
0 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊCIAS AGRÁRIAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA RURAL 
 

 

 

KELVIO FELIPE DOS SANTOS 

 

  

  

ESTUDO DOS IMPACTOS GERADOS PELAS TECNOLOGIAS SOCIAIS DE 
GESTÃO HÍDRICA SOBRE A SUSTENTABILIDADE DO PEQUENO 

AGRICULTOR NO SEMIÁRIDO CEARENSE: O CASO DOS MUNICÍPIOS DE 
CARIÚS E SABOEIRO 

 

 

 

 

 

 

Fortaleza  
 2013 



1 
KELVIO FELIPE DOS SANTOS 

 

 

 

 

ESTUDO DOS IMPACTOS GERADOS PELAS TECNOLOGIAS SOCIAIS DE 
GESTÃO HÍDRICA SOBRE A SUSTENTABILIDADE DO PEQUENO 

AGRICULTOR NO SEMIÁRIDO CEARENSE: O CASO DOS MUNICÍPIOS DE 
CARIÚS E SABOEIRO 

 

 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Mestrado em Economia Rural 
da Universidade Federal do Ceará, como 
requisito parcial para obtenção do Título 
de Mestre em Economia Rural. 

Orientador: Prof. Ph.D. Ahmad Saeed 
Khan 

 

 

 

 

Fortaleza  
 2013 

 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
KELVIO FELIPE DOS SANTOS 

 

 

 

ESTUDO DOS IMPACTOS GERADOS PELAS TECNOLOGIAS SOCIAIS DE 
GESTÃO HÍDRICA SOBRE A SUSTENTABILIDADE DO PEQUENO 

AGRICULTOR NO SEMIÁRIDO CEARENSE: O CASO DOS MUNICÍPIOS DE 
CARIÚS E SABOEIRO 

 

Dissertação submetida à Coordenação do 
Curso de Pós-graduação em Economia 
Rural da Universidade Federal do Ceará, 
como requisito parcial para obtenção do 
Título de Mestre em Economia Rural. 

 

Aprovada em ______/______/________. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_______________________________________________ 
Prof. Ph.D. Ahmad Saeed Khan  

Universidade Federal do Ceará - UFC 
(Orientador) 

 

_______________________________________________ 
Prof. Dra. Patrícia Verônica P. Sales de Lima 

Universidade Federal do Ceará – UFC 
(Avaliador Interno) 

 

        _______________________________________________ 
 

Prof. Ph.D. Ruben Dario Mayorga Mera 
Universidade Federal do Ceará – UFC 

(Avaliador Externo) 
 

 



4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, irmãos e amigos. 



5 
AGRADECIMENTO 

 

 

Acima de tudo a Deus, por ter-me abençoado com a família e amigos que tenho bem 

como pela capacidade e vontade de aprender. 

Ao meu pai e minha mãe que depositaram todas suas confianças em meu trabalho. 

As minhas irmãs que terão grande futuro. 

Ao meu orientador Prof. Ph.D  Ahmad Saeed Khan e aos demais professores da banca 

avaliadora pela orientação e pelas indispensáveis críticas construtivas. 

A todos os professores da minha formação acadêmica.    

Aos meus amigos pelo companheirismo e afetividade que construímos. 

Á Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – 

FUNCAP, pelo apoio financeiro recebido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



6 
RESUMO 

 
 
As ações públicas devem atuar no processo de desenvolvimento social e econômico de 

forma a fazer desse um processo mais simétrico. Porém, em regiões pobres, políticas 

mal elaboradas tendem a aprofundar o modelo de exclusão social. Nesse contexto, o 

presente estudo tem como objetivo analisar os impactos gerados pelas tecnologias 

sociais de gestão hídrica sobre a sustentabilidade do pequeno agricultor no semiárido 

cearense. Essas tecnologias sociais de gestão hídrica têm por finalidade oferecer 

alternativas para captação, armazenamento e aproveitamento da água da chuva tanto 

para o consumo humano como também para a utilização na atividade agrícola através da 

construção de cisternas, permitindo assim melhorar a convivência com os efeitos das 

secas. Para atingir objetivo do estudo, foi realizado um levantamento de dados 

primários, com a aplicação de 150 questionários entre beneficiários e não beneficiários 

do programa, nos municípios de Cariús e Saboeiro. A análise do impacto das 

tecnologias sociais se deu por meio da construção de índices com dados não pareados e 

a aplicação do modelo Propensity Score Matching, que tem como finalidade o 

pareamento dos dados. O estudo apontou, tanto na forma pareada como não pareada, 

que as tecnologias sociais de gestão hídrica estão gerando um impacto positivo na 

sustentabilidade de seus beneficiários no semiárido cearense. Essas tecnologias estão 

gerando renda agrícola mesmo no período da estiagem, sendo essa produção voltada 

para o sentido orgânico e consequentimente, diminuindo a agressão ao meio ambiente.      

 
 
 
Palavras-chave: Ceará; Tecnologias Sociais de Gestão Hídrica; Avaliação de Políticas 

Públicas;  
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ABSTRACT 

 
Public actions must act in the process of social and economic development in order to 

make this a more symmetric process. But in poor regions, poorly designed public 

policies tend to deepen the social exclusion model. In this context, this study aims to 

analyze the impacts generated by social technologies of water management on the 

sustainability of small farmers in the semiarid region of Ceará. These social 

technologies of water management are intended to offer alternatives for capture, storage 

and use of rain water for both human consumption but also for use in agriculture by 

building tanks, thereby improving the living with the effects of drought. To achieve the 

objective of the study was a survey of primary data, with the application of 150 

questionnaires between beneficiaries and non-beneficiaries of the program in the 

municipalities of Carius/CE and Saboeiro/CE. The analysis of the impact of social 

technologies was through the construction of indices with unmatched data and the 

application of 'propensity score matching model', which aims to pair the data. The study 

reported in both paired and unpaired fashion, that social technologies of water 

management are generating a positive impact on the sustainability of its beneficiaries in 

the semiarid region of Ceará, in general, as they have the ability to generate agricultural 

income in the same period of drought returning this production to organic sense and 

reducing harm to the environment. 

 
Keywords: Ceará, These social technologies of water management, Evaluation of 

Public Policies. 
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1. INTRODUÇÃO 

Alguns fatores, como a dificuldade de acesso à educação, ao crédito, 

emprego, moradia e ao sistema de saúde são responsáveis pela pobreza da população em 

regiões pouco desenvolvidas, porém, o problema mais sério está relacionado ao acesso à 

água. Sem esse recurso, a população não tem condição de sonhar com o mais simples 

princípio de desenvolvimento e vive em um ambiente crescente de degradação. 

O semiárido brasileiro é um dos maiores do mundo, formado por uma área 

de 900.000 km², sendo que 57 % do território do Nordeste está classificado como 

semiárido e atinge os Estados da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte e também compreendendo os estados da Região Sudeste, 

Espírito Santo e Minas Gerais. 

O semiárido está localizado sobre uma área de rochas cristalinas e 

impermeáveis. Daí a ocorrência de solos rasos, com baixa capacidade de retenção de 

água, alto escoamento superficial e reduzida drenagem natural. “Nos locais onde as 

secas são mais severas, a maioria dos poços que são perfurados, a água encontrada é 

imprópria para o consumo humano e dos animais, pois são encontrados altos índices de 

salinidade”. (SUASSUNA, 2002 apud VIEIRA, 2004, p. 39) 

O Estado do Ceará tem uma área de 146.817 Km², sendo que 19.000 Km² 

em fase pré-desértica, representando, portanto, cerca de 13% do território em situação 

crítica. Em 2007, cerca de 4.541.532 de pessoas ocupam os 150 municípios integrantes 

da Região semiárida do Estado do Ceará, o que representa 55,61% da população. 

(RIBEIRO e SILVA, 2010). 

Segundo Khan et al (2005), a precipitação pluvial anual média do Estado é 

de 775mm, sendo a média do sertão semiárido de 400mm por ano, o que torna o Estado, 

invariavelmente, sujeito às frequentes calamidades climáticas. 

As secas periódicas determinam maior vulnerabilidade do homem do campo 

no semiárido e, na busca de reduzir essa vulnerabilidade, exigem várias opções como a 

construção de cisternas, perímetros irrigados, plantio e baixio, cacimbas, açudes e, 

emergencialmente, os carros pipas.   

 “Durante a presença da seca, a sobrevivência das camadas mais pobres da 

população rural torna-se dependente de políticas emergenciais como o carro-pipa”. 

(DUARTE, 2008, p. 11)  A população é obrigada a caminhar grandes distâncias para 

obter água e, na maioria das vezes, imprópria para o consumo humano e até mesmo para 
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o consumo animal.  

A viabilidade do aproveitamento das águas das chuvas oferece uma saída ao 

semiárido brasileiro. Noventa e dois por cento de toda a água de chuva que cai neste 

território é consumida pela insolação, evaporação e evapotranspiração, ou seja, apenas 

8% de todas as chuvas são aproveitados na alimentação dos rios, açudes e sistemas de 

drenagem dessa região (CARVALHO E AGLER, 2003 apud LIMA, 2005, p. 3). 

1.1 O Problema e sua Importância  

Segundo Ramos e Sampaio (2007), é possível viver no semiárido, porém 

antes é necessária uma cultura de convivência que considere o fenômeno da seca, os 

recursos naturais disponíveis e a cultura dos seres humanos que povoam esta área. 

Segundo Malvezzi (2007), no Nordeste, os políticos que controlam o poder 

local têm uma longa experiência no exercicio desse poder. São hábeis na manipulação 

das necessidades humanas. São três os esteios básicos do controle sobre a população –  

fome, a sede e a saúde.  

Segundo Carvalho (2004 apud LIMA, 2005), hoje, o modelo de 

desenvolvimento apropriado para o semiárido troca a lógica do combate à seca pela 

lógica da convivência com clima, ou a falência da lógica técnico-economicista para a 

emergência da lógica ambiental sistêmica. 

Em agosto de 1999, a sociedade civil organizou um movimento paralelo a 3ª 

Conferência dos Padres da Convenção de Combate à Desertificação e à Seca COP –3 da 

ONU em Recife, Pernambuco, a que levou à elaboração de um Plano Nacional de 

Combate à Desertificação, dirigido ao Governo Federal. Esse plano tinha como proposta 

principal democratizar a água de beber para a população do semiárido brasileiro. 

Centrado nesse objetivo, foi formada a “Articulação do Semiárido Brasileiro – ASA”, 

sendo constituída pela união de organizações não governamentais - ONGs, movimentos 

dos trabalhadores rurais e alguns organismos de igrejas, e tem como princípios básicos: 

a conservação, uso sustentável e recomposição ambiental dos recursos naturais do 

semiárido; a quebra do monopólio de acesso à água e outros meios de produção, de 

forma que esses elementos, juntos, promovam o desenvolvimento humano sustentável 

do semiárido (ASA, 2000, apud DIAS, 2004). 

O primeiro projeto formulado pela ASA foi o Programa de Formação e 

Mobilização Social para Conviver com Semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais- 

P1MC, que objetiva a construção de um milhão de cisternas de placas para a captação e 
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armazenamento da água da chuva. A responsabilidade de construir, manter o controle 

social, de capacitação e implantação das unidades gestoras é da ASA. O Programa é 

financiado, principalmente, com recursos das organizações filiadas à ASA e de outras 

organizações, como a FEBRABAN – Federação Brasileira dos Bancos. 

Dados os bons resultados do P1MC, a ASA formulou um novo projeto, 

chamado de “Uma Terra e duas Águas” ou P1+2.  O objetivo desse programa é ir além 

de oferecer água para o consumo humano, podendo levar água para a agricultura, na 

tentativa de promover a segurança alimentar e produzir excedentes financeiros com o 

aumento da renda e do emprego. 

Os pequenos agricultores no semiárido cearense têm limitado acesso a 

recursos imprescindíveis para a sobrevivência humana, como é caso da água para beber 

e para o uso agropecuário. Programas sociais voltados para a convivência e diminuição 

da vulnerabilidade, como é o caso dos programas P1+2 e o P1MC, são importantes e 

devem ser exaustivamente estudados, na tentativa de compreender seus impactos 

socioeconômicos e sua sustentabilidade ambiental.  

Em consideração, é necessário responder aos seguintes questionamentos: 

será que as tecnologias sociais da gestão hídrica fornecem um adequado padrão de 

sustentabilidade para o pequeno agricultor no semiárido cearense?  Os programas de 

democratização da água no semiárido cearense significam viabilizar um 

desenvolvimento econômico e social sustentável? Será que existe sustentabilidade 

ambiental?  

1.2 Hipótese 

Dados os problemas gerados pela seca no semiárido, as tecnologias sociais 

da gestão hídrica aparecem como forma alternativa de desenvolvimento sustentável, 

onde o pequeno agricultor tem a soberania sobre a água que lhe é oferecida.    

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar os impactos gerados pelas tecnologias sociais de gestão hídrica 

sobre a sustentabilidade do pequeno agricultor no semiárido cearense. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

― Descrever as características socioeconômicas dos beneficiários e não 
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beneficiários dos programas P1MC e P1+2; 

― Mensurar a sustentabilidade econômica e social; 

― Determinar o índice de sustentabilidade ambiental; 

― Elaborar um índice de sustentabilidade; 

― Avaliar o impacto dos programas sobre o emprego e a renda agropecuária dos 

beneficiários. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO      

2.1 Modelo de intervenção do Estado no Nordeste 

Desde o período colonial, o governo local sempre encarou a seca com 

políticas de combate, criando órgãos com o objetivo de realizar obras para aumentar a 

oferta de água. Dada a consolidação de sua ocupação, intensificaram-se as decisões 

políticas que resultaram na formulação e implantação de programas e projetos 

governamentais, vinculados em grande parte a órgãos públicos de caráter regional, que 

tinham por finalidade o enfrentamento das consequências da seca (SILVA, 2006, p. 34). 

Uma das primeiras instituições do governo a iniciar as obras de combate à 

seca foi a Inspetoria de Obras Contra a Seca – IOCS, em 21 de outubro de 1909, órgão 

que segundo Silva (2006), estava vinculado ao Ministério da Viação e Obras Públicas,  

A IOCS atuava principalmente com a formulação de estudos para a 

construção de açudes, tanto públicos como privados, além de outras obras hídricas, 

como barragens, poços, canais de irrigação, estradas, pontes, ferrovias etc. Em todo o 

seu período de atuação, a IOCS deparou problemas, principalmente com a falta de 

verbas, o que prejudicou o desenrolar de suas obras.  

Com a seca e 1915, porém, o seu modelo “dinâmico” de projetos para o 

Nordeste foi posto em xeque, uma vez que o governo não viu outra opção para diminuir 

os efeitos da seca, a não ser as velhas políticas pontuais: a formação de “campos de 

concentração” para agrupar os retirantes, com vistas a colocar ordem no caos presente 

em cidades como Fortaleza, Mossoró e outras; o fornecimento de alimentos; as frentes 

de serviços e, principalmente, o incentivo à emigração para a Amazônia e para São 

Paulo (SILVA, 2006, p. 49). 

Em 1919, foi instituído, no lugar da IOCS, a Inspetoria Federal de Obras 

Contra a Seca – IFOCS, que tinha as mesmas práticas atuantes da inspetoria anterior. O 

grande problema enfrentado pelo órgão estava relacionado ao encarecimento das obras, 

visto que seus valores acabavam se tornando bem superiores aos valores iniciais do 

projeto. Outra polêmica levantada era quanto à utilização de empresas estrangeiras para 

administrar as obras publicas, haja vista que, segundo o governo, não existia mão de 

obra local especializada nessa área.   

Em 1945, a IFOCS deu lugar ao Departamento Nacional de Obras Contra a 

Seca – DNOCS, que tinha também os mesmos objetivos de realizar obra para ampliar a 

oferta hídrica e implantar políticas emergenciais no período da estiagem. Foram 



20 

 

construídos no Nordeste grandes açudes, como o Orós, Araras e Banabuiú, sendo que 

parte desses tinham também a função de ofertar água para alguns projetos agroindústrias 

na região. Percebe-se com maior clareza a tentativa de mudança de foco das ações de 

combate à seca no Nordeste, com a concentração das ações do DNOCS, na 

implementação da irrigação nas áreas das bacias dos açudes já construídos (SILVA, 

2006, p. 52). 

No cenário de pressões sociais, motivado tanto pelos efeitos da seca como 

também pela disseminação dos principio da Revolução Cubana pela América Latina que 

na época pregavam ideais de socialismo mediante uma revolução que era liderada pelo 

próprio povo, o governo, em 1957 criou o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento 

do Nordeste – GTDN, com a função de promover estudos e elaborar políticas mais 

definidas para o Nordeste brasileiro. Os diagnósticos dados pelo GTDN não eram nada 

animadores. Segundo Araújo (2005), a política hidráulica que o governo implementava 

saciava a sede do gado e protegia a pecuária, porém, eram atividades hegemônicas dos 

grandes proprietários e não abrangiam a produção familiar que era a maioria da 

população da região. 

Desde o século XVII, o semiárido manteve como atividades - bases da 

atividade econômica a pecuária, a produção de alimentos para a subsistência e o cultivo 

do algodão, sendo que essa ultima se desenvolveu mais fortemente em razão de ser uma 

cultura mais resistente aos períodos de estiagem, ressaltando ainda que outras atividades 

como a cultura do milho e o feijão, podem ser cultivadas em conjunto com o algodão.  

Acentua Mattei (2001) que as políticas públicas para a área rural, em especial a política 

agrícola, dava privilegio âs esferas mais capitalizadas ligadas à lógica produtiva das 

commodities, o que levou à marginalização dos pequenos proprietários. 

Ferreira (2005) aponta outro aspecto encontrado pelo o GTDN, ao assinalar 

que o Nordeste tinha uma economia primário-exportadora que matinha alta dependência 

da política fiscal do Governo Federal, sendo sua demanda efetiva determinada com o 

comércio de bens primários com as demais regiões do País (principalmente com o 

Sudeste) ou com o Exterior, complementado por gastos do Governo Federal. Posto isto, 

foi formulado um plano de ação econômica, visando dinamizar produtivamente o 

semiárido nordestino com intensificações dos investimentos na indústria e a tentativa de 

promover uma reforma agrária e, consequentemente, o aumento da oferta agrícola da 

região.  

