0 é o parâmetro logo-linear e β1  é o parâmetro angular que multiplicado por 

cem será a estimativa da taxa geométrica de crescimento (TGC) da variável Y.  A variável € se 

constitui no termo de erro aleatório que, por hipótese, atende aos pressupostos do modelo 

linear clássico. 

Foi estimada a relação entre o valor da produção agregada agrícola e pecuária,o 

valor médio por contrato do PRONAF e o valor dos financiamentos totais do PRONAF entre 

1999 e 2012 utilizando-se a seguinte equação: 

 

Log (VBP) = λ0 +  λ1Log(PRONAF) +  ϵ(2) 

 

Na equação (2) Log(VBP) é o logaritmo neperiano do valor agregado da produção 

agrícola e pecuária no Nordeste entre os anos de 1999 e 2012.  A variável PRONAF 

representa o valor médio por contrato do PRONAF e o valor dos financiamentos totais do 

PRONAF do Nordeste naquele período. A variável  ϵ se constitui no termo aleatório. Os 

parâmetros λ0 e λ1   se constituem, respectivamente, dos coeficientes lineares e angulares da 
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equação. O coeficiente angular, neste caso, mede a sensibilidade da variação do Valor Bruto 

da Produção (VBP) da produção agregada de alimentos no Nordeste no período sob 

investigação a variações dos investimentos do PRONAF. 
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5. EVIDÊNCIAS ENCONTRADAS NO ESTUDO 

 

Os resultados encontrados na pesquisa serão apresentados na sequência em que 

estão destacados nos objetivos específicos deste trabalho. Acredita-se que este procedimento 

facilitará o acompanhamento da discussão desses resultados. 

 

5.1Produção diária “per capita” de alimentos 

 

A produção diária “per capita” de arroz, feijão, mandioca e milho no Nordeste 

está apresentada na tabela 1. 

Tabela 1–Evolução da Produção Diária “Per capita” e Taxas Geométricas de Crescimento (TGC) de Alimentos 

no Nordeste e nos seus Estados do Nordeste entre 1999-2012 

(gramas diárias por pessoa) 

Ano Nordeste MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

1999 596 850 771 475 295 188 153 419 953 946 

2000 764 971 902 614 458 391 219 462 900 1271 

2001 612 955 728 401 335 181 169 459 843 1000 

2002 683 993 520 611 461 288 226 422 801 1093 

2003 707 1081 776 633 483 354 198 202 829 1113 

2004 744 1145 711 464 648 312 248 324 951 1235 

2005 789 1186 773 450 679 297 278 325 1036 1345 

2006 793 1280 898 658 549 407 322 256 1029 1158 

2007 780 1323 817 438 564 323 285 274 1146 1258 

2008 848 1275 949 658 587 368 317 374 1611 1248 

2009 762 1029 1133 464 578 308 311 354 1737 1122 

2010 707 1128 926 306 316 182 280 335 1743 1130 

2011 765 1310 1344 678 334 235 237 318 1304 1025 

2012 552 1137 1080 221 205 120 122 292 1005 815 

TGC 
0,47 2,23 3,95 -2,82 -1,49 -2,26 1,68 -2,31 4,53 -0,56 (%, 

a.a) 

R² -0,056 0,440 0,465 0,060 -0,049 -0,008 -0,022 0,102 0,451 -0,051 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos.  

 

A produção diária “per capita” de alimentos (arroz, feijão, mandioca e milho) no 

Nordeste entre 1999 e 2012 apresentou oscilação de 596 gramas diárias por pessoa em 1999 a 

552 gramas diárias per capita em 2012, que foi o pior resultado. O melhor registro aconteceu 

em 2008. Naquele ano, a produção diária per capita daqueles itens foi de 848 gramas.  No 

Gráfico1, mostra-se a trajetória desta variável no período. 

 

 



26 
 

Gráfico 1 - Trajetória da Produção Diária “Per Capita” de Alimentos no Nordeste entre 1999 e 2012 

 

Fontes dos dados originais: IBGE, vários anos. 