Com a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste – 
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SUDENE, as políticas elaboradas pelo GTDN ganharam força, sendo Celso Furtado o 

encarregado de pôr em prática as medidas adotadas. As políticas de industrialização do 

Nordeste iam desde a isenção total ou parcial do imposto de renda para as empresas 

novas ou já existentes, o aval da SUDENE para obtenção de empréstimos nos bancos 

oficiais Banco do Nordeste do Brasil – BNB e Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico – BNDE, até a isenção de impostos estaduais sobre circulação de 

mercadorias para as que se instalassem no Nordeste (GUIMARÃES NETO, 1989). 

O golpe militar de 1964 fez com que a diretoria da SUDENE perdesse 

autonomia na formulação de sua política regional, ficando, portanto, condicionada as 

decisões tomadas pelo governo militar. Os resultados foram bem deferentes da proposta 

iniciada por Celso Furtado: as indústrias foram concentradas nos Estados de melhores 

vantagens de custos, como Ceará, Bahia e Pernambuco, grande parte delas se instalou 

na capital ou em regiões metropolitanas, poucas foram aquelas que entraram para o 

interior, ou seja, houve um movimento de concentração agora dentro do próprio 

Nordeste. A reforma agrária não foi implantada, como queria Furtado.  

Os grandes proprietários de terra sempre tiveram forte influência nas 

decisões políticas relacionadas ao campo e isso faz com que se mantenha no Brasil o 

anacronismo das leis e normas brasileiras, sendo admitidas permissividades descabidas, 

a exemplo da possibilidade concreta do acesso sem limites à propriedade fundiária 

(TEIXEIRA, 2011). 

Afirma Silva (2006) que a transformação na estrutura produtiva do Nordeste 

no contexto geral do desenvolvimento capitalista no Brasil foi caracterizada pela 

manutenção da dependência da Região em relação ao centro dinâmico do Sudeste, 

sendo que os principais beneficiários da industrialização promovida pela SUDENE 

foram as grandes empresas, tanto nacionais como multinacionais, sobretudo das “extra-

regionais atraídas pelos incentivos oferecidos pelo governo”. As políticas de 

industrialização do Nordeste iam desde a isenção total ou parcial do imposto de renda 

para as empresas novas ou já existentes, o aval da SUDENE para obtenção de 

empréstimos nos bancos oficiais - Banco do Nordeste do Brasil – BNB e Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico – BNDE1 - até a isenção de impostos 

estaduais sobre circulação de mercadorias para as que se instalassem no Nordeste 

                                                        
1 Dada uma maior participação do Banco nas formulações de políticas voltadas para o desenvolvimento 
social, em 1982, passou a se chamar Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 
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(GUIMARÃES NETO, 1989, p. 113). 

O período pós 1960 é destacado pela  modernização regional. Optou-se por 

uma modernização técnica e empresarial, porém, não houve incentivos para mudanças 

estruturais e políticas. O crédito, a modernização da propriedade, o desenvolvimento e 

disseminação de tecnologias e os incentivos às atividades produtivas modernas foram 

orientados  pela busca do crescimento econômico da região, mas sem o mesmo peso 

dado às mudanças sociais (SILVA, 2006, p. 73).  

Frente um perfil de concentração, tanto de terra como de renda, a estrutura 

agrária do Nordeste faz com que as políticas para o pequeno produtor tendam sempre a 

assumir a forma de políticas de subsistência e assistencialismo, longe de políticas de 

progresso e ascensão social (MOREIRA, 2007). 

O atual sistema brasileiro esmaga a produção familiar, uma vez que existe 

uma rede bem articulada de intermediários financeiros e comerciais, cujo objetivo é 

“depreciar” ao máximo os preços dos produtos familiares2, levando a um desestímulo 

geral a produção. Isso só poderá ser superado quando o pequeno produtor for 

suficientemente forte, passando a ter acesso ao crédito oficial e podendo se organizar 

em cooperativas. Se isso não for feito, não correrá nenhum avanço real, haja vista que é 

a pequena e média produção que tem a capacidade de absorver a mão de obra do campo. 

A redução da pobreza no campo só pode ser alcançada com um processo de 

desenvolvimento econômico consistente, direcionado para a evolução da produtividade 

agrícola e das atividades não agrícolas, eliminando, assim, o desemprego disfarçado da 

população rural. O aumento da produtividade do pequeno produtor leva a uma oferta de 

alimentos mais elástica, representando um aumento da qualidade de vida e de renda 

desses, estimulando no agregado o mercado de produtos não agrícolas.  

 

 

 

 

 
                                                        
2 A criação do Pronaf em 1996 e do Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA), 
em 2003, é exemplo das ações do Estado que visa viabilizar a pequena produção familiar numa tentativa 
de diminuir as consequências da desigualdade econômica e social que se formou no sistema agrário 
nacional.  
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2.2 A Contextualização dos Recursos Hídricos no Estado no Ceará 

Em 1777, foi registrado uma das primeiras grandes secas no Ceará, que 

ocasionou impacto devastador na economia local. Segundo Taddei; Broad; Pfaff (2007, 

p. 3), a seca causou, nesse período, “a morte de quase todo o rebanho do Estado, 

encerrando um curto ciclo de desenvolvimento econômico em que o Ceará se tornara o 

principal produtor de carne da colônia portuguesa”.  

Justamente depois de um século, entre 1877 e 1879, outra seca ainda mais 

severa voltou a atingir o Estado, onde se registrou a morte de 500 mil pessoas3.  Nesse 

período, a cidade mais desenvolvida era Fortaleza, sendo essa o centro da migração 

local. Cerca de 110 mil pessoas abandonaram seus lares no interior para irem em busca 

de ajuda na Capital do estado.  

Os efeitos da seca de 1877 sobre a sociedade na zona rural do Nordeste, 

principalmente sobre a sociedade cearense, leva, segundo Taddei; Broad; Pfaff (2007) o 

governo imperial e, posteriormente, federal a alocar seus melhores técnicos na luta 

contra a seca, utilizando recursos científicos e tecnológicos como armas principais. 

Da grande seca de 1877, gerou-se um movimento em torno da realização 

dos primeiros estudos de previsão e incidência cíclica do fenômeno. Desta forma, vários 

estudos na tentativa de conhecer esse evento e sua previsibilidade foram realizados nas 

primeiras décadas do século XX (KHAN et al, 2005, p.246). 

A Constituição de 1934 incluiu dispositivo que orientava recursos para 

auxiliar as vítimas da seca, o que criou uma fonte permanente de recursos para 

assistência aos flagelados e as obras de combate às secas.  

A principal estratégia adotada pelo Poder Público foi a construção e 

ampliação de grandes reservatórios de água. Os grandes açudes construídos, embora 

tenham tido papel importante na política de combate aos efeitos das secas, permitindo a 

acumulação de grande volume de água, não foram suficientes para evitar que a tragédia 

se repetisse , cada vez que as chuvas faltavam na Região (KHAN et al, 2005, p.246).  

A sede da IOCS foi estabelecida em Fortaleza, e não no centro 

administrativo do País, Rio de Janeiro, isso em razões de o Ceará localizar-se 

justamente no coração das regiões mais afetadas pelas secas. A instituição foi formada a 

partir da união de pequenas comissões que estudavam a geomorfologia do semiárido, no 

intuito de sugerir opções de infraestrutura para o acúmulo de água. (TADDEI; BROAD; 

                                                        
3 Ver  Taddei; Broad; Pfaff (2007) 
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PFAFF, 2007, p. 3).  

Após algumas criticas as suas atividades a IOCS foi transformada no 

DNOCS, entretanto sua responsabilidade se reportou a realizar pesquisas de 

infraestrutura, construir e operar reservatórios no semiárido. As ações do DNOCS no 

Ceará, ao longo do século XX, estão vinculadas às práticas do clientelismo e 

patrimonialismo que caracterizaram a vida política do Estado, tanto na Capital quanto 

no restante do Estado. Assim, historicamente, elites políticas locais mantiveram o 

controle sobre as atividades do DNOCS, o que resultou numa gestão hídrica que 

beneficiava essas mesmas elites (TADDEI; BROAD; PFAFF, 2007, p. 3).  

Durante o governo Virgílio Távora (1979-1982), constatou-se que as 

construções de grandes obras, que provocavam o deslocamento dos emergenciados, 

foram evitadas a todo custo na programação das ações do governo (KHAN et al, 2005, 

p. 249).  

Em 1986, essa dinâmica começou a se modificar, quando um novo grupo 

político ganhou o poder no Estado, e iniciam um processo de reforma na gestão de água, 

transferindo parte da responsabilidade da gestão para o Estado (TADDEI; BROAD; 

PFAFF, 2007, p. 4).  

Como informa  Khan et al (2005), em 1987, o Ceará passou a ser 

administrado pelo chamado “Governo das Mudanças”, que assume posição firme no 

combate ao clientelismo político e monta um plano de governo nascido do debate com 

os diversos segmentos da sociedade. 

 

2.2.1 Aspectos Institucionais  

Até meados da década de 1980, o Governo Estadual pouco avançou na 

condução de uma política que assegurasse uma distribuição mais igualitária da água, 

porém, no ano de 1987, quando foi criada a Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos, 

o Estado avançou na elaboração de um sistema que contribui para o desenvolvimento 

desse processo, criando o Sistema Integrado de Gestão dos Recursos Hídricos – 

SIGERH. 

Para fazer frente ao desafio com vista a disponibilizar água adequada e 

suficiente para a população, o Governo do Estado do Ceará, segundo Pinheiro (2002), 

recorreu ao modelo administrativo implantado na França, que defendia a 

descentralização da gestão, com o envolvimento dos usuários da água. 
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O objetivo central da criação do SIGERH foi coordenar e executar a Política 

Estadual de Recursos Hídricos, sendo formada, segundo o Comitê de Bacias 

Hidrográficas do Ceará - CBH (2006), por instituições estaduais, federais e municipais, 

intervenientes no planejamento, administração e regulamentação dos recursos hídricos 

(sistema da gestão), órgãos responsáveis pelas obras e serviços de oferta, utilização e 

preservação dos recursos hídricos (sistemas afins), entidades encarregadas por serviços 

de planejamento e coordenação geral, incentivos econômicos e fiscais, ciência e 

tecnologia, defesa civil e meio ambiente (sistemas correlatos), bem como aqueles 

organismos representativos dos usuários de águas e da sociedade civil (CBH, 2006, p. 

11). 

De acordo com CBH (2006) são componentes do SIGERH: 

 
I- Conselho de Recursos Hídricos do Ceará - CONERH; 

II - Comitê Estadual de Recursos Hídricos - COMIRH; 

III - Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH ,orgão gestor; 

IV - Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FUNORH; 

V - Comitê de Bacias Hidrográficas - CBH; 

VI - Comitê das Bacias da Região Metropolitana de Fortaleza - CBRMF; 

VII - Instituições estaduais, federais e municipais responsáveis por funções hídricas. 
 

Segundo Pinheiro (2002, p. 4): 
 

Com a instituição da Política Estadual de Recursos Hídricos, o usuário de 
águas passou a ser maior partícipe como decisor na gestão e no uso deste 
recurso natural. Anteriormente, a gestão era centralizada pelos órgãos 
federais e estaduais, enquanto o uso da água era praticado desordenadamente 
e de acordo com a conveniência do usuário. 

 

O gerenciamento dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos de 

domínio do Estado passou em 1993 a ser administrado pela Companhia de Gestão dos 

Recursos Hídricos – COGERH, o que isso permitiu segundo CBH (2006) consolidar um 

modelo institucional que, tendo como instrumentos a outorga, a cobrança e o rateio dos 

custos das obras hídricas, ampliou a possibilidade de convivência com as limitações 

impostas pelo clima semiárido, ao integrar as ações de engenharia com o 

desenvolvimento de processos participativos da gestão. 

Toda essa nova organização produz uma dinâmica na gerência dos recursos 

hídricos que dá destaque à organização dos usuários para garantir a participação destes 
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na gestão das águas. Segundo a COGERH (2002 apud PINHEIRO, 2002, p. 5), o 

processo de apoio à organização dos usuários é desenvolvido levando em consideração 

três níveis de atuação, com vários graus de complexidade: 

I – açude - é o núcleo básico de organização dos usuários, onde pescadores, vazanteiros, 

irrigantes e até mesmo concessionários de abastecimento de água dos centros urbanos 

dependem de um mesmo reservatório de água e devem, portanto, decidir conjuntamente 

sobre sua utilização. Neste nível, é apoiado o fortalecimento ou a constituição de 

associações. 

II - vale perenizado - este nível de organização é um pouco mais complexo de atuação, 

pois envolve um ou mais reservatórios e/ou trechos de rios perenizados, nos quais, 

usualmente, se encontram os grandes perímetros públicos irrigados, irrigantes privados, 

agroindústrias, indústrias e captação para abastecimento de várias cidades, usuários 

estes que devem deliberar conjuntamente sobre a operação de um sistema perenizado. 

III - bacia ou região hidrográfica - é o nível mais complexo dos três, já que abrange toda 

a área de uma região hidrográfica, a qual deve ser entendida como a unidade de 

planejamento e gestão, com todos os seus conflitos e potencialidades. 

A constituição dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) foi conduzido 

desde 1993 pela COGERH, por meio de uma equipe de organização dos usuários, 

seguindo uma metodologia constituída por etapas progressivas, iniciadas com a 

formação de conselhos gestores de sistemas hídricos com base na alocação negociada e 

constituição de regras de uso e preservação de um determinado manancial. 

Em virtude da consolidação dos dois níveis (açude e vale perenizado), foi 

implementada a constituição dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs) que desde 

1993 foi conduzido pela COGERH. O Comitê de Bacia, instituído por lei, após 

articulação e discussão entre usuários da região/bacia hidrográfica, é a instância mais 

importante de participação e integração do planejamento e das ações na área dos 

recursos hídricos (PINHEIRO, 2002, p.4). 

Os trabalhos das Bacias Hidrográficas contemplam os processos, sejam eles 

ecológicos ou antrópicos, que utilizem a água de maneira geral, o que por natureza 

tende a diminuir suas externalidades.  

Para a constituição do Comitê, é necessária uma mobilização bastante 

intensa em toda a bacia, iniciada com um diagnóstico institucional dos seus municípios, 

e por diversas outras etapas, que se integram, chegando à instalação do comitê (CBH, 

2006, p. 17). 
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As bacias hidrográficas permitem a integração dos recursos hídricos, bem 

como os recursos naturais entre os municípios. No Estado, existem 11 regiões (bacias) 

hidrográficas, como pode ser visto na figura 1. 

Segundo CBH (2006), despontam como elementos imprescindíveis o 

respeito mútuo entre técnicos e usuários e o diálogo permanente como pressupostos 

para chegar ao entendimento, com fundamento no conhecimento técnico da área. Para 

aprimorar essa dinâmica, é preciso intensificar a mobilização por toda a bacia. 

 

. 

 

Figura 1: Comitês de Bacias Hidrográficas Criados no Estado do Ceará. 
Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos, 2012.  
 

Segundo Campos et al. (2001, apud Pinheiro, 2002, p. 6), para que a água 

possa ser utilizada e controlada em níveis satisfatórios de quantidade e de qualidade, 
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seja pela geração atual, seja pela futura, são necessários mecanismos de planejamento e 

gerenciamento integrado, descentralizado e, sobretudo, participativo. 

O Estado do Ceará precisa oferecer uma infraestrutura hídrica capaz de dar 

segurança para as populações que moram em regiões  não abastecidas por grandes 

açudes nem mesmo por canais ou ramificações desses; a água deve ir até elas, custe o 

que custar.   

 

2.3 Modelos de Aproveitamento da Água da Chuva no Mundo 

A gestão racional das águas se põe como uma das maiores problemáticas 

para as sociedades atuais. Para Coutinho (2010, p.27), “nenhuma questão hoje é mais 

importante do que a da água. Dela depende a sobrevivência de toda a cadeia da vida e, 

consequentemente, o nosso próprio futuro”. 

O aproveitamento da água da chuva é uma prática utilizada em várias partes 

do mundo, sendo que, em determinadas regiões, essa é praticamente a única forma de se 

ter acesso à água. 

As técnicas utilizadas para aproveitar a água de chuva foram se 

desenvolvendo ao passar dos tempos. Uma das referências mais remotas que se tem 

com relação a essas práticas é datada de aproximadamente 850 a. C., no Oriente Médio, 

onde inscrições em pedras foram feitas sugerindo a construção de uma cisterna para seu 

aproveitamento (KLUMB, 2009). 

No Quênia, em virtude suas principais fontes de água estarem situadas a 

grandes distâncias, a população têm de se deslocar para obter água. O governo local, em 

parceria com organizações não governamentais, promoveu projetos para construção de 

cisternas domiciliares e coletivas, minimizando com isto o esforço da população 

empregado para a obtenção de água. 

Outro país que sofre problema de escassez de água é Botswana4. No sudeste 

desse país, a precipitação média anual é de 250mm , sendo essa ainda concentrada em 

poucos dias. Seu Centro de Tecnologia desenvolveu a instalação de unidades de 

captação da água da chuva por telhas e tanques a um custo por unidade de US$1.800,00 

(KOBIYAMA et al, 2005). 

Em virtude da formação do seu território, a Tailândia possui águas 

subterrâneas muito salinas, sendo ainda sua precipitação anual de aproximadamente 

                                                        
4 País da África Austral.  
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1300mm, e raramente chove no período da estiagem. Segundo Hansen (1996 apud 

KOBIYAMA et al, 2005), existe uma ONG que dá suporte financeiro para a construção 

de cisternas e tanques  fim de que os agricultores possuam armazenar água da chuva 

paraser utilizada para consumo.  

No Japão são desenvolvidas formas de captação de água da chuva que 

permitem, a população maior poder de gestão sobre esse recurso. A comunidade da 

cidade de Sumida usa água de reservatórios construídos no subterrâneo e têm 

aproximadamente 10m³, sendo utilizado para regar plantas, no combate de incêndio e 

até no consumo humano (GROUP RAINDROPS, 2002). 

Na região dos Andes, na América do Sul, além da pouca ocorrência de 

chuva, a região sofre com alta umidade relativa do ar, entretanto, a alternativa foi 

encontrada para esta situação. Segundo Hansen (1996 apud KOBIYAMA et al, 2005) 

uma tela de 3.600m² é posta no alto dos montes com objetivo de recolher a água do ar, 

podendo-se coletar até 11m³ de água por dia.  