 

Em destaque no começo das séries avaliadas na pesquisa, observa-se o estado da 

Bahia com maior produção diária “per capita” de alimentos com 946 gramas diárias por 

pessoa em 1999 e Pernambuco com o pior resultado apresentando apenas 153 gramas diárias 

“per capita” no mesmo ano. Ao final das séries estudadas em 2012 observa-se que o 

Maranhão apresentou a maior produção diária “per capita” com 1137 gramas, e Paraíba com o 

pior resultado, de 120 gramas por pessoa (Tabela 1). 

Os resultados encontrados na aferição da Taxa Geométrica de Crescimento - TGC 

associada à evolução da produção diária “per capita” de alimentos no Nordeste entre 1999 e 

2012 sinalizam que houve leve crescimento (0,47 % ao ano), como se depreende das 

evidências mostradas na Tabela 1. 

Os resultados encontrados para esta parte do estudo mostram que Sergipe (4,53% 

ao ano), Piauí (3,95 % ao ano), Maranhão (2,23 % ao ano) e Pernambuco (1,68 % ao ano) 

apresentaram as maiores taxas geométricas anuais de crescimento entre 1999 e 2012 dentre os 

estados do Nordeste.  Nos demais estados a Taxa Geométrica de Crescimento - TGC da 

produção de alimentos teve queda entre os anos de 1999 e 2012. Neste caso o estado que 

experimentou o pior resultado foi o Ceará. Com efeito, neste estado a TGC da produção “per 

capita” diária de alimentos foi de -2,82 % ao ano (Tabela 1). 

Ainda na Tabela 1 observa-se que apenas para Sergipe, Piauí, Maranhão e Alagoas 

os coeficientes de determinação (R
2
) foram positivos e com magnitudes superiores a dez por 

cento. Nos demais casos, estes coeficientes foram todos negativos, indicando uma estagnação 

da produção diária “per capita” de alimentos nos estados onde isto acontece, no período sob 

investigação de 1999 a 2012 (Tabela 1). 
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No Gráfico 2 mostra-se o grupo dos estados do Nordeste com maior produção 

diária per capita  entre 1999 e 2012. Compondo este grupo estão os estado do Maranhão, 

Bahia, Sergipe e Piauí. 

Gráfico 2 - Trajetória da Produção Diária “Per Capita” de Alimentos nos estados do Maranhão, Bahia, Sergipe e 

Piauí entre 1999 e 2012 

 

Fontes dos dados originais: IBGE, vários anos 

 

No Gráfico 3 estão apresentado os estados do Nordeste que mostraram as menores 

trajetórias de produção diária per capita de alimentos no Nordeste entre 1999 e 2012. Neste 

grupo estão os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. 

(Gráfico 3) 

 

Gráfico 3- Trajetória da Produção Diária “Per Capita” de Alimentos nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco e Alagoas entre 1999 e 2012 

 

Fontes dos dados originais: IBGE, vários anos 
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5.2A evolução do valor da produção agrícola 

 

A evolução da produção de arroz, feijão, mandioca e milho no Nordeste foi obtido 

através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e está representada 

pela Taxa Geométrica de Crescimento. 

Tabela 2 - Taxa Geométrica de Crescimento da Produção Agrícola nos Estados do Nordeste entre 1999 a 2012 

Estado 
TGC  

(%, a.a) 
R² Ajustado Significância 

Maranhão 3,07 0,488 0,003 

Piauí 5,21 0,338 0,017 

Ceará -0,68 -0,077 0,803 

Rio Grande do Norte 0,24 -0,083 0,932 

Paraíba -1,91 -0,064 0,645 

Pernambuco 3,90 0,338 0,017 

Alagoas -5,25 0,355 0,015 

Sergipe 7,73 0,575 0,001 

Bahia -2,19 0,138 0,105 

Nordeste 0,60 -0,055 0,580 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos 
 

  

 

A evolução da produção agrícola no Nordeste entre 1999 e 2012 está mostrada na 

Tabela 2. Por estas evidências depreende-se que a TGC do Nordeste teve um leve crescimento 

entre 1999 e 2012 a uma taxa média anual de 0,6%. O estado de Sergipe apresentou a maior 

taxa média anual de 7,73%. O pior resultado foi o do estado de Alagoas, com taxa média 

anual de -5,25%. 