O desenvolvimento de atividades industriais e agrícolas depende da água. 

Assim, além do abastecimento do consumo humano, a gestão racional desse recurso 

tende a promover um desenvolvimento centrado numa lógica sustentável, diminuindo o 

impacto desse desenvolvimento no meio ambiente.  

 
2.3.1 Captação de Água da Chuva Para a Produção Agrícola 

 

No processo de desenvolvimento atual, a agricultura deixou de depender 

apenas de um volume de água em dado nível, sendo que a sustentabilidade de sua 

produção não terá como ser mantida, caso não ocorra o desenvolvimento adequado da 

gestão dos recursos hídricos convencionais. O aumento da produção agrícola não pode 

mais estar apenas relacionado com a expansão da terra cultivada (HESPANHO, 2002). 

O Estado de Gansu na China, é uma região caracterizada por ter períodos 

chuvosos irregulares e um alto índice de evaporação muito semelhante ao Nordeste 

brasileiro. A utilização racional de água de chuva para uso doméstico tem uma história 

milenar nesse Estado, principalmente por meios de cisternas subterrâneas. 

No final dos anos 1980, alguns pesquisadores de Gansu iniciaram 

experimentos com formas modernas de captação de água de chuva, com o objetivo 

suprir o uso de água, tanto doméstico como da produção agrícola. Segundo Gnadling 

(2001, p. 4), as principais inovações introduzidas foram: 
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I - uso de materiais modernos, como o concreto; 

II - modelos elaborados por engenheiros, baseados em experiências antigas, visando 

aumentar a durabilidade e capacidade de armazenamento dos tanques; 

III - uso da água armazenada para a irrigação, em vez do uso exclusivamente domestico; 

IV - a construção de sistemas de captação eficazes;e 

V - a adoção de sistemas de irrigação com menor consumo de água. 

 
O Governo do Estado de Gansu disseminou em larga escala os programas 

de captação de água de chuva para as áreas rurais semiáridas. Esse processo, segundo 

Kobiyama et al (2005, p. 61) ocorreu principalmente em duas fases. 

Primeiro, o programa original "1–2–1", que começou em 1995 e se 

concentrou nos problemas da água potável, atualmente visa, principalmente, ao uso da 

água da chuva armazenada na irrigação suplementar de culturas, como grãos, hortaliças 

e frutíferas. 

Naquele País, o Governo ofereceu um pedaço de terra para os moradores 

daquela região e mais dois reservatórios com água, um para o consumo humano e outro 

para a utilização na produção de alimentos. Esse programa é conhecido na China como 

(1-2-1), o primeiro (1) representa uma área para captação da água da chuva, (2) duas 

técnicas para armazenamento dessa água. O outro (1) representa uma terra para que nela 

seja implementado uma cultura agrícola (SANTOS e LIMA, 2009). 

A segunda fase se ocorreu com início em 1997, os esforços para a 

disseminação do sistema em Gansu se dirigem mais à irrigação suplementar de culturas 

como grãos, hortaliças e fruteiras. As cisternas foram construídas nas imediações das 

plantações, utilizando estradas, encostas e superfícies cimentadas como áreas de 

captação (KOBIYAMA et al 2005). 

Até o começo de 2001, foram construídas 2.183.000 cisternas (73.1 milhões 

de m³ de água) para resolver o problema da água de beber para 1.310.000 pessoas e 

1.180.000 animais. 246.400 ha de terras foram beneficiadas com irrigação suplementar. 

1,21 milhão de pessoas conseguiram se livrar da pobreza (GNADLING 2001, p. 4).  

No semiárido brasileiro, existe a necessidade urgente de construir para a 

população, estratégias que visem o uso, conservação, manejo e captação dos recursos 

hídricos, haja vista que é uma questão de sobrevivência.  

. 
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2.4 Nova Proposta de Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro 

A expressão do semiárido brasileiro é refletida na Região Nordeste, onde, 

em virtude das limitações ambientais, o processo produtivo é prejudicado, 

principalmente, a pequena produção familiar e sua base, a agricultura de subsistência, 

essa sofre e sucumbe, sendo em geral marginalizada de toda e qualquer dinâmica 

desenvolvimentista. 

A figura 2 mostra o dimensionamento da região semiárida5 no Brasil. 

 

 
Figura 2: Redimensionamento do Semiárido no Brasil. 
Fonte: Articulação do Semiárido Brasileiro, 2012. 

 

Encontra-se nesta região do semiárido o Polígono das Secas, caracterizado 

por baixa pluviosidade, entre 250 mm e 800 mm anuais. Existem neste clima duas 

                                                        
5 O Semiárido brasileiro não é apenas clima, vegetação, solo, sol ou água. É povo, música, festa, arte, 
religião, política, história. É processo social. Não se pode compreendê-lo de um ângulo só. Hoje, com a 
incorporação de uma parte de Minas Gerais, o semiárido abrange uma área de 912 mil quilômetros 
quadrados, onde vivem cerca de 22 milhões de pessoas, que representam 46% da população nordestina e 
13% da brasileira (MALVEZZI, 2007, p. 9 e 10). 
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estações distintas no ano, a estação chuvosa, que dura de 3 a 5 meses, e a época de seca, 

de 7 a 9 meses (MAIA, 2004, apud RAMOS E SAMPAIO, 2007, p. 4). 
 

Com relação ao semiárido cearense, o IPECE (2010) apresenta algumas 

características:  

I - 86,8% da área total do Estado situa-se nessa região, e em 2007, 55,61% da  

população do Estado habitava nessa região;   

II - a agricultura é o setor de maior participação do semiárido, em comparação com os  

outros municípios. Isso explica a baixa participação da região semiárida no PIB do 

Estado;  

III - no semiárido e no Ceará como um todo, o setor de serviços é predominante; 

IV - quanto a educação, percebe-se o quanto a região semiárida necessita de políticas 

para se aproximar do restante do Estado; e 

V - os indicadores de saúde mostram que apesar de ter havido investimentos na área, 

ainda existe um déficit.  

Objetivando a garantia de melhores condições de vida para os habitantes do 

semiárido brasileiro, surge o Programa de Convivência com o Semiárido3, foco deste 

trabalho, criado com base no conhecimento das condições climáticas da região 

semiárida do País. (PINTO e LIMA, 2005). 

Em meio à necessidade de criar uma política consistente para desenvolver o 

semiárido, no ano de 1999, durante a 3ª Conferência das Partes da Convenção de 

Combate à Desertificação e à Seca - COP3, no Recife, foi fundado a Articulação do 

Semiárido Brasileiro – ASA. A ASA é formada pela união de organizações não 

governamentais - ONGs, movimentos dos trabalhadores rurais e alguns organismos de 

igrejas. 

A ASA formalizou o documento do Programa de Formação e Mobilização 

Social para Conviver com o semiárido: Um Milhão de Cisternas Rurais P1MC. Consiste 

em estabelecer, junto às comunidades rurais, um processo de capacitação que envolve, 

ao longo dos 5 anos, um  milhão de famílias, abordando a questão da convivência com o 

semiárido, enfocando mais especificamente aspectos de gerenciamento de recursos 

hídricos, construção de cisternas,  gerenciamento de recursos públicos e administração 

financeira dos recursos advindos do  P1MC (LOPES e LIMA, 2005). 

As famílias são escolhidas por uma série de características: como o número 

de crianças matriculadas na escola, a quantidade de criança de 0 a 6 anos de idade, a 
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quantidade de mulheres que são chefes de famílias, números de pessoas com idade igual 

ou superior a 65 anos e a existência de pessoas com deficiência física ou mental. O 

objetivo principal desse programa é dar condições de acesso à água para consumo 

durante o período da estiagem para a população do semiárido, fazendo com que as 

famílias tenham melhorias na qualidade de suas vidas (SANTOS e LIMA, 2009). 

As tecnologias de captação e manejo de água de chuva possibilitam utilizar 

parte desta água não aproveitada, que retornaria à atmosfera por evapotranspiração, 

percorreria para as camadas mais profundas do solo ou escorreria superficialmente para 

os rios (GNADLINGER et al, 2008, p. 4). 

São muitas as técnicas para captar a água da chuva e que são difundidas no 

semiárido, entre os quais de destacam as cisternas de placas, poços ou cacimbões, 

pequenas irrigações familiares e barragens subterrâneas. 

2.4.1 O (P1MC): Projeto Um Milhão de Cisternas Rurais  

A proposta iniciada pela ASA com o P1MC tem a nobre missão de oferecer 

para a população do semiárido água de excelente qualidade para o consumo humano, 

além de que ultrapassa as melhorias de saúde, chegando a ter impacto na diminuição da 

dependência política, desperdício e agressão ao meio ambiente.  

A ideia inspiradora para esse projeto tem como base os resultados 

satisfatórios sobre ações de que visam a captação e armazenamento de água de chuva 

por meio de cisternas que, há mais de 20 anos, diversas organizações da sociedade civil 

já vinham implantando no semiárido nordestino, integradas a um processo educativo 

para o bom gerenciamento do seu uso (LOPES e LIMA, 2005). 

A figura 3 mostra uma cisterna de bica desenvolvida pelo programa P1MC. 
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Figura 3: Cisternas de Bica. 
Fonte: Articulação o Semiárido Brasileiro, 2012. 

As cisternas ficam enterradas no chão onde são construídas a partir de 

placas de cimento pré-moldado, normalmente, posta ao lado da casa, tem o objetivo de 

captar a água da chuva através de canos instalados interligados entre as calhas e o 

reservatório, onde no percurso a água é filtrada por uma tela. Os custos de produção e 

está me torno de R$ 1.200,00, sendo que o período total para sua construção é de cinco 

dias e a mão de obra pode ser utilizada em sistema de mutirão. 

A capacidade de armazenamento de cada cisterna é de 16 mil litros de água, 

sendo essa quantidade suficiente para que uma família com cerca de cinco pessoas 

utilize durante todo o período da estiagem. As famílias tem orientação básica para não 

armazenar as águas das primeiras chuvas6, pois estas estão contaminadas com a sujeira 

do telhado das casas.  

Desde que surgiu, em 2003, até os dias de hoje, o P1MC construiu mais de 

350 mil cisternas, beneficiando mais de 1,5 milhão de pessoas (ASA, 2012). 

 

 

                                                        
6 Os exames feitos nas cisternas de bica mostram que a água raramente contém coliformes fecais, além de 
nunca ter metal pesado e outras contaminações, já que a chuva do sertão não tem poluição. Como a 
entrada de raios solares é obstruída, os índices de proliferação de algas que contaminam a água são muito 
baixos (MALVEZZI, 2007, p. 37). 
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2.4.2 O Projeto (P1+2): Uma Terra e Duas Águas 

Em 2007, a ASA inicia o Programa de Formação e Mobilização Social para 

Convivência com o Semiárido: Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2) que tem 

como objetivo a consolidação das estratégias de convívio com o clima semiárido.  

O projeto P1+2 adota tecnologias simples e baratas que os agricultores 

possam dominar7. São muitas as técnicas para captar a água e a utilizar na produção de 

alimentos. A ASA trabalha com as seguintes tecnologias: cisterna calçadão, barragem 

subterrânea, tanque de pedra e bomba d’água popular. 

No Brasil, embora o P1+2 tenha como referência a experiência chinesa, o 

programa conta com o acervo tecnológico e de conhecimentos desenvolvidos pela 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA Semiárido, bem como com 

as experiências das diversas comunidades sertanejas na luta terra-água por uma 

convivência sustentável, que se constituem na base do desenvolvimento do semiárido 

brasileiro (GNADLINGER et al, 2008, p. 6). 

 
Figura 4: Cisternas Calçadão. 

                                                        
7 O projeto concentra esforços para fomentar a elaboração de processos participativos de gestão hídrica, 
onde visa promover a soberania, a segurança alimentar e nutricional e a geração de emprego e renda às 
famílias agricultoras, através do acesso e manejo sustentáveis da terra e da água para produção de 
alimentos (ASA, 2012). 
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Fonte: Articulação do Semiárido Brasileiro, 2012. 
 

Há cisternas com capacidade para armazenar 50 mil litros ou mais. Bastam 

duas boas chuvas para que fiquem cheias. Como desdobramento, as famílias cercaram a 

área e, em volta dela, fazem os canteiros para produzir os bens básicos para a segurança 

alimentar. Muitas vezes, o uso dessa tecnologia para captar água de chuva para a 

produção vem acompanhado da mandala, outra tecnologia, voltada para usar 

racionalmente a água captada (MALVEZZI, 2007, p. 109). 

A produção dos alimentos baseia-se na lógica da agroecologia, ou seja, sem 

a utilização de qualquer insumo químico. O destino da produção atende a demanda 

familiar, entretanto, há comercialização do excedente em feiras agroecológicas, nas 

próprias comunidades e até no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Governo.  

Segundo ASA (2012), desde 2007 até agora, o projeto já desenvolveu cerca 

de 9 mil cisternas-calçadão, 420 barragens subterrâneas, 302 tanques de pedra, 208 

bombas d’água popular (BAPs) e um barreiro-trincheira. 

 

2.5 Aspectos Conceituais  

2.5.1 Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável 

Sustentabilidade é uma termologia utilizada no intuito de definir ações e 

atividades que visam a suprir as necessidades atuais da sociedade, sem prejudicar as 

gerações futuras. Em um conceito sistemático, sustentabilidade está relacionada à 

continuidade dos aspectos econômicos, sociais, culturais e ambientais da sociedade.  

De acordo com Bellen (2004), a base do conceito de sustentabilidade é a 

utilização dos serviços da natureza dentro do princípio da manutenção do capital 

natural, isto é, o aproveitamento dos recursos naturais dentro da capacidade de carga do 

sistema. 

Destacam-se algumas ações que podem relacionar o conceito de 

sustentabilidade e sua prática: 

I - o Controle da exploração dos recursos vegetais de florestas e matas bem 
como o seu replantio; 

II - total preservação de áreas verdes em que não se dedicam a exploração 
econômica; 
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III - incentivo a produção e consumo de alimentos orgânicos;  

IV - o planejamento da exploração racional dos recursos minerais (petróleo, 
carvão, minérios); 

V - utilização de energia limpas e renováveis como a eólica, geotérmica e 
hidráulica; 

VI - intensificação do processo de reciclagem de resíduos sólidos como 
ferramenta geradora de renda; e 

VII - a diminuição do desperdício no consumo e água tanto por empresas como 
nas famílias. 

A sustentabilidade requer um padrão de vida dentro dos limites impostos 

pela natureza. Utilizando uma metáfora econômica, deve-se viver dentro da capacidade 

do capital natural (BELLEN, 2004, p. 3). 

Assinala Caron (2003 p.43 apud BELLEN, 2004) complementa a ideia de 

que "A sustentabilidade do desenvolvimento local é dada pelo desenvolvimento do ser 

humano que possibilita a constante inovação e renovação do processo de 

desenvolvimento econômico, social, cultural, político, institucional". 

Assim, a sustentabilidade assume um novo critério básico e integrador que 

segundo Jacobi (1998) precisa estimular permanentemente as responsabilidades éticas, 

na medida em que a ênfase nos aspectos extra econômicos serve para reconsiderar os 

aspectos relacionados com a equidade, a justiça social e a ética dos seres vivos. 

Há pouca mais de 30 anos, parte considerável dos economistas não 

manifestava preocupação nenhuma com o meio ambiente e o desenvolvimento 

sustentável, haja vista a espera da evolução do processo tecnológico. Mas logo depois 

surgiu a consciência de que os problemas ambientais já haviam atingido um alto grau de 

extensão, que representavam um verdadeiro desafio à sobrevivência da humanidade 

(MIKHAILOVA, 2004, p. 5). 

Em junho de 1972 na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, é concebida o termo “desenvolvimento 

sustentável”.  

O esgotamento dos recursos naturais frente ao modelo de desenvolvimento 

econômico dos países hegemônicos “foi o grande precursor desta conferência que 

mobilizou vários países numa discussão que ainda permeia as agendas governamentais”. 

(OLIVEIRA, 2008, p. 10) 



38 

 

Uma sociedade só é dita sustentável quando não produz nenhum elemento 

capaz de afetar de forma negativa o meio ambiente. “Desenvolvimento sustentável é 

aquele que melhora a qualidade da vida do homem na Terra ao mesmo tempo em que 

respeita a capacidade de produção dos ecossistemas nos quais vivemos”. 

(MIKHAILOVA, 2004, p. 4 e 5) 

O desenvolvimento sustentável caracteriza-se, portanto, não como um 

estado fixo de harmonia, mas sim como um processo de mudanças, no qual se 

compatibilizam a exploração de recursos, o gerenciamento de investimento tecnológico 

e as mudanças institucionais com o presente e o futuro. (CANEPA, 2007 apud 

OLIVEIRA, 2008, p. 6) 

Em termo atual, o conceito de desenvolvimento sustentável, foi definido na 

Cúpula Mundial em 2002, envolvendo, segundo Mikhailova (2004, p. 7), “a definição 

mais concreta do objetivo de desenvolvimento atual (a melhoria da qualidade de vida de 

todas os habitantes) e ao mesmo tempo distingue o fator que limita tal desenvolvimento 

e pode prejudicar as gerações futuras (o uso de recursos naturais além da capacidade da 

Terra)”. 

Mikhailova (2004, p. 6) destaca que “enquanto o desenvolvimento 

sustentável pode requerer ações distintas em cada região do mundo, os esforços para 

construir um modo de vida verdadeiramente sustentável requerem a integração de ações 

em três áreas-chave”. 

I - Crescimento e Equidade Econômica – Os sistemas econômicos globais, hoje 

interligados, demandam uma abordagem integrada para promover um crescimento 

responsável de longa duração, ao mesmo tempo em que assegurem que nenhuma nação 

ou comunidade seja deixada para trás. 

II - Conservação de Recursos Naturais e do Meio Ambiente – Para conservar 

nossa herança ambiental e recursos naturais para as gerações futuras, soluções 

economicamente viáveis devem ser desenvolvidas com o objetivo de reduzir o consumo 

de recursos, deter a poluição e conservar os habitat naturais. 

III - Desenvolvimento Social – Em todo o mundo, pessoas precisam de emprego, 

alimento, educação, energia, serviço de saúde, água e saneamento. Enquanto discutem-

se tais necessidades, a comunidade mundial deve também assegurar que a rica matriz de 

diversidade cultural e social e os direitos trabalhistas sejam respeitados, e que todos os 

membros da sociedade estejam capacitados a participar na determinação de seus futuros.  

Para se pensar em desenvolvimento sustentável, é necessário de imediato 
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levar em consideração o problema da escassez dos recursos naturais e, a partir daí traçar 

um planejamento de longo prazo para o uso racional desses recursos.  Não se trata de 

interromper o crescimento, mas de eleger um caminho que garanta o desenvolvimento 

integrado e participativo e que considere a valorização e o uso racional dos recursos 

naturais (MATOS e ROVELLA, 2010, p. 9). 

 

2.5.2 Desenvolvimento Econômico-Social e Sustentabilidade Ambiental 

No conceito de desenvolvimento, deve existir, além do crescimento 

econômico, a melhoria da qualidade de vida da sociedade, ou seja, deve incluir as 

alterações da composição do produto e a alocação de recursos pelos diferentes setores 

da economia (VASCONCELLOS e GARCIA, 1998, p. 205 apud OLIVEIRA, 2002, p. 

3). 

Afirma Bresser Pereira (2006, p. 22) que o desenvolvimento econômico tem 

reflexo na melhoria dos padrões de vida, entretanto não elimina todos os problemas de 

uma sociedade. Por isso: 
Ele é apenas um dos cinco grandes objetivos políticos a que se 
propõem as sociedades nacionais modernas, ao lado da segurança, da 
liberdade, da justiça social, e da proteção do ambiente. É um objetivo 
fundamental que não se opõe aos outros quatro no médio prazo, mas 
que terá que estar sendo permanentemente submetido a compromissos 
em função dos conflitos de curto prazo. 

 

Neste contexto, conclui Bresser Pereira (2006, p. 22): 
O desenvolvimento é um processo histórico que as sociedades 
nacionais modernas buscam levar a adiante através de estratégias 
nacionais. Para formular e implementar essas estratégias, a utilidade 
de teorias econômicas reducionistas, que se autodefinem como teorias 
do mercado, é limitada. 

 

A evolução do debate sobre desenvolvimento não associa somente as 

questões econômicas, mas evolui em um contexto mais completo e complexo, na 

compreensão das questões política, social e ambiental. 

O desenvolvimento econômico tem que trazer em sua essência o papel de  

mudanças e transformações nas questões política, humana e social. Desenvolvimento 

nada mais é do que o crescimento – incrementos positivos no produto e na renda – 

transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, tais 
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como: saúde, educação, habitação, transporte, alimentação, lazer, dentre outras 

(OLIVEIRA, 2002, p. 3). 

O grau de satisfação das necessidades materiais e culturais das economias 

domésticas associa o conceito de nível de vida de uma sociedade. Assim, por meio dos 

fluxos de mercadoria e de serviços pagos, essa sociedade garante sua satisfação 

(MONTE, 1999, apud DAMASCENO, 2009, p. 32). 

A Organização das Nações Unidas – ONU,  nos últimos anos, utiliza a 

expressão “desenvolvimento humano” como indicador de qualidade de vida, e se 

apoiando nos índices de saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, 

ambiente limpo, espírito comunitário e lazer criativo. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é proposto pela Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) como medida 

para tenta mesurar o desenvolvimento, que segundo UNESCO (1999, p. 28-29 apud 

OLIVEIRA, 2008) “procura considerar as numerosas dimensões do bem-estar humano, 

já que a atenção concentrar-se-ia assim sobre os fins para os quais o desenvolvimento 

deve servir, em vez de fazê-lo apenas sobre os meios, por exemplo, para o aumento da 

produção)”. 

Consoante Damasceno (2009) o IDH utiliza o Método Genebrino, ou 

Distancial, no qual combina três componentes básicos. 

I – Longevidade: Reflete as condições de saúde da população, medida pela 

esperança de vida ao nascer; 

II – Grau de conhecimento: medido pela combinação da taxa de alfabetização de 

adultos e taxa de matricula nos níveis de ensino fundamental, médio, e superior; e  

III – Renda: medida pelo PIB per capita ajustado ao custo de vida local.  

Com a difusão desse conceito, abre a possibilidade de análise por parte de 

sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores, entre outros. “Dessa forma, a 

investigação sobre o desenvolvimento torna-se mais complexa, multidisciplinar e 

integral do que inicialmente, quando a discussão cabia apenas à dimensão econômica, 

ao crescimento econômico propriamente dito” (MATOS e ROVELLA, 2010, p. 5). 

Entretanto, por mais que evidencie de forma coerente a realidade de uma 

determinada sociedade, o próprio Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

- PNUD reconhece a limitação do IDH. 

Nas últimas décadas, aumentaram consideravelmente o debate e a 

preocupação sobre as questões ambientais e como essas podem de fato produzir 
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impactos sobre o bem-estar da sociedade. Nenhuma sociedade está livre dos impactos 

ambientais, mas esse fator se agrava quando se trata de países pobres, haja vista que 

esses dispõem de recursos limitados para utilizar de forma sustentável os recursos 

naturais para atenuar as mudanças climáticas.  

As variações e as mudanças climáticas, juntamente com os danos 

ambientais, deixam em xeque as estratégias de crescimento econômico e de redução da 

pobreza. 

A situação socioambiental na qual estão inseridas as sociedades 

contemporâneas mostra que o impacto dos humanos sobre o meio ambiente tem gerado 

consequências cada vez mais graves, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos 

(JACOBI, 2003). 

Os setores público e privado têm papéis fundamentais a desempenhar e 

devem segundo BANCO MUNDIAL (2003, p. 2), ter planos em comuns que levem em 

consideração as questões ambientais não só de ordem nacional mas também 

transnacional. 
 

Jacobi (2003, p. 6) aponta as dimensões a respeito do conceito de 

desenvolvimento sustentável: 
 

O desenvolvimento sustentável não se refere especificamente a um problema 
limitado de adequações ecológicas de um processo social, mas a uma 
estratégia ou um modelo múltiplo para a sociedade, que deve levar em conta 
tanto a viabilidade econômica como a ecológica.  

 
 

Posto isto, conclui Jacobi (2003, p. 6): 
 

[...] a noção de desenvolvimento sustentável reporta-se à necessária 
redefinição das relações entre sociedade humana e natureza, e, portanto, a 
uma mudança substancial do próprio processo civilizatório, introduzindo o 
desafio de pensar a passagem do conceito para a ação. 

 
 

Na década de 1950, as ideias sobre ambientalismo começaram a se 

disseminar pelos países mais desenvolvidos, sendo seus paradigmas associados à 

preservação do meio ambiente.   

Para Sachs (2004) apud Matos e Rovella (2010), o desenvolvimento 

sustentável está estruturado a partir de cinco pilares: 

I - o Social, fundamental por motivos tanto intrínsecos quanto instrumentais, 

por causa da perspectiva de disrupção social que paira de forma ameaçadora sobre 

muitos lugares problemáticos do nosso planeta; 
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II - o Ambiental, com as suas duas dimensões (os sistemas de sustentação da 

vida como provedores de recursos e como “recipientes” para a disposição de resíduos); 

III - o Territorial, relacionado à distribuição espacial dos recursos, das 

populações e das atividades; 

IV - o Econômico, sendo a viabilidade econômica a conditio sine qua non 

para que as coisas aconteçam; 

V - a Política, pois a governança democrática é um valor fundador e um 

instrumento necessário para fazer as coisas acontecerem, a liberdade faz toda a 

diferença. 

A ideia de desenvolvimento sustentável está focada na necessidade de 

promover o desenvolvimento econômico, satisfazendo os interesses da geração 

presente, sem, contudo, comprometer a geração futura (OLIVEIRA, 2002, p. 6). 

Cima (1991, p. 182 apud OLIVEIRA, 2008, p. 11) aponta  alguns fatores 

que podem levar a um processo de desenvolvimento sustentável: a) retomada do 

crescimento e melhorar distribuição de seus benefícios e pela racionalização do uso de 

energia; b) o atendimento das necessidades básicas das populações, pela estabilização 

dos níveis demográficos; c) a conservação da base de recursos, pela reorientação da 

tecnologia no sentido da redução de seu impacto ecológico e a incorporação de critérios 

ambientais nas decisões econômicas. 
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3.  METODOLOGIA  

3.1 Área de Estudo e Caracterização dos Municípios 

Esta pesquisa foi realizada com não beneficiários e beneficiários tanto do 

Programa de Formação e Mobilização Social para Conviver com Semiárido: Programa 

Um Milhão de Cisternas Rurais (P1MC) como do Programa Uma Terra e Duas Águas 

(P1+2) nos Municípios de Cariús e Saboeiro, no Estado do Ceará. Esses municípios 

foram escolhidos haja vista seus baixos graus de integração no processo de 

desenvolvimento econômico e social, onde o impacto da estiagem amplia as 

desigualdades gerando prejuízos para a zona urbana, mas, principalmente para a zona 

rural. Segundo o ranking elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica 

do Ceará – IPECE, que mede o Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM), em 2008, 

entre todos os 184 municípios do Estado, Cariús e Saboeiro registram,  respectivamente, 

a 154 e 164 posições em um ranking que varia de 1 a 184.  

Com relação a caracterização dos Municípios, Cariús situa-se no Centro-Sul 

cearense. Faz parte da macrorregião de planejamento do Cariri/Centro Sul e encontra-se 

a uma distância de aproximadamente 328 km de Fortaleza, ocupando uma área 

geográfica de 1.061,73 km². Em 2009, a população era de 19.338 habitantes, sendo que 

58,83% vivem na zona rural. Em 2010, o Município registrou uma renda per capita no 

valor de R$ 5.528,00 e, sua economia baseia-se na agricultura e na pecuária (IPECE, 

2012a).       

Seu clima é considerado tropical, quente semiárido, apresentando 

temperaturas médias entre 26º a 28ºC e pluviosidade média de 865,6 mm. O período 

chuvoso se concentra nos meses de fevereiro a abril. O principal açude que abastece a 

cidade é o Muquém com capacidade para armazenar 47 milhões de metros cúbicos de 

água (APRECE, 2012).  

Saboeiro situa-se no Centro-Sul cearense, faz parte da macrorregião de 

planejamento do Cariri/Centro Sul. Encontra-se a uma distância de aproximadamente 

352 km de Fortaleza, ocupando uma área geográfica de 1.383 km². Em 2009, a 

população era de 16.851 habitantes. Em 2010, o Município registrou uma renda per 

capita no valor de R$ 4.607,00. A agricultura é a principal atividade econômica, 

destacando-se a produção de arroz, milho e feijão (IPECE, 2012b). 
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O clima do Município é considerado tropical, quente semiárido, com 

temperaturas médias entre 26º a 28ºC e pluviosidade média de 702,7 mm. As chuvas 

são concentradas nos meses de fevereiro a abril. O Município de Saboeiro encontra-se 

na região hidrográfica da sub-bacia do Alto Jaguaribe, situada na porção sudoeste do 

Estado, a qual possui 27 municípios, dos quais 3 estão totalmente inseridos na Sub-

Bacia. O reservatório da região de Saboeiro utilizado para o abastecimento de água é a 

barragem Caldeirões, que represa o rio Jaguaribe (APRECE, 2012).       

3.2 Fonte de Dados e Tamanho da Amostra 

A pesquisa foi realizada tanto com os beneficiários que tem 

simultaneamente os programas P1MC e P1+2, como com os não beneficiários desses 

projetos. 

A amostra para o estudo segue uma seleção não aleatória para atender a um 

pressuposto do modelo Propensity Score Matching, pois esse estabelece que os 

beneficiários e os não beneficiários sejam os mais semelhantes possíveis.  

A área de estudo apresenta um total de 56 beneficiários alvos da pesquisa, 

tendo sido realizado entrevista com 50 beneficiários dos programas. Optou-se por 

aplicar outros 100 questionários a não beneficiários dos programas localizados 

próximos aos beneficiários, com o intuito de obter melhor pareamento. As perguntas 

relacionadas no questionário foram feitam com base em 2011, uma vez que o referido 

ano registrando um período chuvoso normal, isso tente a não viesar os resultados (Ver 

apêndice). 

Os dados secundários foram obtidos junto ao Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do 

Ceará (IPECE).     

3.3 Método de Análise 
 
3.3.1 Análise Descritiva 
 

A análise descritiva foi realizada com o objetivo de reconhecer e expor as 

principais características pessoais, socioeconômica e culturais dos pesquisados. Para 

tanto, foram feitas tabelas de distribuição de frequência e medidas de tendência central.  
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3.3.2 Procedimento Metodológico para a Criação do Índice de Sustentabilidade (IS) 

Para mensurar o Índice de Sustentabilidade (IS) dos pesquisados, foram 

envolvidos aspectos econômico-sociais e ambientais. Assim, adaptou-se a metodologia 

de Damasceno et al (2011), e foi elaborado o Índice de Sustentabilidade com suporte 

no: Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) e no Índice Ambiental (IA).  

3.3.2.1 Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) 

Esse índice tem o objetivo de verificar a situação de beneficiários e não 

beneficiários dos programas, no que se refere ao desenvolvimento econômico e social. 

Assim, foram utilizados indicadores referentes a saúde, infraestrutura, renda e lazer. 

Pode-se definir matematicamente o IDES como: 

IDES =
1
S C                                                                      (1) 

A forma pela qual cada indicador contribui no IDES dos beneficiários8 dos 
programas foi obtida da seguinte maneira: 

퐶 =
1
푀

1
푛

퐸
퐸                                                            (2) 

em que: 

IDES = Índice de Desenvolvimento Econômico-Social; 

퐶  = contribuição do indicador “k” no Índice de Desenvolvimento Econômico-Social 
dos beneficiários dos programas; 

퐸  = escore da i-ésima variável do indicador “k” obtido pelo j-ésimo beneficiário pelos 
programas; 

퐸  = escore máximo da i-ésima variável do indicador “k”; 

푖 = 1, ..., n (variáveis que compõem o indicador “푘”); 

푗 = 1, ..., m (beneficiários pelos programas); 

푘 = 1, ..., s (indicadores que compõem o IDES); 

S = nº de indicadores componentes do IDES. 

                                                        
8 Todos os índices calculados para os beneficiários dos programas também foram calculados para os não 
beneficiários, isso para fins de comparação, entre os dois grupos, dos impactos dos programas.   
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O Índice de Desenvolvimento Econômico-Social pode assumir valores 

compreendidos de zero a um, optando-se, seguindo a metodologia de Maia (2012) e 

Damasceno et al (2011) pela sua subdivisão da seguinte maneira: 

I) Baixo nível de desenvolvimento econômico-social  0 ≤  IDES  ≤  0,5 

II) Médio nível de desenvolvimento econômico-social  0,5 < IDES ≤ 0,8 

III) Alto nível de desenvolvimento econômico-social  0,8 <  IDES  ≤  1 

Para desenvolver o IDES, foram apresentados seus indicadores e variáveis: 

I) saúde; II) habitação; III) condições sanitárias e de higiene e  IV) econômico. Os 

valores entre parênteses representam os escores atribuídos a cada categoria de resposta. 

Estes escores foram definidos considerando um menor valor para a pior situação e 

maior para a melhor. 

I) Indicador Saúde 

Com o objetivo de quantificar esse indicador, foram utilizadas informações 
a respeito de alguma doença relacionada ao consumo de água, como a diarreia, cólera, 
amebíase e esquistossomose.  

Sim 0 
 
Não  1 

 

II) Indicador de Infraestrutura habitacional 

Para mesurar os aspectos habitacionais dos pesquisados, foram feitas 

considerações a respeito: da condição do domicílio, do tipo de construção da residência, 

e da iluminação utilizada na residência. 

II.1 – Condição do domicílio 

          i) Própria  

Sim 1 
 
Não  0 

 
II. 2 – Tipo de construção da residência 

i) Casa de taipa  0 
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ii) Casa de tijolo, sem reboco e piso de terra 1 

iii) Casa tijolo, com reboco e piso de cimento 2 

iv) Casa tijolo, com reboco e piso de cerâmica 3 

II. 3 – Iluminação utilizada na residência: 

i) Energia elétrica                                                                                                  

Sim 1 
 
Não  

 
0 

 
III) Indicador de Condições Sanitárias e Higiene 

Para avaliar os aspectos de condições sanitárias e de higiene foram 

utilizados quatro variáveis: o destino dado aos dejetos humanos; a origem da água para 

consumo humano; o tipo de tratamento dado à água para o consumo humano; e o 

destino do lixo domiciliar.    

          III.1 -  Destino dado aos dejetos humanos 

i) Jogado a céu aberto ou enterrado 
0 

 

ii) Dirigido à fossa rudimentar  
1 

 

iii) Dirigido à fossa séptica 
2 

 
 

III.2 - Origem da água para consumo humano 

i) Caminhão- pipa 
0 
 

ii) Poço, cacimba ou diretamente de açude 
1 
 

iii) Cisterna 
2 
 

                                                                                    
III.3 - Tipo de tratamento dado à água para o consumo humano 

i) Nenhum tratamento 
 

0 
 

ii) Fervida, filtrada ou com hipoclorito de sódio 
 

1 
 

 

III.4 - Destino do lixo domiciliar 
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i) Jogado ao solo ou queimado  0 

ii) Enterrado 1 

iii) Coleta Pública 2 

 IV) Indicador Econômico 

Para quantificar esse indicador, foi utilizada a renda total do pesquisado, ou 

seja, a soma da renda de origem agropecuária com a de origem não agropecuária.  Para 

tanto, com base em um salário mínimo mensal, foi utilizada a renda total em período 

anual.  

IV. 1 Renda Total 

i) R$ ≤ R$ 7.500,00  0 

ii)  R$ 7.500,00 < R ≤ R$ 11.250,00   
                                                                    

1 
 

iii) R$ 11.251 ,00 < R ≤ R$ 15.000,00 
 

2 
 

iv) R$ > R$ 15.000,00   3 
 

IV. 2 Renda Per Capita 

i) R$ ≤ R$ 622,00  0 
 
ii)  R$ 623,00 < R ≤ R$ 933,00   1 
 
iii) R$ 934,00 < R ≤ R$ 1.244,00 

 
2 

 
iv) R$ > R$ 1.244,00   3 

 

3.3.2.2 Índice Ambiental (IA) 

Ressalta Jales et al (2011) que embora não receba a devida atenção em 

determinados setores, os aspectos ambientais são determinantes para a proteção das 

águas, dos solos e da vegetação nativa sem mencionar a produtividade da atividade e 

qualidade dos produtos colhidos.  