5.3A evolução do valor da produção animal 

 

A evolução do valor da produção de leite, ovos de galinha, ovos de codorna e mel 

de abelha no Nordeste foi obtida através de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) e está representada pela Taxa Geométrica de Crescimento. 

Tabela 3 - Taxa Geométrica de Crescimento da Produção Animal nos Estados do Nordeste entre 1999 a 2012 

Estado 
TGC  

(%, a.a) 
R² Ajustado Significância 

Maranhão 6,13 0,859 0,000 

Piauí 0,93 0,366 0,013 

Ceará 3,53 0,887 0,000 

Rio Grande do Norte 4,44 0,809 0,000 

Paraíba 4,27 0,738 0,000 

Pernambuco 7,23 0,902 0,000 

Alagoas 0,95 0,059 0,203 

Sergipe 10,05 0,924 0,000 

Bahia 4,22 0,846 0,000 

Nordeste 4,81 0,939 0,000 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos 
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A evolução da produção agrícola no Nordeste entre os anos de 1999 e 2012 está 

mostrada na Tabela 3. Pode-se observar que a TGC do Nordeste teve um crescimento 

significativo entre 1999 e 2012 a uma taxa média anual de 4,81%. O estado de Sergipe 

apresentou a melhor taxa média anual de 10,05%. O menor resultado foi o estado de Piauí 

com taxa média anual de 0,93%. 

5.4 A evolução do valor médio dos contratos PRONAF Agrícola no Nordeste 

 

A evolução dos contratos, montante de recursos e valores médios por contratos do 

PRONAF Agrícola no Nordeste entre 1999 e 2012 estão mostrados na Tabela 4. Por estas 

evidências depreende-se que o total de contratos do PRONAF no Nordeste cresceu entre 1999 

e 2012 a uma taxa média anual de 3%. O valor corrigido total dos financiamentos cresceu 

enquanto que o valor médio por contrato cresceu a uma taxa expressiva de 10,6% ao ano 

(Tabela 4). Estes resultados sugerem que mais agricultores familiares foram beneficiados pelo 

programa no período sob investigação e que houve um aumento nos montantes arrecadados, 

juntamente com uma evolução do valor médio dos contratos como se mostra na Tabela 4 e nas 

Figuras 6 e 7. 

Tabela 4 - Evolução do total de contratos, do valor corrigido e valor médio por contrato do PRONAF agrícola no 

Nordeste entre os anos de 1999 e 2012 

Ano Total de contratos 
Valor corrigido 

(R$) 
Valor médio por contrato 

1999 207.081 1.529.743.846,80 7.387,18 

2000 154.625 1.003.992.747,48 6.493,08 

2001 130.836 958.123.490,35 7.323,09 

2002 145.912 1.106.016.906,56 7.580,03 

2003 187.920 1.738.745.541,42 9.252,58 

2004 244.514 2.327.907.068,72 9.520,55 

2005 313.656 3.129.020.368,39 9.975,96 

2006 372.659 3.241.121.538,32 8.697,29 

2007 308.679 3.233.461.561,05 10.475,16 

2008 230.790 4.060.822.370,02 17.595,31 

2009 211.032 4.361.725.019,52 20.668,55 

2010 184.630 4.320.772.104,26 23.402,33 

2011 172.365 4.445.770.191,94 25.792,77 

2012 298.328 5.620.353.034,47 18.839,51 

TGC 

(%) 
3 0 10,6 

R² 0,084 0 0,834 

                             Fontes dos Dados Originais: Banco Central. 
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Gráfico 4 - Evolução do total de Contratos de PRONAF Agrícola no Nordeste entre 1999 e 2012 

 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos 

 

 

Gráfico 5 - Evolução do Valor Médio dos Contratos de PRONAF Agrícola no Nordeste 

 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos 

 

 

 

A relação entre o logaritmo do VBP agregado e corrigido das lavouras anuais nos 

estados do Nordeste e o acesso aos contratos do PRONAF nas diferentes modalidades está 

resumida na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Impacto do Valor Médio dos contratos do Pronaf sobre Produção Agrícola nos Estados do 

Nordeste no período entre 1999-2012 

Estados Coeficiente de regressão 

R² 

Ajustado Significância 

Maranhão 0,24 0,492 0,003 

Piauí 0,32 0,47 0,004 

Ceará -0,281 -0,041 0,498 

Rio Grande do Norte -0,024 -0,083 0,927 

Paraíba 0,009 -0,083 0,975 

Pernambuco 0,044 -0,08 0,846 

Alagoas -0,434 0,297 0,026 

Sergipe 0,589 0,665 0 

Bahia -0,118 0,042 0,235 

Nordeste 0,081 -0,017 0,392 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos   
  

Observa-se que o impacto do valor médio do PRONAF sobre a produção agrícola 

em Sergipe, apresentou o maior coeficiente estimado (0, 589). Como o modelo está estimado 

em logaritmos os coeficientes de regressão são as elasticidades. No caso de Sergipe, para um 

por cento de variação no valor médio do contrato a produção agrícola do estado expandirá, em 

média, de 0,589%. No Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia que apresentam sinais negativos, 

mas não significativos, pode-se dizer que o valor médio do PRONAF não afetou a produção 

agrícola desses Estados. No caso de Alagoas, observa-se que a elasticidade foi negativa e 

significativamente diferente de zero a 2,6% de probabilidade. A magnitude foi de -0,434 numa 

provável evidência de que os correntistas receberam créditos do PRONAF e não receberam 

assistência técnica, o que fez com que os recursos não fossem aplicados de forma correta na 

produção agrícola familiar.  

5.5 A evolução do valor médio dos contratos do PRONAF na Pecuária no Nordeste 

 

O desenvolvimento dos contratos, montante de recursos e valores médios por 

contratos do PRONAF Pecuária no Nordeste entre 1999 e 2012 estão apresentados na Tabela 

6. Observa-se que o total de contratos do PRONAF no Nordeste cresceu de forma expressiva 

entre 1999 e 2012 a uma taxa média anual de 12,9%. O valor corrigido total dos 

financiamentos cresceu, enquanto que o valor médio por contrato decresceu a uma taxa de 

0,3% ao ano (Tabela 6). Estes resultados sugerem que mais agricultores familiares foram 

beneficiados pelo programa no período e que houve um aumento nos montantes arrecadados, 

tendo em vista que, paralelo ao aumento do número de contratos, houve uma diminuição do 
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valor médio dos contratos como se mostra na Tabela 6 e nos Gráficos 8 e 9. 

 

 

 

Tabela 6 - Evolução do total de contratos, do valor corrigido e valor médio por contrato do PRONAF pecuária 

no Nordeste entre os anos de 1999 e 2012 

Ano Total de contratos 
Valor corrigido 

(R$) 
Valor médio por 

contrato 

1999 167.025 1.204.510.772,61 7.211,56 

2000 61.199 462.771.250,89 7.561,75 

2001 152.412 656.194.196,30 4.305,40 

2002 247.652 652.303.724,27 2.633,95 

2003 323.457 912.429.759,62 2.820,87 

2004 667.364 1.519.496.692,12 2.276,86 

2005 1.052.652 2.072.310.967,02 1.968,66 

2006 1.354.548 2.604.717.369,78 1.922,94 

2007 933.900 2.101.013.640,36 2.249,72 

2008 478.520 1.891.844.576,75 3.953,53 

2009 477.124 2.102.172.854,46 4.405,93 

2010 500.409 2.374.016.363,63 4.744,15 

2011 525.216 2.760.770.369,60 5.256,45 

2012 585.853 3.219.642.670,64 5.495,65 

TGC 

(%) 
12,9 0 -0,3 

R² 0,358 0 -0,082 

Fontes dos Dados Originais: Banco Central. 