Pode-se definir matematicamente o IA como: 

퐼퐴 =
1
푓 퐶                                                                    (3) 
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A forma pela qual cada indicador contribui no IA dos beneficiários dos 

programas foi obtida da seguinte forma: 

퐶 =
1
푀

1
푛

퐸
퐸                                                     (4) 

em que: 

퐼퐴 = Índice Ambiental; 

퐶  = contribuição do indicador “p” no Índice Ambiental dos beneficiários dos 
programas; 

퐸  = escore da i-ésima variável do indicador “p” obtido pelo j-ésimo beneficiário dos 
programas; 

퐸  = escore máximo da i-ésima variável do indicador “p”; 

푖 = 1, ..., n (variáveis que compõem o indicador “푝”); 

푗 = 1, ..., m (beneficiários dos programas); 

M = beneficiários dos programas; 

푝 = 1, ..., s (indicadores que compõem o IA ); 

f = nº de indicadores que compõem o IA 

O Índice Ambiental (IA) varia de zero a um. Quanto mais próximo de 1, 

maior o nível de preservação ambiental. O IA está compreendido entre o intervalo: 0 ≤ 

IA ≤ 1. Assim foi estabelecido o seguinte critério em sua subdivisão: 

I) Baixo nível de preservação ambiental 0 ≤  IA  ≤  0,5 

II) Médio nível de preservação ambiental 0,5 < IA ≤ 0,8 

III) Alto nível de preservação ambiental 0,8 <  IA  ≤  1 

Para mesurar o Índice Ambiental, foram tomados os seguintes indicadores: 

I) Conservação do solo 

i) Não é realizada nenhuma prática de conservação  0 
 
ii) Através de práticas mecânicas 1 
 
iii) Através de práticas biológicas 2 
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II)  Métodos de controle de praga(s)  

i) Agrotóxico    0 

ii) Nenhum método  1 

iii) Biológico 2 

III) Faz utilização de fogo nas atividades agropecuárias? 

(0) Sim   (1) Não 

IV) Intensidade do Uso de Agrotóxicos 

i) 2 ou mais produtos   0 

ii) 1 Produto    1 

iii) Nenhum produto 2 

 V) Destino dos Restos das Culturas? 

i) Queima 0 
 
ii) Alimenta animal/ vende a terceiros     1 
 
iii) Incorporação ao solo após a colheita 2 

 

VI) Rotação de Cultura? 

i) Sim 1 
 
ii) Não  0 

 
3.3.2.3 Índice de Sustentabilidade (IS) 

Com base nos dois índices anteriores, foi criado um Índice de 

Sustentabilidade dos agentes pesquisados.  

Pode-se definir matematicamente o IS como: 

퐼푆 =
1
푊 퐼푌                                                                   (5) 



51 

 

em que: 

퐼푆 = Índice de Sustentabilidade; 

I = escore do y-ésimo índice; 

y = 1, ..., w (índice); 

푊 = Nº de Índices. 

A fórmula do IS nada mais é do que a média aritmética dos dois índices 

anteriores estudados. Assim como os demais índices, o IS varia de zero a um. Quanto 

mais próximo de 1, maior o nível de sustentabilidade dos entrevistados.  

I) Baixo nível Sustentabilidade 0 ≤  IS  ≤  0,5 

II) Médio nível de Sustentabilidade 0,5 < IS ≤ 0,8 

III) Alto nível Sustentabilidade 0,8 <  IS  ≤  1 

3.3.3 Análise do Impacto dos Programas sobre a Renda 

Na tentativa de medir o impacto dos programas sobre renda de seus 

beneficiários, foram utilizadas as transformações matemáticas feitas por Damasceno et 

al (2011). 

 3.3.3.1 Renda Agropecuária 

Para medir a possível desigualdade entre a renda agropecuária de 

beneficiário e não beneficiário dos programas, foi utilizada a seguinte dinâmica: 

훥푅 = 푃 퐴 푍 + 푃 푄 − 푃 퐴 푍 + 푃 푄      (6) 

Reagrupando os resultados teremos: 

훥푅 = 푅 − 푅                                                         (7) 

em que: 

훥푅  → diferença na renda agropecuária do beneficiado pelos programas; 

푅  → renda agropecuária do beneficiado pelos programas; 

푅  → renda agropecuária do não beneficiado pelos programas; 
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푃 → preço da cultura g recebido pelo beneficiado dos programas; 

푃  → preço da cultura g recebido pelo não beneficiado dos programas; 

퐴  → área colhida da cultura g pelo beneficiado dos programas; 

퐴  → área colhida da cultura g pelo não beneficiado dos programas; 

푍  → produtividade da cultura g obtida pelo produtor beneficiado pelos programas; 

푍  → produtividade da cultura g obtida pelo produtor não beneficiado pelos 
programas; 

푃 → preço do produto v de origem pecuária recebido pelo beneficiário dos programas;  

푃  → preço do produto v de origem pecuária recebido pelo não beneficiário dos 
programas;  

푄 → quantidade produzida do produto v de origem pecuária pelo beneficiário dos 
programas; 

푄 → quantidade produzida do produto v de origem pecuária pelo não beneficiário dos 
programas; 

g → 1, 2, ..., c (culturas); 

v → 1, 2, ..., s (atividades de origem pecuária); 

b → 1, 2, ..., m (beneficiários); 

n → 1, 2, ..., d (não beneficiários). 

 

3.3.3.2 Renda Não Agropecuária 

 

Para medir a diferença na renda não agropecuária entre beneficiário e não 

beneficiário tomou-se: 

훥푅 = 푅 − 푅                                                   (8) 

 

Reagrupando os resultados teremos: 

훥푅 = 푅 − 푅                                                              (9) 
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em que: 

훥푅  → diferença na renda não agropecuária do beneficiado pelos programas; 

푅  →renda não agropecuária do beneficiado pelos programas; 

푅  → renda não agropecuária do não beneficiado pelos programas; 

푅  → renda associada à atividade não agropecuária k membros da família do 
beneficiado pelos programas; 

푅  → renda associada à atividade não agropecuária k membros da família do não 
beneficiado pelos programas; 

k → 1, 2, ..., s (atividades não agropecuárias). 

3.3.3.3 Renda Total 

Foi mensurada a diferença entre a renda total entre beneficiário e não 

beneficiário dos programas: 

훥푅 = 훥푅 + 훥푅                                                    (10) 

Foi calculada a diferença total na renda dos beneficiários dos programas na 

seguinte forma: 

훥푅 = 훥푅                                                           (11) 

em que: 

훥푅  → diferença na renda total dos beneficiários;  

훥푅  → diferença total na renda do beneficiário e não beneficiário dos programas. 

4.3.3.4 Renda Agropecuária por Hectare Cultivado 

훥푅 =
푅

∑ 퐴 −
푅

∑ 퐴                                            (12) 

em que: 

훥푅 → diferença na renda agropecuária por hectare cultivado; 

푅  → renda agropecuária por hectare cultivado do beneficiário; 
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푅  → renda agropecuária por hectare cultivado do não beneficiário. 

Pode-se obter a diferença media da renda agropecuária por hectare cultivado 

dos beneficiários e não beneficiários dos programas da seguinte maneira: 

훥푅 =
1
푚 푅 −

1
푑 푅                                              (13) 

훥푅 = 푅 − 푅                                                      (14) 

em que: 

푅   → média da renda agropecuária por hectare cultivado dos beneficiários dos 

programas; 

푅  → média da renda agropecuária por hectare cultivado dos não beneficiários dos 

programas. 

3.3.4 Comparação entre média dos Beneficiários e não Beneficiários dos Programas 

3.3.4.1 Teste “t” de Student para dados não Pareados 

 Para testar a igualdade entre duas médias para grupos independentes, o teste 

t de Student se apresenta como o mais adequado. Esse fornece confiabilidade estatística 

quando comparado uma mesma variável dadas duas amostras diferentes. 

Nesses casos, segundo Rodrigues (2008), o teste “t” seria indicado para tal 

comparação, salientando que a variável em análise teria que apresentar os dados em 

distribuição normal ou aproximadamente normal.   

As hipóteses testadas foram: 

Ho: µ = µ  não há diferença, a dado nível de significância, entre as médias.  

Ha: µ ≠ µ  há diferença, a dado nível de significância, entre as médias.  

Conforme Triola (1999) apud Damasceno (2009), a estatística “t” de 

Student pode ser calculada da seguinte forma: 

푡 =
(푥̅ − 푥̅ ) − (µ − µ )

푆
푛 + 푆

푛

                                                      (15) 
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푆 =
(푛 − 1)푆 + (푛 − 1)푆

(푛 − 1) + (푛 − 1)                                            (16) 

 

푔푙 = 푛 + 푛 − 2                                                                 (17) 

 

em que: 

푥̅  e 푥̅  são as médias amostrais das populações A e B; 

µ  e µ  são as médias das populações A e B; 

푆  e 푆  são as variáveis amostrais das populações A e B; 

푆  é uma estimativa de 흈  comum a ambas as populações; 

푛  e 푛  representam o número de observações amostrais das populações A e B; 

푔푙 é o número de graus de liberdade. 

Quando existe evidência para que seja rejeitada a hipótese da igualdade 

entre as variâncias, não se qualifica um método preciso na realização do teste de 

igualdade de médias. Assim, segundo Triola (1999) apud Damasceno (2009), um 

método para a realização aproximada consiste em utilizar a estatística de teste 

apresentada a seguir:   

푡 =
(푥̅ − 푥̅ ) − (µ − µ )

푆
푛 + 푆

푛

 

 

푔푙 = 푛 − 1 표푢 푛 − 1                                                 (18) 

 

3.3.4.2 Teste de Levene  

 

O teste de Levene foi uma estatística desenvolvida inicialmente para testar a 

homogeneidade de variâncias para dados que possuem o mesmo tamanho de amostras, 

generalizado para dados com tamanhos diferentes de amostra. Segundo Maia (2012) a 

estatística utilizada no teste é obtida de uma análise de variância baseada em um único 
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fator. Isso é valido haja vista que o nível de observação é a população. Assim, há troca 

de cada item i pelo desvio absoluto da variável em relação à média do seu respectivo 

grupo 

Adote K ≥ 2 como sendo amostras aleatórias e independentes. Cada amostra 

i corresponde a um conjunto de ni variáveis aleatórias, sendo essas variáveis 

comparadas com o objetivo de testar as seguintes hipóteses:  

a hipótese nula de igualdade entre as variâncias, 

퐻 : 휎 = 휎 = ⋯ = 휎  , onde 푖 = 1, 2, … , 푘 

a hipótese alternativa de que nem todas as variâncias são iguais, 

퐻 : 휎 ≠ 휎  , para todo 푖 ≠ 푗                   푗 = 1, 2, … ,푘 

onde Z – desvios absolutos de X com relação às médias amostrais dos grupos 

corresponde: 

푍 = 푋 − 푋    , onde j= 1, 2, … , 푛 ; e 푖 = 1, 2, … , 푘  

em que: 

푋  =   푛 푋                                                        (19) 

é a média das amostras. 

Assim, a estatística do teste de Levene pode ser apresentada como: 

푊 =
푛 − 푘
푘 − 1

∑ 푛 (푍 . − 푍. . )
∑ ∑ 푛 (푍 − 푍횤. )

                          (20) 

em que: 

푍 . =  푛 푍                                                        (21) 

푍.. =  푛 푛 푍 .                                                      (22) 
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푛 = 푛                                                                (23) 

 

3.3.4.3 Teste Qui-Quadrado (흌 )  

Com base em Fávero (2009), utiliza-se o teste Qui-Quadrado para comparar 

as frequências esperadas e observadas em uma amostra em que a variável nominal 

assume duas ou mais categorias. O teste compara as frequências observadas com as 

esperadas em cada categoria. 

A estatística do teste é dado por: 

흌 =
(퐹 − 퐹 )

퐹                                                 (24) 

 

 

em que: 

흌 =  estatística de teste calculada; 

퐹  = frequência observada;   

퐹  = frequência esperada. 

Segundo Maia (2012) é necessário encontrar o valor de 흌  que é o qui-

quadrado tabelado com n graus de liberdade. Para se determinar o valor de n tem-se: 

n = k – 1 – m  
 
Onde:  
 
k = número de classes ou de grupos; 
m = número de parâmetros estimados para se obter as frequências esperadas. 

As hipóteses testadas foram: 

H0: 퐹  – 퐹  = 0  
H1: 퐹  – 퐹 ≠ 0 

3.3.4.4 Teste U de Mann-Whitney 
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Este teste é utilizado para a comparação de duas amostras independentes, 

utilizando, como os demais testes não paramétricos, os números naturais para 

classificação conjunta dos valores observados.  

De acordo com Martins e Fonseca (2008) apud Damasceno (2009), o 

procedimento para o referente teste requer a seguinte dinâmica: 

I) considerar 푛  como sendo o número de casos no menor dos dois grupos 

independentes e 푛  número de casos no maior grupo; 

II) organizar todos os dados dos dois grupos em ordem crescente de todos os escores 

pertencentes aos dois grupos, em um só grupo classificado como 푁 e identificando qual 

grupo cada escore pertence até que 푁 = 푛 + 푛 ; 

III) deve-se as observações empatadas atribuir posto 1 ao mais baixo escore do grupo 

combinado de (푛 + 푛 ) escores, e posto 2 ao escore seguinte, etc. Posteriormente, 

deve-se calcular 푅  no qual representa a soma dos postos do grupo 푛  e 푅  que é a soma 

dos postos do grupo 푛 . Feito tudo isso, deve-se escolher a menor soma entre 푅  e 푅  e 

calcular as estatísticas µ  e µ  da seguinte maneira: 

µ  = 푛 혹 푛 +
푛 (푛 + 1)

2 − 푅                                          (25) 

µ = 푛 혹 푛 +
푛 (푛 + 1)

2 − 푅                                           (26) 

IV) Encontrar o valor da variável Z de modo que: 

푍 =
µ − µ
흈                                                                                    (27) 

em que: 

µ =
푛 혹 푛

2       (28)    푒     흈 =
푛 혹 푛 (푛 + 푛 + 1)

12                                              (29) 

posto isto, Z pode ser escrito como: 

푍 =
µ − 푛 혹 푛

2
푛 혹 푛 (푛 + 푛 + 1)

12

                                                      (30) 
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As hipóteses que serão testadas são: 

Ho: não há diferença entre os grupos.  

Ha: há diferença entre os grupos.  

3.4 Propensity Score Matching 

Como observado anteriormente, a avaliação do impacto dos programas tem 

como método a comparação entre indivíduos que são beneficiários e que não são 

beneficiários dos programas. Neste estudo, a seleção dos beneficiários dos programas 

não ocorreu de forma aleatória, o que tem implicações sérias, haja vista que uma 

simples comparação entre os grupos no caso, tratamento e controle, não estaria correta, 

pois o efeito dos programas pode estar em função de uma variável background como, 

por exemplo, a escolaridade do chefe de família, no qual pode ser diferente entre os 

grupos. Uma saída para esse problema é comparar indivíduos que sejam semelhantes 

com respeito às características observáveis. Posto isto, utilizou-se o matching ou 

pareamento das variáveis que caracterizam os indivíduos ou famílias do estudo. 

O propensity score matching (PSM) foi criado por Rosenbaum e Rubin em 

1983 para resolver o problema do dimensionamento do pareamento. O método pode ser 

implantado a partir de uma variável de controle, o propensity score P(X), definido como 

a probabilidade condicional de um indivíduo pertencem ao grupo de beneficiários, 

dadas as suas características observáveis (ROSENBAUM e RUBIN, 1983 apud 

SAMPAIO et al, 2010, p. 11), isto é: 

푃(푋) = Pr(퐶 = 1|푋)                                                      (32) 

Assim, segundo Sampaio et al (2010), o AverageTreatment Effect on the 

Treated (ATT), ou seja, o efeito médio dos programas avaliados sobre os beneficiários, 

tomando como hipótese a existência de um vetor de características observáveis X,sendo 

vinculado de forma condicional a este, as unidades terão mesma probabilidade de serem 

escolhidas para comporem os grupos de beneficiários ou não beneficiários, isto é 

푦 , 푦 , 퐶│푋 . Isso pode ser encontrado da seguinte maneira: 

 

퐴푇푇 = 퐸{퐸[푦 │퐶 = 1,푃(푋)] − 퐸[푦 │퐶 = 1,푃(푋)]│퐶 = 1}         (33) 
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Com o propensity score, é possível ajustar os vieses entre grupos de 

beneficiários e não beneficiários, porém, segundo Sampaio et al,(2010) para a sua 

aplicação é necessário assumir duas hipóteses: 

I - balanceamento das características observáveis: a seleção da amostra requer que a 

participação nos programas seja independente dos resultados; e 

II - existência de um suporte comum, isto é, 0 < P(X) < 1, para que exista individuo no 

grupo de beneficiários para cada individuo no grupo de não beneficiários.  

3.4.1 Cálculo do Propensity Score 

Uma vez que não se conhece o Propensity Score P(X) cabe, entretanto, sua 

estimação. Para tanto, se faz necessário estimar uma regressão logit para encontrar a 

probabilidade dos indivíduos participarem ou não do grupo de tratamento, ante suas 

características observáveis (X). As variáveis independentes serão aquelas que podem 

afetar de fato a participação ou não do indivíduo ser beneficiário dos programas. A 

variável dependente é uma dummy que assume valor 1 para o caso do grupo tratamento, 

no caso beneficiários e zero para o grupo de não beneficiários. 

A segunda etapa do modelo consiste na formação dos pares de beneficiários 

e não beneficiários que possuem score de propensão o mais semelhante possível, o que 

possibilita a análise dos impactos dos programas (MAIA, 2012, p. 56). 

Anota SAMPAIO et al, (2010, p. 6 e 7) que “se a média de alguma variável 

diferir entre o grupo de tratamento e controle, então deve-se especificar um modelo 

menos parcimonioso para a estimativa do propensity score. Entretanto, se todos os 

testes para cada variável dentro de cada intervalo mostrarem que a média não difere 

significantemente, então um número de blocos ou estratos será definido e segue-se o 

cálculo do ATT”. 