 
 

Gráfico 6 - Evolução do total de Contratos de PRONAF Pecuária no Nordeste entre 1999 e 2012 

 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos 
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Gráfico 7- Evolução do Valor Médio dos Contratos de PRONAF Pecuária no Nordeste 

 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos. 

 

 A relação entre o logaritmo do VBP agregado e corrigido da produção de 

origem animal nos estados do Nordeste e o acesso aos contratos do PRONAF nas diferentes 

modalidades está resumida nos dados mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Impacto do Valor Médio dos contratos do Pronaf sobre Produção Animal nos Estados do Nordeste no 

período entre 1999-2012 

Estados Coeficiente de regressão R² Ajustado Significância 

Maranhão -0,119 -0,013 0,379 

Piauí -0,049 0,153 0,092 

Ceará 0,020 -0,078 0,814 

Rio Grande do Norte -0,101 -0,025 0,424 

Paraíba 0,153 0,031 0,258 

Pernambuco -0,043 -0,078 0,820 

Alagoas 0,043 -0,044 0,516 

Sergipe -0,115 -0,055 0,583 

Bahia 0,092 -0,041 0,500 

Nordeste 0,023 -0,080 0,861 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos       

 

Os resultados mostrados na Tabela 7 sugerem que em todos os Estados não houve 

resposta significativa, de um ponto de vista estatístico do uso do valor médio do crédito do 

PRONAF sobre a produção animal nos estados do Nordeste. Isto pode sugerir que, de um 
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modo geral, o PRONAF está sendo concedido para os criadores do Nordeste sem a devida 

assistência técnica.  Além disso, estes resultados também podem ser pistas dos impactos do 

fenômeno da seca na produção animal da região. Mesmo havendo evolução do valor médio, o 

que não foi o caso do Nordeste como um todo, como mostrado na Tabela 6, à produção 

pecuária não respondeu da forma que seria esperado: positivamente.  

5.6. Impactos do PRONAF Total Agrícola no Nordeste 

 

Os resultados das análises de regressão que mostram a relação entre a agregação 

dos PRONAF Custeio e Investimento que se denomina PRONAF Total, voltado para o setor 

agrícola e seus impactos na produção agrícola das culturas de arroz, feijão, mandioca e milho, 

principais culturas da agricultura familiar na região Nordeste, apresenta-se na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Impactos do Pronaf Total sobre Produção Agrícola nos Estados do Nordeste  

no período  1999-2012 

Estados Coeficiente de regressão R² Ajustado Significância 

Maranhão 0,191 0,481 0,004 

Piauí 0,372 0,556 0,001 

Ceará -0,076 -0,066 0,663 

Rio Grande do Norte 0,081 -0,070 0,710 

Paraíba -0,040 -0,079 0,822 

Pernambuco 0,175 0,347 0,016 

Alagoas -0,328 0,341 0,017 

Sergipe 0,570 0,534 0,002 

Bahia -0,148 0,114 0,128 

Nordeste 0,050 -0,043 0,510 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos. 

 

  Dos resultados mostrados na Tabela 8 depreende-se que os produtores de Sergipe 

apresentaram a maior resposta do crédito total de PRONAF (0,57). Piauí (0,372), Maranhão 

(0,191) e Pernambuco (0,175), nesta ordem, vieram em seguida.  Ceará, Paraíba e Bahia não 

apresentaram respostas significativamente diferentes de zero. No caso de Alagoas, observa-se 

que a resposta foi negativa (-0,328) e significativa a 1,7% de probabilidade de erro. Uma 

resposta inesperada que pode ser interpretada com o fato dos agricultores não receberem 

crédito devidamente assistido. 

 

5.7 Impactos do PRONAF Total na Pecuária no Nordeste 

 

O PRONAF Total representa a soma dos recursos direcionados para a agricultura 

familiar de custeio e investimento, voltados para o setor pecuário da região nordestina. Na 



35 
 

Tabela 9, apresentamos os impactos do PRONAF Total em relação ao valor da produção de 

leite, ovos de galinha, ovos de codorna e mel de abelha no Nordeste. 

 

Tabela 9 - Impactos do Pronaf Total sobre Produção Animal nos Estados do Nordeste  

no período 1999-2012 

Estados Coeficiente de regressão R² Ajustado Significância 

Maranhão 0,337 0,939 0,000 

Piauí 0,062 0,453 0,005 

Ceará 0,172 0,764 0,000 

Rio Grande do Norte 0,228 0,748 0,000 

Paraíba 0,215 0,432 0,006 

Pernambuco 0,383 0,585 0,001 

Alagoas 0,054 0,042 0,235 

Sergipe 0,714 0,652 0,000 

Bahia 0,276 0,590 0,001 

Nordeste 0,301 0,778 0,000 

Fonte dos dados originais: IBGE, vários anos       

 

Em relação às análises dos impactos observa que o Estado de Sergipe apresentou 

a maior resposta da produção animal à aplicação dos recursos do PRONAF entre 1999 e 2012.  

Com efeito, a elasticidade estimada foi de 0,714, significativamente diferente de zero ao nível 

zero de probabilidade.. Em seguida observa-se que Pernambuco (0,383), Maranhão (0,337), 

Bahia (0,276), Rio Grande do Norte (0,228), Paraíba (0,215) são os estados com respostas de 

magnitudes maiores e significativamente maiores do que zero.  Ceará, Piauí e Alagoas, nesta 

ordem, são os estados que mostraram as piores respostas da aplicação do crédito do PRONAF 

sobre as respectivas produções animais (Tabela 9). 

 

5.8.  PRONAF Agrícola nos Estados do Nordeste 

 

Analisando o número dos contratos e o valor dos financiamentos do PRONAF 

Total Agrícola dos Estados do Nordeste entre os anos de 1999 e 2012. (Tabela 10) 

 

Tabela 10 – Crédito do PRONAF Agrícola por Estados da região Nordeste (1999 e 2012) 

 
1999 2012 

Estados 
Nº de 

Contratos 
% 

Valor 

corrigido 

(R$ de 2012) 

% 
Nº de 

Contratos 
% 

Valor 

corrigido 

(R$ de 2012) 

% 

MA 22708 10,97 151291150,4 9,89 27478 9,21 580338977,6 10,33 

PI 39733 19,19 204467508,1 13,37 36783 12,33 908898373,2 16,17 

CE 22172 10,71 97597649,99 6,38 57730 19,35 251443209,9 4,47 

RN 14538 7,02 45148105,52 2,95 13943 4,67 93240665,12 1,66 

PB 12692 6,13 54226274,88 3,54 12255 4,11 121330055,8 2,16 
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PE 13884 6,70 108227018,1 7,07 46310 15,52 345516941,4 6,15 

AL 11277 5,45 56985295,15 3,73 18207 6,10 173589783,5 3,09 

SE 12993 6,27 52583078,01 3,44 16918 5,67 170074580,5 3,03 

BA 57084 27,57 759217766,6 49,63 68704 23,03 2975920447 52,95 

Total da região 207081   1529743847   298328   5620353034   

Fontes dos Dados Originais: Banco Central e FGV 

 

Fazendo uma análise do número de contratos do PRONAF Agrícola dos Estados 

do Nordeste, observa-se que a Bahia apresenta a maior concentração dos contratos da região 

com 27,57% em 1999, oscilando ao longo do período analisado, mas mantendo-se alto. Ao 

final, representou 23,03% dos contratos em 2012. Em relação ao valor dos financiamentos do 

PRONAF, a Bahia também lidera, começando com 49,63% em 1999, chegando ao seu melhor 

ano em 2002 com 60,84% dos financiamentos do PRONAF da região voltados para o Estado 

e encerrando o período com 52,95% em 2012. Deixando claro que mais agricultores 

familiares foram atingidos pelo programa e mais financiamento foi liberado para o Estado, 

pode-se supor que com base nesses dados que os agricultores familiares baianos são mais 

organizados e estão no caminho certo para o fortalecimento da agricultura familiar. 

O Estado do Piauí foi o segundo a apresentar grande o número de contratos com 

19,19%, em 1999, oscilando no decorrer dos anos, porém encerrou o período analisado com 

queda, apresentando 9,21% do número de contratos em 2012. Em relação ao valor dos 

financiamentos, o Estado do Piauí também foi o segundo dos Estados. 