 
3.4.2 Pareamento ou Matching e Cálculo do ATT 
 

O método utilizado de pareamento ou matching foi o método do vizinho 

mais próximo (Nearest Neighbour Matching).   

 

푉(푖 )= 푚푖푛푗 ׀׀푝푖 − 푝푗 ׀׀, 푖 ∈ 퐵                                       (34) 

onde: 
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V (i) = conjunto de observações do grupo de controle a serem relacionadas com o 
indivíduo i do grupo de tratamento.  
 
pi e pj = significam as probabilidades de fazer parte dos programas.  
 
B = grupo dos beneficiários. 
 

Afirma Maia (2012) que os ATT’s que apresentam sinais negativos ou 

positivos indicando o provável impacto dos programas na variável resultado analisada. 

No presente estudo, as variáveis que diagnosticarão os impactos são os índices 

calculados na primeira etapa do estudo. 

 

3.4.2.1 Validação dos ATT’s por meio do Teste BOOTSTRAPPING 

Para validar as estimativas dos ATT’s, foi adotado o procedimento de 

estatística inferencial denominado bootstrapping, que se baseia em uma amostragem 

repetida com reposição ou replicação a que permite a obtenção de erro padrão do 

estimador (no caso o ATT) e a verificação dos impactos significativos ou não dos 

programas avaliado (MAIA, 2012, p. 56). 
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A seguir, são descritos os resultados obtidos com a pesquisa, bem como as 

análises estatísticas e a aplicação dos métodos de comparação entre beneficiários e não 

beneficiários dos programas.  

Todos os testes estatísticos foram feitos a um nível de significaria de 5 %. 

 

4.1 Perfil Socioeconômico dos Beneficiários e Não Beneficiários  

Nesta seção são apresentadas as análises das variáveis selecionadas para 

avaliar o perfil socioeconômico de cada um dos grupos em estudo. 

 

4.1.1 Faixas de Idade dos Entrevistados 

 

A tabela 1 mostra as classes de idades dos entrevistados, onde se pode 

constatar que os beneficiários dos programas apresentam, respectivamente, 28% e 26% 

nas classes entre 41 a 50 anos e 51 a 60 anos. Já os não beneficiários apresentaram, 

respectivamente, 33% e 27% nas classes de 41 a 50 anos e 31 a 40 anos. 

 

Tabela 1 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Classe de Idades dos Entrevistados 

Classe de 
Idade 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

≤ 30 0 0 8 8 
31 a 40 7 14 27 27 
41 a 50 14 28 33 33 
51 a 60 13 26 17 17 
61 a 70 11 22 9 9 

> 70 5 10 6 6 
Total 50 100 100 100 
Média 53 47 
Teste t Estatística do teste = 3,040   Sig = 0,003  
Levene Estatística do teste = 0,141  Sig = 0,709 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Uma vez que o teste t de comparação de médias apresentou um nível de 

significância menor que 0,05, conclui-se que a idade média dos beneficiários é 

significativamente diferente da idade média dos não beneficiários. Pelo teste de Levene, 



63 

 

pode-se afirmar que as amostras possuem variâncias constantes, ou seja, são 

homogêneas. 

A idade média dos beneficiários e não beneficiários é, respectivamente, 53 e 

47 anos, o que somado com os resultados anteriores pode apresentar a dinâmica exposta 

nos estudos de Barreto (2004 apud MAIA, 2012), no qual afirma que a baixa presença 

de jovens, até 30 anos, nas atividades agrícolas é causada pela pouca perspectiva de 

melhora em relação ao futuro.   

 

4.1.2 Nível de Escolaridade 

 

Da tabela 2, é possível extrair que 74% dos beneficiários dos programas 

afirmaram ser analfabeto ou semianalfabeto (quando sabe apenas escrever o seu nome) 

resultado semelhante com os não beneficiário. (onde esse apresentou uma frequência 

para a mesma categoria de 69%)  

 

Tabela 2 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Nível de Escolaridade dos Entrevistados 

Nível de Escolaridade 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
Analfabeto/Semi 

Analfabeto 37 74 69 69 
Ensino Fundamental 11 22 21 21 

Ensino Médio 2 4 10 10 
Superior 0 0 0 0 

Total 50 100 100 100 
Teste U de Mann-Whitney Estatística do teste = 2386,6 Sig = 0,568  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O teste U de Mann Whitney reforça o resultado acima, pois esse indica que 

não existe diferença significativa entre as escolaridades dos grupos. 

O baixo nível de escolaridade dificulta a utilização adequada dos fatores 

produtivos, sendo que o melhoramento do nível escolar se faz necessário para que o 

agricultor possa ter um melhor discernimento na hora de escolher quais práticas de 

cultivos e adoções de tecnologias adotar, o que é de fundamental importância para 

qualquer política de desenvolvimento regional.   
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4.1.3Estado Civil dos Entrevistados 

 

A tabela 5 aponta os resultados da distribuição dos dois grupos, segundo o 

estado civil. Nessa, observa-se que 98% dos beneficiários são casados e 99% dos não 

beneficiários também pertencem ao mesmo perfil. 

 

Tabela 3 – Frequências Absolutas e Relativas os Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo o Estado Civil dos Entrevistados 

Estado Civil 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
Solteiro 0 0 0 0 
Casado 49 98 99 99 

Divorciado 0 0 0 0 
Viúvo 1 2 1 1 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 1,025  Sig = 0,607  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Pelo teste Qui-Quadrado, é possível afirmar não existir diferença 

significativa entre a distribuição entre beneficiários e não beneficiários dos programas 

segundo estados civis. 

O grande número de pessoas casadas ocorre segundo Stropasolas (2004), 

por uma necessidade de dar continuidade ao processo produtivo em curso na 

propriedade. Já Paulilo (2007) aponta que, diante da dura realidade vivida pelas 

mulheres do campo, que, não tendo possibilidade alguma de sustentarem-se sozinhas, 

estão presas na relação de casamento e ao destino de esposas e mães. 

 

4.1.4 Tempo Destinado ao Trabalho na Agricultura  

 

Com base na tabela 4, observa-se o número de meses destinados ao trabalho 

na agricultura. Para o grupo dos beneficiários, 68% afirmaram trabalhar 8 meses na 

atividade agrícola, já para os não beneficiários, 86% afirmam trabalhar 6 meses, sendo 

para esse mesmo grupo, percentual zero para 8 meses de trabalho. 

O teste t conclui que o tempo médio destinado ao trabalho na agricultura dos 
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beneficiários é significativamente diferente do tempo médio destinado ao trabalho na 

agricultura dos não beneficiários. Pelo teste de Levene, se pode afirmar que as amostras 

possuem variâncias não constantes, ou seja, não são homogêneas. 

 

Tabela 4 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Com relação ao Número de Meses de Trabalho Destinados a Agricultura dos 
Entrevistados 

Meses de Trabalho 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

5 0 0 10 10 
6 4 8 86 86 
7 5 10 4 4 
8 34 68 0 0 
9 7 14 0 0 

Total 50 100 100 100 
Média  7,88 5,94  
Teste t Estatística do teste = 21,187  Sig = 0,000  
Levene Estatística do teste = 8,203  Sig = 0,007 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

No geral, os beneficiários dos programas destinam um tempo médio de 

trabalho na agricultura maior do que os não beneficiários. Isso pode ser explicado pelo 

fato de que os beneficiários possuem um reservatório de água que lhes possibilita um 

nível pouco maior de atividade agrícola, diminuindo os impactos da agricultura de 

sequeiro que estar ligado diretamente às oscilações climáticas. 

O resultado é importante, haja vista que esses quase 2 meses a mais de 

trabalho na atividade agrícola pode ter reflexo  para os beneficiários dos programas na 

geração de emprego e renda que criam condições necessárias à soberania e segurança 

alimentar.     

 

4.1.5 Tamanho das Famílias 

 

Na tabela 5 pode-se observar o tamanho das famílias dos entrevistados. Essa 

aponta para o grupo dos beneficiários dos programas uma frequência de 40% e 38% 

para família composta respectivamente de 2 a 3 pessoas e 4 a 5 pessoas; já para os não 

beneficiários, 47% e 31%, apresentaram família composta respectivamente por 2 a 3 

pessoas e 4 a 5 pessoas.  
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Tabela 5 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Tamanho das Famílias dos Entrevistados. 

Nº de Pessoas 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

2 a 3 20 40 47 47 
4 a 5 19 38 31 31 
6 a 7 5 10 18 18 
8 a 9 6 12 4 4 
Total 50 100 100 100 
Média 4 4 
Teste t Estatística do teste = 0,800  Sig = 0,425  
Levene Estatística do teste = 1,561   Sig = 0,219  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Com base no teste t, o tamanho médio das famílias é igual entre 

beneficiários e não beneficiários. O teste de Levene apresentou que as amostras 

possuem variâncias constantes com relação ao tamanho das famílias. Assim, pode-se 

afirmar que o tamanho da família ficou igual para os dois grupos, registrando um 

tamanho médio de 4 pessoas.  O número baixo de pessoas por família reflete o pouco 

desenvolvimento social e econômico que o campo oferece aos seus moradores. 

 

4.1.6 Principal Atividade 

 

Com base na tabela 6 é possível verificar que 98% dos beneficiários dos 

programas afirmaram que tem como principal atividade a agricultura, sendo que  91% 

dos não beneficiários também afirmaram que a agricultura é a principal atividade que 

desenvolvem. 
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Tabela 6 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Principais Atividades dos Entrevistados 

Principal Atividade 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Agricultura 49 98 91 91 
Pecuária 1 2 9 9 

Outro 0 0 0 0 
Total 50 100 100 100 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Tradicionalmente, a agricultura aparece como o principal ramo de atividade 

do campo no Nordeste, mas esse vem perdendo espaço para a pecuária, com a renda 

agregada que essa atividade produz, com o leite, corte e o artesanato. A agricultura 

familiar vem se tornando uma atividade pouco rentável, sendo esta justificado por uma 

série de fatores, como: sua característica de depender do período chuvoso; por falta de 

apoio das autoridades (crédito e assistência técnica) e por falta de capacitação dos 

produtores para se adequarem às especificações do mercado. Isso tudo coloca o pequeno 

produtor a margem do processo de desenvolvimento.  

 

4.1.7 Área Total da Propriedade 

 

Com base na tabela 7, constata-se que 64% dos beneficiários apresentaram 

uma área total de sua propriedade em uma faixa de até 25 hectares; ainda nesse grupo, 

26% têm entre 26 a 50 hectares. Com relação ao grupo de não beneficiários, a maioria, 

ou seja, 39%,  tem na totalidade de sua propriedade em uma faixa de 26 a 50 hectares. 

Tabela 7 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Área Total da Propriedade dos Entrevistados 

Área da Propriedade (ha) 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

≤ 25 32 64 35 35 
26 a 50 13 26 39 39 
51 a 70 1 2 14 14 
71 a 90 1 2 7 7 

> 90 3 6 5 5 
Total 50 100 100 100 
Média 29,62 39,91 
Teste t Estatística do teste = -2,274  Sig = 0,024  
Levene Estatística do teste = 1,418  Sig = 0,241  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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O teste t mostra que existe diferença significativa entre a média da área total 

da propriedade de beneficiários e não beneficiários. O teste de Levene mostra que as 

variâncias entre os dois grupos analisados são homogêneas. 

O motivo de ocorrer esse resultado está ligado ao fato de que os 

beneficiários dos programas são escolhidos para participar dos mesmos por serem 

pequenos produtores que têm, geralmente, uma pequena propriedade. 

 

4.1.8 Área Total da Propriedade Destinada à Agricultura 

 

A tabela 8 mostra o tamanho da área destinada à agricultura entre 

beneficiados e não beneficiados dos programas. Nessa, constata-se que 98% dos 

beneficiários têm uma área menor ou igual a 5 hectares destinada à agricultura. Já os 

não beneficiários destinam para agricultura em 94% uma área menor ou igual a 5 

hectares 

O teste t mostra que não existe diferença significativa entre a média da área 

destinada à agricultura entre beneficiários e não beneficiários dos programas. O teste de 

Levene aponta que as variâncias entre os dois grupos são homogêneas. 

 

Tabela 8 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo Área Total da Propriedade Destinada à Agricultura dos Entrevistados 

Área Cultivada (ha) 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

≤ 5 49 98 94 94 
6 a 7 1 2 4 4 
7 a 8 0 0 1 1 
> 8 0 0 1 1 

Total 50 100 100 100 
Média 2,21 2,16 
Teste t Estatística do teste = 0,486  Sig = 0,627  
Levene Estatística do teste = 0,120  Sig = 0,730 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Esses resultados apontam que pouca área, com relação à área total, é 

utilizada para agricultura para ambos os grupos, isso devido a alguns fatores como: a 

baixa produtividade do solo; a falta de recursos para investimento; a não disponibilidade 
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de sistema de irrigação; a necessidade de deixar animais de pequeno e grande porte 

(ovinos, caprino e bovinos) soltos para pastagem. 

 

4.1.9 Perfil da Assistência Técnica  

A tabela 9 mostra o perfil referente ao recebimento, forma e satisfação da 

assistência técnica. Nessa observa-se que 58% dos beneficiários declararam não receber 

assistência técnica relacionada à agricultura. Já esse número é de 80% para não 

beneficiários. 

O teste Qui-Quadrado indica que há diferença no recebimento de assistência 

técnica entre os dois grupos analisados.   

A assistência técnica é de fundamental importância, pois oferece o 

acompanhamento necessário para que a produção possa conseguir um padrão desejável 

de qualidade e produtividade. Sem esse acompanhamento, resta à pequena produção 

familiar um produto de baixíssima qualidade e também de produtividade no qual não 

consegue se integrar ao mercado consumidor, assim, inviabilizando o investimento 

realizado.    

Tabela 9 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não Beneficiários 
Segundo o Perfil de Recebimento, Forma e Satisfação da Assistência Técnica 

Variável  Resposta 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Frequênci
a 

Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 
Recebiment

o de 
Assistência 

Técnica 

Sim 21 42 20 20 
Não 29 58 80 80 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 30,82   Sig = 0,000  

Forma da 
Assistência 

Técnica 

Na Propriedade 
Individual 21 100 20 100 

Na Propriedade e em 
Grupo 0 0 0 0 

Fora da Propriedade 
Individual 0 0 0 0 

Fora da Propriedade 
e em Grupo 0 0 0 0 

Total 21 100 20 100 
Satisfação 

da 
Assistência 

Técnica 

Sim 14 66 14 70 
Não 7 34 6 30 
Total 21 100 20 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 5,984  Sig = 0,019  
Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Daqueles que receberam assistência técnica, 100% de todos os dois grupos 

afirmaram que a mesma foi prestada de forma individual e em suas propriedades. 

Analisando a satisfação na forma de recebimento da assistência técnica 

recebida pelos beneficiários e não beneficiários dos programas, 66% dos beneficiários 

afirmaram que estão satisfeitos com a forma da assistência prestada. Entre os não 

beneficiários, esse número sobe para 70%. 

O teste Qui-Quadrado afirma que há diferença estatística na satisfação da 

forma prestada pela assistência entre os dois grupos.  

O resultado impressiona, haja vista que parte considerável dos dois grupos 

afirmam que estão satisfeitos com a forma prestada da assistência, mesmo sendo essa 

prestada de forma irregular no período de tempo. Talvez esse resultado esteja ligado à 

assistência relacionada à vacinação de gado contra a febre aftosa, pois os agentes rurais 

prestam esse serviço com pontualidade, sempre em data marcada.     

O grande problema está relacionado ao baixo número de bolsistas agentes 

rurais, disponibilizados para cobrir uma grande área, e a falta de estabilidade da função 

que, segundo Maia (2012), de três em três anos, todos os agentes são substituídos, o que 

contribui ainda mais para a quebra de continuidade do trabalho que vinha sendo 

desenvolvido. 

O Governo do Estado não realiza um concurso público há 35 anos para 

repor os aposentados na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – 

EMATECE e nunca foram os recursos financeiros disponibilizados suficientes para 

atender a demanda por serviços de assistência técnica e extensão dos agricultores no 

Estado do Ceará. 

 

4.1.10 Perfil do Recebimento de Crédito 

 

Na tabela 10, observam-se dados sobre o recebimento, linha, finalidade e 

valor de crédito voltado para a atividade agrícola para beneficiários e não beneficiários 

dos programas. Os beneficiários dos programas afirmaram em 68% não receber crédito 

para o fomento da agricultura. Entre os não beneficiários, 76% não receberam crédito 

para esse segmento.  

O teste Qui-Quadrado ressalta que existe diferença entre os grupos com 

relação ao recebimento ou não de crédito para a agricultura. 
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O recebimento ou não do crédito tem impactos diretos no desenvolvimento 

da agricultura local, haja vista que, com crédito, o agricultor é capaz de fazer os 

investimentos necessários para implementação de seu processo produtivo, da mesma 

forma que o crédito é necessário também para a manutenção da cultura. Esse processo 

tem forte impacto no pequeno agricultor, esse se mostra inoperante sem esse recurso. 

Analisando a linha de crédito adquirida pelos grupos, tanto para 

beneficiários como para não beneficiários dos programas, a linha de crédito que teve 

maior liberação foi o do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

– Pronaf. No primeiro grupo, esse apresentou uma frequência de 75%; já no segundo 

grupo, a frequência ficou em 87%. 

Pelo teste Qui-Quadrado, pode-se afirmar que existe diferença estatística 

entre os dois grupos quando analisado a linha do crédito recebido. 

Segundo Correia (2003), o Pronaf tem como objetivo geral beneficiar os 

agricultores familiares para que esses tenham condições de aumentar a sua 

potencialidade produtiva e assim possa haver um aumento na geração de emprego e 

renda, levando a um aumento da qualidade de vida dos agricultores. 

O Pronaf foi criado numa tentativa de realizar um novo modelo de 

desenvolvimento sustentável no campo. O Estado “finalmente reconhece” (dadas às 

pressões dos movimentos sociais ligado ao campo) o papel da produção familiar como 

promotora de desenvolvimento econômico, sendo capaz de desconcentrar e gerar renda.  

Com relação à finalidade do crédito recebido, em sua totalidade para ambos 

os grupos, os recursos obtidos foram destinados a custeio.  