Entre os anos de 1999 e 2012, podemos destacar um aumento significativo no 

número de contrato no Estado do Maranhão e também no valor dos financiamentos, que teve 

em 2005 22,74% um dos melhores valores da região. Quanto ao Estado do Ceará, teve apenas 

aumento no número de contratos, ou seja, mais agricultores familiares tiveram acesso ao 

crédito, porém não houve aumento nos valores financiados. 

Os Estados que apresentaram menor acesso aos contratos foram os Estados de 

Alagoas, Paraíba e Sergipe com 5,45%, 6,13% e 6,27%, respectivamente, no decorrer dos 

anos o Estado de Alagoas oscilou e apresentou 6,10% em 2012, o Estado da Paraíba reduziu o 

número de contratos ao longo dos anos analisados e apresentou 4,11% em 2012. O Estado de 

Sergipe variou com aumentos e quedas no período e, em 2012, apresentou 5,67% do número 

de contratos. 
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5.9 Análise do PRONAF Total na Pecuária nos Estados do Nordeste 

 

Analisando o número dos contratos e o valor dos financiamentos do PRONAF 

Total Pecuária dos Estados do Nordeste entre os anos de 1999 e 2012. (Tabela 11) 

 

Tabela 11 – Crédito do PRONAF Pecuária por Estados da região Nordeste (1999 e 2012)  

 
1999 2012 

Estados Nº de Contratos % 

Valor 

corrigido 

(R$ de 2012) 

% Nº de Contratos % 

Valor 

corrigido 

(R$ de 2012) 

% 

MA 9077 5,43 114248135,6 9,49 69044 11,79 698480739,8 21,69 

PI 17470 10,46 125414232,7 10,41 62626 10,69 189138404,4 5,87 

CE 15138 9,06 118633499,8 9,85 85974 14,68 319367460,8 9,92 

RN 4357 2,61 25723502,44 2,14 39330 6,71 169177795,1 5,25 

PB 18442 11,04 88793493,1 7,37 49093 8,38 178685667,6 5,55 

PE 29620 17,73 216918958,5 18,01 78847 13,46 300960215,7 9,35 

AL 7525 4,51 40860821,74 3,39 29421 5,02 134227254,4 4,17 

SE 6758 4,05 76498527,22 6,35 27799 4,75 121662863,4 3,78 

BA 58638 35,11 397419601,6 32,99 143719 24,53 1107942270 34,41 

Total da região 167025   1204510773   585853   3219642671   

Fontes dos Dados Originais: Banco Central e FGV. 

 

 

 

Analisando o número de contratos do setor pecuário do PRONAF na região 

Nordeste, tem-se o Estado da Bahia com a maior porcentagem com 35,11%, em 1999, 

mantendo-se alta até 2002 (31,84%) e nos anos seguintes apresentou queda gradativa no 

número de contratos, voltando a crescer apenas em 2008 com 20,17%. Em relação aos 

financiamentos, o Estado da Bahia também fica à frente dos demais Estados da região com 

32,99%, em 1999, chegando em 2002 a ter 40,61% dos financiamentos da região, e 

encerrando o período analisado com 34,41% em 2012, liderando todos os anos. 

O Estado de Pernambuco ficou em segundo maior no número de contratos da 

região com 17,73%, em 1999, oscilando nos demais anos e, em 2012, com 13,46%. Em 

relação ao valor dos financiamentos o Estado apresentou 18,01% e 9,35% em 1999 e 2012, 

respectivamente, indicando aumento do acesso ao crédito e valor financiado aos agricultores 

familiares. 