Segundo Guanziroli (1998), a agricultura familiar necessita de acesso ao 

crédito para realizar as inovações tecnológicas, numa tentativa de aumentar sua 

produtividade para que se possa ter um intercâmbio maior com o “mercado da cidade”, 

a fim de não apenas gerar sua subsistência, mas também garantir rendimentos e 

soberania financeira. 

Analisando o valor do crédito recebido, 56,25% dos beneficiários dos 

programas tiveram acesso ao crédito para agricultura no valor menor ou igual a R$ 

2.000,00 ,sendo que outros 31,25% tiveram recurso no valor entre R$ 2.001,00 a R$ 

3.000,00. Para os não beneficiários, as porcentagens para os mesmos intervalos foram, 

respectivamente, de 58,33% e 25%. 
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Tabela 10 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Recebimento, Linha, Finalidade e Valor do Crédito 

Variável  Resposta 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Recebimento 
de Crédito 

Sim 16 32 24 24 
Não 34 68 76 76 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 30,82  Sig = 0,000 

Linha do 
Crédito 

Pronaf 12 75 21 87 
Agroamigo 4 25 3 13 

Total 16 100 24 100 
Teste Qui-Quadrado Estatística do teste =  17,78  Sig = 0,000 

Finalidade 
do Crédito 

Investimento 0 0 0 0 
Custeio 16 100 24 100 
Total 16 100 24 100 

Valor do 
Crédito (R$) 

≤ R$ 2000,00 9 56,25 14 58,33 

R$ 2.001,00 a R$ 
3.000,00 

 
 

5 31,25 6 25 

R$ 3.001,00 a R$ 
4.000,00   

 
 

0 0 1 4,17 

> R$ 4.000,00 
 

2 12,5 3 12,5 

Total 
 

16 100 24 100 
Média 2.447,50 2.185,19 
Teste t Estatística do teste = 0,4533  Sig = 0,597 
Levene Estatística do teste = 0,037  Sig =0,848  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O teste t mostra que não há diferença significativa entre a média do valor 

recebido do crédito para a agricultura entre beneficiários e não beneficiários dos 

programas. O teste de Levene aponta que não há diferença nas variâncias dos dois 

grupos. 

 

4.1.11Participação em Associação 

 

Na tabela 11, observa-se a participação de beneficiários e não beneficiários 

em associações. De acordo com essa, 82% dos beneficiários dos programas participam 
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de associações, enquanto 74% dos não beneficiários afirmaram que não participam de 

associações. 

 

Tabela 11– Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Participação em Associações pelos Entrevistados 

Participa de 
Associações 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Sim 32 64 26 26 
Não 18 36 74 74 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 7,707  Sig = 0,006  
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Pelo teste Qui-Quadrado, existe diferença significativa entre os beneficiários 

e não beneficiários dos programas com relação à participação em associações, a nível de 

significância de 5%. Isso demonstra que os beneficiários dos programas têm uma 

integração maior com sua comunidade.  

 

4.2 Características da Renda dos Beneficiários e Não Beneficiários 

Nesta seção, é apresentada uma análise acerca das rendas dos entrevistados, 

visando à realização de comparações entre beneficiários e não beneficiários. 

 

4.2.1 Renda Total Anual 

 

Na tabela 12,  nota-se que 58% dos beneficiários dos programas têm uma 

renda anual total menor ou igual a R$ 7.500,00 ,outros 28% obtêm uma renda anual 

total entre R$ 7.501,00 a R$ 11.250,00. Os não beneficiários concentram 80% na faixa 

de renda anual total em valor menor ou igual R$ 7.500,00.  

A estatística do teste t sugere que existe diferença entre a renda média anual 

total dos beneficiários e não beneficiários dos programas. O teste de Levene aponta que 

as variâncias dos dois grupos não são homogêneas.  
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Tabela 12 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Renda Total Anual dos Entrevistados 

Renda Total Anual (R$) 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequênci
a Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 
≤ R$ 7.500,00 29 58 80 80 

R$ 7501,00 a R$11.250,00                                                                                                     14 28 10 10 
R$ 11.251,00 a R$ 

15.000,00   0 0 0 0 
> R$ 15.000,00                                                                                                                 7 14 10 10 

Total 50 100 100 100 
Média 8.256 6.237,60 
Teste t Estatística do teste = 2,459  Sig = 0,015 
Levene Estatística do teste = 5,304 Sig = 0,027  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O nível de renda das famílias é baixo. Grande parte das famílias apresentou 

renda mensal de menos da metade de um salário mínimo, variando de 100 a 200 reais, 

sendo essa composta por algum beneficio social do governo e mais algum excedente 

comercializado que eles conseguem retirar da agricultura. Aqueles que apresentaram um 

nível de renda igual ou superior a um salário mínimo mensal têm pelo menos um 

integrante da família dependente da previdência social. 

 

4.2.2 Renda Per Capita Anual  

 

A tabela 13 aponta o nível de renda per capita anual dos beneficiários e não 

beneficiários dos programas. De acordo com essa, 52% dos beneficiários dos programas  

compreendem em uma faixa de R$ 1.800,00 de renda per capita anual, sendo que 70% 

dos não beneficiários pertencem também a essa faixa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Tabela 13 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Renda Per Capita Anual dos Entrevistados 

Renda Per Capita Anual (R$) 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
≤ R$1.800,00 26 52 70 70 

R$ 1.801,00 a R$ 3.600,00                                                                                                    14 28 13 13 
R$ 3.601,00 a R$ 5.400,00   7 14 8 8 

> R$ 5.400,00                                                                                                                  3 6 9 9 
Total 50 100 100 100 
Média 2.399,02 2.116,12 
Teste t Estatística do teste = 0,473 Sig = 0,483  
Levene Estatística do teste = 0,404 Sig = 0,526  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Já 28% dos beneficiários estão dentro de uma faixa per capita anual de R$ 

1.801,00 a R$ 3.600,00. Os não beneficiários que corresponde a essa mesma faixa são 

apenas 12%. 

O teste t indica que não há diferença significativa entre a renda per capita 

média anual dos dois grupos estudado. O teste de Levene aponta que as variâncias dos 

dois grupos são homogêneas.  

 

4.2.3 Renda Agrícola Anual 

 

A tabela 14 mostra o nível de renda agrícola anual dos beneficiários e não 

beneficiários dos programas. De acordo com essa, 48% e 40% dos beneficiários 

recebem, respectivamente, uma renda anual agrícola no valor menor ou igual a R$ 

2.000,00 e de R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00. Os não beneficiários concentram-se em 76% 

na faixa de valor menor ou igual a R$ 2.000,00 anual. 

O teste t aponta que há diferença significativa entre a renda agrícola anual 

dos dois grupos estudados. O teste de Levene indica que as variâncias dos dois grupos 

não são homogêneas.  
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Tabela 14 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Renda Agrícola Anual dos Entrevistados 

Renda Agrícola Anual (R$) 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
≤ R$ 2.000,00 24 48 76 76 

R$ 2.001,00 a R$ 3.000,00                                                                                                    20 40 17 17 
R$ 3.001,00 a R$ 4.000,00   1 2 5 5 

> R$ 4.000,00                                                                                                                  5 10 2 2 
Total 50 100 100 100 
Média 2.268 1.653 
Teste t Estatística do teste = 3,974  Sig = 0,000 
Levene Estatística do teste = 6,073 Sig = 0,018  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os beneficiários recebem em média um valor superior de renda agrícola em 

comparação aos não beneficiários pois o reservatório de água pertencente ao primeiro 

grupo permite, mesmo no período da estiagem, que seja gerada uma pequena produção 

agrícola, principalmente de frutas e hortaliças. Isso reflete de forma positiva a segurança 

alimentar, haja vista que parte dessa produção é destinada ao consumo familiar e a outra 

parte é integrada ao comercio, dinâmica essa não observada pelos não beneficiários, 

pois esses estão diretamente vinculados ao período chuvoso, não tendo como gerar 

produção fora desse período. 

 

4.2.4 Renda Agrícola / Hectares Cultivados 

 

A tabela 15 mostra a relação da renda anual de origem da agricultura por 

hectares cultivados. Como pode ser visto nessa, os beneficiários tiveram 42% na faixa 

de um valor menor ou igual a R$1.000,00 por hectare cultivado, enquanto 38% 

registraram uma renda entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 por hectare cultivado. Já 63% 

dos não beneficiários ficaram na faixa de um valor menor ou igual a R$ 1.000,00 por 

hectare cultivado e apenas 27% registraram uma renda entre R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00 

por hectare cultivado. 

O teste t não qualifica estatisticamente a diferença média que existe entre os 

dois grupos nessa relação. O teste de Levene aponta que as variâncias dos grupos são 

iguais.  
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Tabela 15 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 

Beneficiários Segundo Renda Agrícola / Hectares Cultivados dos Entrevistados. 

Renda Agrícola /ha 
cultivado (R$) 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

≤ R$ 1.000,00 21 42 63 63 
R$ 1.001,00 a R$ 2.000,00                                                                                                    19 38 27 27 
R$ 2001,00 a R$ 3.000,00   8 16 5 5 

> R$ 3.000,00                                                                                                                  2 4 5 5 
Total 50 100 100 100 
Média 1.334,06 1.083,42 
Teste t Estatística do teste = 0,779 Sig = 0,077  
Levene Estatística do teste = 0,06 Sig = 0,936  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Mesmo não sendo estatisticamente significante a 5%, a diferença média da 

renda agrícola por hectare cultivado pode ser motivada pelo fato de que os beneficiários 

dos programas têm um acesso maior à assistência técnica, o que pode ter influência na 

produtividade agrícola e, por fim, na geração de renda, contribuindo, assim, para a 

diferença entre os grupos.  

 

4.2.5 Renda Agrícola Anual/ Renda Total Anual 

 

Segundo a tabela 16, os beneficiários dos programas em 56% têm a 

participação na faixa de 21% a 40% da renda agrícola anual sobre a renda total anual e 

22% sobre a faixa de 41% a 60%. Os não beneficiários têm 75% dos entrevistados na 

faixa de 21% a 41% da participação da renda agrícola anual sobre a renda total anual. 

Isso aponta maior intensidade produtiva dos beneficiários frente aos não beneficiários 

dos programas. 
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Tabela 16 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Renda Agrícola / Renda Total Anual 

Renda Agrícola Anual / Renda 
Total Anual (em %) 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequênci
a Absoluta 

Frequência 
Relativa (%) 

Frequência 
Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 
≤ 20 9 18 13 13 

21 a 40                                                                                                                      28 56 75 75 
41 a 60   11 22 11 11 

> 60                                                                                                                         2 4 1 1 
Total 50 100 100 100 

Média (%) 31,9 30,2 
Teste t Estatística do teste = 0,810  Sig = 0,419 
Levene Estatística do teste = 5,678 Sig = 0,018  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

O teste t aponta que não há diferença entre as médias do resultado. Pelo 

teste de Levene, pode-se afirmar que as amostras possuem variâncias iguais. 

Esse resultado pode ser atribuído devido ao recebimento, por ambos os 

grupos, de benefícios sociais, pensões, aposentadoria e outros programas de 

complementação de renda, diminuindo, assim, a participação da renda agrícola sobre a 

renda total. 

 

4.3 Indicadores de Sustentabilidade dos Beneficiários e Não Beneficiários  

 

Nesta seção são apresentados os resultados de todos os indicadores que 

compõem o Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) e Índice Ambiental 

(IA), bem como o resultado do índice calculado para cada um dos grupos em análise. 

 

4.3.1 Respostas Relacionadas aos Indicadores de Saúde e Higiene 

 

As informações da tabela 17 indicam que todos os beneficiários dos 

programas não apresentam doenças relacionadas ao consumo de água, como, por 

exemplo, a diarreia, enquanto 77% dos não beneficiários apresentou algum sintoma.  

A não constatação de doenças ligadas ao consumo da água pode ser 

explicada pelo fato de que os beneficiários do projeto têm acesso à água de uma cisterna 

que fica ao lado de suas casas, sendo que a água é de ótima qualidade e totalmente 
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tratada. Os não beneficiários dos programas apresentaram alguma doença, pois a água 

que consomem ,em 49%, vem de açudes ou rios, onde essa é imprópria para consumo 

sendo que ainda em 44% não fazem nenhum tratamento para o consumo da mesma.  

Com relação ao destino do lixo, o teste U de Mann-Whitney mostra que não 

existe diferença estatística entre os dois grupos, sendo que 80% dos beneficiários jogam 

ao solo ou queimam o lixo. Entre os não beneficiários esse valor sobe para 86%. 

 

Tabela 17 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Respostas Relacionadas aos Indicadores de Saúde e Higiene 
dos Entrevistados 

Variável  Resposta 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequênci
a Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 
Frequênci
a Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
Doenças 

relacionas ao 
consumo de 

água 

Sim 0 0 77 77 
Não 50 100 23 23 
Total 50 100 100 100 

Origem da Água 
para Consumo 

Humano 

Caminhão-pipa 0 0 19 19 
Diretamente do 

açude / Rio 0 0 49 49 
Poço ou cacimba 0 0 32 32 

Cisterna   50 100 0 0 
Total 50 100 100 100 

Tipo de 
tratamento dado 

à água para o 
consumo 
humano 

Nenhum 
Tratamento 0 0 44 44 

Fervida Filtrada ou 
com hipoclorito de 

sódio  50 100 56 56 
Total 50 100 100 100 

Destino do lixo 
domicilia 

Jogado ao solo ou 
queimado  40 80 86 86 
Enterrado 10 20 14 14 

Coleta Pública 0 0 0 0 
Total 40 100 100 100 

Teste U de Mann-
Whitney Estatística do teste = 2350,00  Sig = 0,346  

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Afirmam Abreu e Palhares (2000) que a destinação incorreta do lixo pode 

atrair milhares de animais e insetos transmissores de doenças graves e letais ,e ainda 

tem impactos diretos no solo, no lençol freático e no ar pelo chorume e gás metano 

produzidos. 

 

4.3.2 Respostas Relacionadas ao Indicador Habitacional 

 

A tabela 18 mostra informações relacionadas ao indicador de habitacional 

entre os dois grupos estudados. 

Nota-se que 100% dos beneficiários são proprietários de seu domicílio, 

enquanto 90% dos não beneficiários se dizem o mesmo. Pelo teste Qui-Quadrado pode-

se afirmar que existe diferença estatística significante entre os grupos. Essa diferença 

também foi encontrada nos estudo de Damasceno (2009) que apontou para os 

beneficiários do Pronaf um percentual maior do que os não beneficiários com relação à 

propriedade de suas residência. Também o trabalho de Maia (2012) constatou que os 

beneficiários dos programas de reforma agrária do Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (INCRA) apresentou uma percentual maior do que não beneficiários 

em termos de propriedade de residência. 

No tipo de construção da casa, 66% dos beneficiários e 54% dos não 

beneficiários disseram que suas casas são de tijolo, com reboco e piso de cimento, 

sendo essa diferença pelo teste U de Mann-Whitney rejeitada, ou seja, não há diferença 

entre o tipo de construção entre os dois grupos.   

Com relação à iluminação na residência, 100% dos beneficiários afirmaram 

ter energia elétrica em seus domicílios, sendo que esse resultado cai para 91% entre os 

não beneficiários. Pelo teste Qui-Quadrado, observa-se que há diferença estatística entre 

os grupos. 
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Tabela 18 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Respostas Relacionadas ao Indicador Habitacional dos 
Entrevistados 

Variável  Resposta 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Frequênci

a 
Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 

Frequênci
a 

Absoluta 

Frequênci
a Relativa 

(%) 

Domicílio 
Próprio 

Sim 50 100 90 90 
Não 0 0 10 10 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 109,22   Sig = 0,000 

Construção 
da 

Residência 

Casa de taipa  12 24 16 16 
Casa de tijolo, sem 

reboco e piso de terra 5 10 30 30 
Casa tijolo, com reboco e 

piso de cimento 33 66 54 54 
Casa tijolo, com reboco e 

piso de cerâmica 0 0 0 0 
Total 50 100 100 100 

Teste U de Mann-
Whitney Estatística do teste = 2340,00  Sig = 0,472  

Iluminação 
na 

Residência 

Sim 50 100 91 91 
Não 0 0 9 9 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste =  116,16 Sig = 0,000  

Destino dos 
Dejetos 

Humanos 

Jogado a céu aberto ou 
enterrado 25 50 76 76 

Dirigido à fossa 
rudimentar  8 16 12 12 

Dirigido à fossa séptica 17 34 12 12 
Total 50 100 100 100 

Teste U de Mann-
Whitney Estatística do teste = 1796,00   Sig = 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Os resultados sobre o destino dos dejetos humanos mostram que, entre os 

beneficiários dos programas, 50% jogam seus dejetos a céu aberto ou enterram, 

enquanto 34% possuem fossa séptica. Os não beneficiários, em 76%, jogam seus dejetos 

a céu aberto ou enterram e apenas 12% utilizam fossa séptica. O teste U de Mann-

Whitney qualifica estatisticamente a diferença entre o modo de destino dos dejetos 

humanos, ou seja, o grupo dos beneficiários tem mais acesso à utilização de fossa 

séptica do que os não beneficiários. Isso pode ser explicado pelo fato de que o primeiro 

grupo possui renda maior e com isso ter a possibilidade de adquirir esse utensílio. 
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4.3.3 Respostas Relacionadas ao Indicador Ambiental 

 

A tabela 19 mostra as resposta de beneficiários e não beneficiários dos 

programas com relação às perguntas que compõem o indicador ambiental.  

Afirma Souza e Borges (2004) que a conservação do solo representa o 

conjunto de práticas agrícola destinado a preservar a fertilidade química e as condições 

físicas e microbiológicas do solo. 

Os beneficiários dos programas afirmaram em 72% que não é realizada 

nenhuma prática de conservação do solo, enquanto 28% fazem práticas mecânicas. 

Entre os não beneficiários, 10% fazem praticas mecânicas de conservação do solo, 

enquanto 90% não utiliza nenhuma pratica. O teste U de Mann-Whitney aponta que 

existe diferença estatística na forma de conservação do solo entre os dois grupos.   