Pode-se destacar também em número de contratos o Estado do Maranhão que 

apresentou crescimento significativo passando de 5,43% em 1999 para 11,79% em 2012. E 

aumento também nos valores dos financiamentos do Estado no período em análise passando 

de 9,49% em 1999 para 21,69% em 2012. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O crédito rural é de grande importância para o desenvolvimento rural, 

principalmente, em regiões como o Nordeste brasileiro que apresenta desigualdades por 

carregar no seu processo histórico características como concentração fundiária das melhores 

terras e a utilização de baixo nível tecnológico na agricultura. Com a atenção voltada para as 

grandes lavouras, deixando trabalhadores dependentes e não incentivando trabalhadores 

individuais, pode-se afirmar que o período do Brasil colônia deu início às desigualdades sobre 

a questão agrária no país e acentuando as desigualdades atuais enfrentadas por regiões como a 

região Nordeste. Além da questão agrária e do baixo nível tecnológico, tem-se os fatores 

ambientais que para o Nordeste apresenta em sua predominância altas temperaturas e solo 

arenoso, pode-se também destacar a precariedade nos serviços essenciais como o acesso a 

água potável, domicílios com saneamento e coleta direta ou indireta do lixo, educação e renda 

monetária.  

Com esses diversos fatores que compõem a região Nordeste do Brasil é 

imprescindível o acesso ao crédito rural e assistência técnica como fator de desenvolvimento 

contribuindo para a geração de emprego e renda para essa região que apresenta quase que 

50% dos estabelecimentos rurais familiares quando comparado as demais regiões. 

A pesquisa mostra que, em relação à evolução da produção diária “per capita” de 

alimentos entre os anos de 1999 e 2012, tem-se o estado da Bahia com maior produção diária 

per capita de alimentos em 1999 e no final do período analisado temos o estado do Maranhão 

com maior produção diária “per capita”, demonstrando que ambos mantiveram, desde a 

década de 60, perfil agropecuário. 

No estado de Alagoas, o impacto do valor médio do PRONAF sobre a produção 

agrícola, apresentou elasticidade negativa e significativamente diferente de zero a 2,6% de 

probabilidade. A magnitude foi de -0,434 numa provável evidência de que os correntistas 

receberam créditos do PRONAF e não receberam assistência técnica, o que fez com que os 

recursos não fossem aplicados de forma correta na produção agrícola familiar.  

Em relação aos impactos do valor médio dos contratos do Pronaf sobre Produção 

Animal, os resultados sugerem que em todos os Estados não houve resposta significativa, 

sugerindo, de um modo geral, o PRONAF está sendo concedido para os criadores do 

Nordeste, mas sem uma assistência técnica de qualidade.  Além disso, estes resultados 

também podem ser pistas dos impactos do fenômeno da seca na produção animal da região.  

Observando os resultados, vê-se crescimento significativo tanto na produção 
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agrícola como na produção animal no Estado de Sergipe. O Estado também apresentou 

melhor resposta ao crédito na análise dos impactos do valor médio por contrato sobre a 

produção e na análise do PRONAF Total sobre a produção tanto no setor agrícola como 

pecuário. Porém, quando se analisa o número de contratos e valor financiados pelo programa, 

o Estado de Sergipe fica como um dos menores beneficiados. Enquanto o Estado da Bahia 

não apresenta crescimento significativo de produção nem agrícola e nem pecuário, em relação 

aos impactos dos valores médios e do PRONAF Total sobre a produção, o resultado da Bahia 

é mínimo ou negativo na maioria das vezes. Embora na análise da quantidade de oferta de 

contratos e valor nos financiamentos do programa o estado baiano lidera em todo o período 

analisado nos dois setores. 

De acordo com essa observação nos resultados supõe-se que o crescimento 

mínimo ou os resultados negativos da Bahia podem ser em decorrência dos fatores climáticos 

ou falta de assistência técnica, e o grande acesso dos recursos do PRONAF estarem voltados 

para esse Estado supõe que é decorrente da organização dos agricultores e do fortalecimento 

da agricultura familiar baiana. Aos agricultores familiares do Estado de Sergipe resta o 

desafio de se organizarem para fortalecer a agricultura familiar no Estado e terem mais acesso 

ao crédito, como também estender esses desafios para os demais Estados da região nordestina, 

que com a presença de políticas agrícolas, seja possível reduzir a pobreza rural e obter o 

desenvolvimento, promovendo a oferta de trabalho e aumentando a renda. 
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