Observa-se que 42% dos beneficiários dos programas utilizam agrotóxico 

como método para eliminação de pragas. Esse valor vai para 81% para os não 

beneficiários. O teste U de Mann-Whitney qualifica estatisticamente essa diferença. Isso 

ocorre pelo fato de que a condição para se tornar beneficiários dos programas é não 

fazer uso do agrotóxico nas atividades ligadas ao reservatório que lhe foi dado. Assim, 

eles levam esse hábito adquirido na pequena produção gerada ao redor de sua cisterna 

para sua outra área agricultável, o que por ventura, de modo geral diminui o uso de 

agrotóxico. Estudos de Pingali et al (1994) apud Soares (2010) apontam que o consumo 

de alimentos que agrotóxicos pode gerar problemas oculares, no sistema respiratório, 

cardiovascular, neurológico,assim como efeitos cutâneos e problemas gastrointestinais  

Com relação ao método de controle de pragas utilizado na unidade 

produtiva Lorini e Krzyzanowski (2010) afirmam que a qualidade das sementes, em 

especial a fisiológica, pode ser afetada pela ação de diversos fatores. Entre esses, as 

pragas podem ser responsáveis pela deterioração física do lote de semente armazenado. 

A intensificação do uso de agrotóxico ficou igual para os dois grupos. 

Ambos declaram utilizar apenas um produto por lavoura.   
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Tabela 19 – Frequências Absolutas e Relativas dos Beneficiários e Não 
Beneficiários Segundo Respostas Relacionadas ao Indicador Ambiental dos 
Entrevistados 

Variável  Resposta 

Beneficiários  Não Beneficiários 

Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

(%) 

Conservação do 
Solo 

Não é realizada nenhuma 
prática de conservação  36 72 90 90 

Através de práticas 
mecânicas 14 28 10 10 

Através de práticas 
biológicas 0 0 0 0 

Total 50 100 100 100 
Teste U de Mann-Whitney Estatística do teste = 2050,00  Sig = 0,001 

Métodos de 
Controle de 

Praga utilizado 
na unidade 
produtiva 

Agrotóxico  21 42 81 81 
Nenhum método  29 58 19 19 

Biológico 0 0 0 0 
Total 50 100 100 100 

Teste U de Mann-Whitney Estatística do teste =  1725,00 Sig = 0,000  

Utilização de 
Fogo  

Sim 20 40 96 96 
Não 30 60 4 4 
Total 50 100 100 100 

Teste Qui-Quadrado Estatística do teste = 44,82  Sig = 0,000  

Intensidade do 
Uso de 

Agrotóxicos 

2 ou mais produtos   0 0 0 0 
 

1 Produto    21 100 81 100 

Total 21 100 81 100 

Destino dos 
Restos das 
Culturas 

Queima 0 0 0 0 
Alimenta animal/ 
vende a terceiros 41 82 100 100 
Incorporação ao 

solo após a 
colheita 9 18 0 0 

Total 50 100 100 100 
Teste U de Mann-

Whitney Estatística do teste = 2050,00  Sig = 0,000 

Rotação de 
Cultura 

Sim 39 78 75 75 
Não 11 22 25 25 

Total 50 100 100 100 
Teste Qui-
Quadrado Estatística do teste =  1,707 Sig = 0,191 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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A utilização de fogo na área produtiva foi constatada em 60% entre os 

beneficiários dos programas, enquanto esse valor foi para 96% entre os não 

beneficiários. Pelo teste U de Mann-Whitney constata-se estatisticamente essa 

diferença. Tal resultado é motivado também pela orientação para que os beneficiários 

não utilizem fogo na produção ao redor da cisterna e isso é incorporado ao seu modo de 

produção. 

A utilização do fogo nas atividades agrícolas tem efeitos ecológicos e 

sociais, uma vez que seus impactos repercutem nas mais diversas escalas, já que 

produzem mudanças na biomassa e no estoque de nutrientes do solo, além de 

provocarem alterações do ciclo hidrológico e a redução de espécies nativas tanto da 

fauna como da flora. 

Estudos recentes de Sá e Kato et al (2007) apontam que a queimada gera um 

efeito ainda mais amplo, particularmente,  considerando o impacto de partículas 

liberadas pela queimada sobre os mecanismos  de formação de nuvens e de seu efeito no  

potencial de ocorrência de chuvas. 

O principal destino dado aos restos das culturas encontrado na pesquisa 

foram o direcionamento a alimento animal e a venda a terceiros, sendo esse resultado 

apresentado respectivamente em 82% e 100% para beneficiários e não beneficiários dos 

programas. Pelo teste U de Mann-Whitney, nota-se há diferença no destino dado ao 

resto das culturas entre os dois grupos. Isso ocorre devido a 18% dos beneficiários 

incorporarem ao solo a sobra da agricultura. 

Os beneficiários em 78% fazem rotação de cultura, enquanto 75% dos não 

beneficiários também utilizam essa prática. Estatisticamente, não há diferença entre 

esses dois grupos, isso constatado pelo teste Qui-Quadrado.  

Jacobi (2003) conclui em seus estudos que a interação entre meio ambiente 

e educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, na medida em 

que demanda novos saberes para apreender processos sociais que se tornam mais 

complexos e riscos ambientais que se intensificam. 

Nitidamente, os beneficiários dos programas estão mais próximos de uma 

produção centrada na lógica orgânica. Segundo Casemiro e Trevizan (2009), os 

produtos orgânicos reduzem o impacto ambiental da atividade agrícola e industrial, 

produzindo alimentos mais saudáveis e valorizando o homem do campo, sua família, 

seu trabalho e sua cultura.   
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4.3.4 Valor do Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) 

 

Nessa parte, será apresentado o valor do Índice de Desenvolvimento 

Econômico-Social (IDES) para beneficiários e não beneficiários dos programas, bem 

como o valor de cada variável que compõem o mesmo. 

 

4.3.4.1 Valor de Cada Variável que compõem o Indicador Habitacional para cada 

Grupo 

Nesta seção foi calculado o valor de cada variável que compõe o indicador 

habitacional de beneficiários e não beneficiários dos programas.  

De acordo com a tabela 20, o valor calculado para as variáveis “Condição 

do Domicílio” e “Iluminação Utilizada na Residência” para os beneficiários dos 

programas foi superior aos grupos dos não beneficiários, entretanto, para esse grupo, o 

valor da variável “Tipo de Construção da Residência” ficou superior ao do primeiro 

grupo. 

 

Tabela 20 – Valor de Cada Variável que compõe o Indicador Habitacional para 
cada Grupo 

Variável 
 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Participação 

Absoluta 
Participação 
Relativa (%) 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Condição do Domicílio 0,3333 41,02 0,3000 39,65 
Tipo de Construção da 

Residência 0,1458 17,96 0,1533 20,27 
Iluminação utilizada na 

residência 0,3333 41,02 0,3033 40,08 
Indicador Habitacional 0,8124 100 0,7566 100 

Classificação Alto Nível Médio Nível 
Teste t Estatística do teste = 2,220  Sig = 0,028 
Levene Estatística do teste = 10,339   Sig = 0,002  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De forma agregada, o Indicador Habitacional para o grupo dos beneficiários 

ficou maior do que o indicador dos não beneficiários, sendo esse para o primeiro grupo 

considerado de alto nível, enquanto para o segundo grupo, é considerado de médio 

nível. O teste t qualifica estatisticamente a diferença entre o Indicador Habitacional dos 
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grupos.  

As variáveis que mais contribuíram, tanto para beneficiários como para os 

não beneficiários dos programas na formação de seu respectivo Indicador Habitacional, 

foram “Condição do Domicílio” e “Iluminação Utilizada na Residência”. Já a variável 

“Tipo de Construção da Residência” teve menor participação na formação do Indicador 

Habitacional para ambos os grupos. 

Barbosa (2008) conclui em seus estudos que priorizar o desenvolvimento 

social e humano com capacidade de suporte ambiental gera cidades produtoras com 

atividades que podem ser acessadas para todos os membros dessa sociedade. 

A tabela 21 mostra o valor de cada variável que compõem o Indicador de 

Saúde e Higiene para beneficiários e não beneficiários dos programas.  

Todos os valores absolutos das variáveis que compõe o Indicador de Saúde 

e Higiene para o grupo dos beneficiários foram superiores frente às mesmas variáveis 

do grupo dos não beneficiários. Assim, na forma agregada, o Indicador de Saúde e 

Higiene foi considerado de médio nível para os beneficiários e de baixo nível para os 

não beneficiários dos programas. O teste t qualifica estatisticamente essa diferença. 

 

Tabela 21 – Valor de Cada Variável que compõe o Indicador de Saúde e Higiene 
para cada Grupo. 

Variável 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Doença Relacionada ao 
Consumo de Água 0,2000 28,40 0,0460 14,33 

Destino dado aos Dejetos 
Humanos 0,0840 11,96 0,0360 11,22 

Origem da Água para 
Consumo Humano 0,2000 28,40 0,1130 35,20 

Tratamento dado à Água  0,2000 28,40 0,1120 34,89 
Destino do Lixo Domiciliar 0,0200 2,84 0,0140 4,36 

Indicador de Saúde e 
Higiene 0,7040 100 0,3210 100 

Classificação Médio Nível Baixo Nível 
Teste t Estatística do teste = 15,416   Sig = 0,000 
Levene Estatística do teste = 10,607  Sig = 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Todos os valores absolutos das variáveis que compõem o Indicador de Saúde 

e Higiene para o grupo dos beneficiários foram superiores frente as mesmas variáveis 
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do grupo dos não beneficiários. Assim, na forma agregada, o Indicador de Saúde e 

Higiene foi considerado de médio nível para os beneficiários e de baixo nível para os 

não beneficiários dos programas. O teste t qualifica estatisticamente essa diferença. 

Na formação do Indicador de Saúde e Higiene para os beneficiários dos 

programas, as variáveis com maior participação foram “Doença Relacionada ao 

Consumo de Água”, “Origem da Água para Consumo Humano” e “Tratamento dado à 

Água” sendo que todas obtiveram 28,40% de participação relativa. Para os não 

beneficiários, as variáveis “Origem da Água para Consumo Humano” e “Tratamento 

dado à Água” tiveram maior peso na construção do Indicador de Saúde e Higiene, 

sendo, respectivamente, seus valores relativos de 35,2% e 34,89%.  

Esse resultado pode ser explicado, haja vista que os beneficiários recebem 

orientação sobre o modo correto de tratamento, manuseio, armazenamento e consumo 

da água de sua cisterna, sendo ainda que essa água é de excelente qualidade e dura todo 

o período da estiagem, pois é utilizada somente para beber e cozinhar. Outro ponto 

encontrado foi que, em alguns casos, a água da cisterna é dividida com as pessoas que 

não são atendidas pelo projeto como irmãos, tios, etc. 

Rocha (2008 apud DAMASCENO, 2009) afirma que as condições de saúde 

das famílias são capazes de ter impactos direto na qualidade de vida de seus membros, 

sendo assim um dos suportes fundamentais e indispensáveis para a composição do 

desenvolvimento social.  

As informações apresentadas na tabela 22 expõem que o Indicador de Renda 

Total para os beneficiários dos programas é superior ao dos não beneficiários, porém, 

para ambos, o indicador é classificado como baixo nível. O teste t utilizado aponta que 

não há diferença estatística entre os resultados. O teste de Levene indica que as 

variâncias dos dois grupos são homogêneas.  

Tabela 22 – Valor do Indicador de Renda Total para cada Grupo 

Indicador 
 

Valor do Indicador 
Beneficiário Não Beneficiário 

Indicador de Renda Total 0,2133 0,1233 
Classificação Baixo Nível Baixo Nível 

Teste t Estatística do teste = 1,658  Sig = 0,099  
Levene Estatística do teste = 3,885  Sig = 0,051 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Mesmo não sendo significante a 5%, a diferença entre o Indicador de Renda 

Total entre os grupos pode ser explicada pela capacidade de que os beneficiários têm de 

produzir mesmo no período da estiagem, sendo que essa produção se reflete 

positivamente na geração da renda agrícola e, por fim, na renda total. 

Na tabela 23, pode-se ver os valores de cada indicador que compõe o Índice 

de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) para beneficiários e não beneficiários 

dos programas. 

 

Tabela 23 – Valor de Cada Indicador que compõe o Índice de Desenvolvimento 
Econômico-Social (IDES) para cada Grupo 

Indicador 
 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Participação 

Absoluta 
Participação 
Relativa (%) 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Indicador Habitacional 0,2708 46,97 0,2522 63 
Indicador de Saúde e 

Higiene 0,2346 40,69 0,1070 26,73 
Indicador de Renda Total  0,0711 12,34 0,0411 10,27 

 
IDES 0,5765 100 0,4003 100 

Classificação Médio Nível Baixo Nível 
Teste t Estatística do teste = 7,840  Sig = 0,000 
Levene Estatística do teste = 0,554  Sig = 0,458 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

De acordo com os resultados, o IDES dos beneficiários registrou um valor 

de 0,5765, sendo esse resultado considerado de médio nível de desenvolvimento 

econômico-social.  

Para os não beneficiários dos programas, o índice encontrado foi de 0,4003, 

um valor inferior ao do grupo dos beneficiários, sendo considerado de baixo nível; 

contudo, o teste t aponta que há diferença estatística entre os resultados dos dois grupos. 

O teste de Levene indica que as variâncias são homogêneas. 

Os indicadores “Habitacional” e “Saúde e Higiene” tiveram maior 

participação na formação do IDES para o grupo dos beneficiários, tendo, 

respectivamente, participação relativa em 46,97% e 40,69%. Já para os não 

beneficiários, o “Indicador Habitacional” teve 63% de participação na construção do 

IDES. 
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4.3.5 Valor do Índice Ambiental (IA) 

 

Para Pádua e Tabanez (1998 apud JACOBI, 2003), a educação ambiental 

propicia o aumento de conhecimentos, mudança de valores e aperfeiçoamento de 

habilidades, condições básicas para estimular maior integração e harmonia dos 

indivíduos com o meio ambiente. 

A tabela 24 expõe o valor de cada variável que compõe o Índice Ambiental, 

bem como o resultado deste para cada grupo estudado. As informações apresentadas 

mostram que em quase todas as variáveis, os beneficiários apresentaram um resultado 

maior frente aos não beneficiários. A única exceção ficou com o a variável “Rotação de 

Cultura”, onde os não beneficiários tiveram um valor pouco superior que o não 

beneficiários.   

De forma geral, o Índice Ambiental para o grupo dos beneficiários 

apresentou resultado maior do que os dos não beneficiários, onde o teste t reforça 

estatisticamente essa diferença. Observando o valor do índice de 0,4316 para os 

beneficiários e de 0,2550 para os não beneficiários pode-se classificar ambos os grupos 

como baixo nível de desenvolvimento ambiental.  

 

Tabela 24 – Valor de Cada Indicador que compõe o Índice o Ambiental (IA) para 
cada Grupo 

Variável 
 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Participação 

Absoluta 
Participação 
Relativa (%) 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Conservação do Solo 0,0233 5,4 0,0083 3,26 
Métodos de Controle de 

Praga 0,0483 11,19 0,0158 6,2 
Utilização de Fogo  0,1000 23,16 0,0067 2,61 

Intensidade do Uso de 
Agrotóxicos 0,1250 28,97 0,0992 38,88 

Destino dos Restos das 
Culturas 0,0983 22,79 0,0833 32,67 

Rotação de Cultura 0,0367 8,49 0,0417 16,33 
IA 0,4316 100 0,2550 100 

Classificação Baixo Nível Baixo Nível 
Teste t Estatística do teste = 8,087   Sig = 0,000 
Levene            Estatística do teste = 8,895   Sig = 0,003 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
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Um dos fatores que contribui para esse resultado foi a pouca utilização de 

fogo e agrotóxico na produção agrícola o que torna a produção dos alimentos para o 

grupo dos beneficiários dos programas baseada na lógica da agroecologia.  

Jacobi (2003) conclui em seus estudos que a interação entre meio ambiente 

e educação para a cidadania assume um papel cada vez mais desafiador, na medida em 

que demanda novos saberes para apreender processos sociais que se complexificam e 

riscos ambientais que se intensificam. 

 

4.3.6 Valor do Índice de Sustentabilidade (IS) 

 

Afirma Jacobi (2003) que a sustentabilidade como novo critério básico e 

integrador necessita estimular permanentemente as responsabilidades éticas, na medida 

em que a ênfase nos aspectos extra econômicos serve para reconsiderar os aspectos 

relacionados com a equidade, a justiça social e a própria ética dos seres vivos. 

As informações sobre o valor do Índice de Sustentabilidade (IS) para 

beneficiários e não beneficiários dos programas bem como a participação de cada índice 

em sua formação são apresentadas na tabela 25. 

 
Tabela 25 – Valor do Índice de Sustentabilidade (IS) para cada Grupo 

Indicador 
Beneficiários  Não Beneficiários 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

Participação 
Absoluta 

Participação 
Relativa (%) 

IDES 0,2883 57,2 0,2002 61,09 
IA 0,2157 42,8 0,1275 38,91 
IS 0,5040 100 0,3277 100 

Classificação Médio Nível Baixo Nível 
Teste t Estatística do teste =  10,522  Sig = 0,000  
Levene Estatística do teste = 1,241  Sig = 0,267  

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Para os beneficiários dos programas, o IS ficou em 0,5040, valor superior 

aos 0,3277 dos não beneficiários. Em termos de classificação, para o grupo dos 

beneficiários, o IS é considerado de médio nível e para os não beneficiários é 

classificado como baixo nível. O teste t mostra que há diferença entre as médias do 

resultado, já o teste de Levene aponta que as variâncias são iguais. 

Na formulação do IS para os beneficiários dos programas, o indicador que 
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mais contribuiu foi o IDES, tendo uma participação relativa de 57,2%. Também para os 

não beneficiários, o IDES foi o que teve maior participação na formulação do IS desse 

grupo, tendo 61,09% de participação. 

Afirma Barbosa (2008) que a sustentabilidade consiste em encontrar meios 

de produção, distribuição e consumo dos recursos existentes de forma mais coesiva, 

economicamente eficaz e ecologicamente viável. 

 

4.4 Comparação dos Beneficiários e Não Beneficiários por meio do Modelo 

Propensity Score Matching (PSM) 

 

Nessa fase, para obter os resultados do Propensity Score Matching, foram 

realizado em etapas. Uma primeira que consistiu em estimar um modelo Logit para 

determinar a probabilidade de cada pesquisado ser beneficiário dos programas. Após 

isso, foi obtido o escore de propensão no qual aponta a probabilidade que cada 

indivíduo ser beneficiário dos programas.  

Na segunda etapa, ocorreu a formação de pares entre beneficiários e não 

beneficiários dos programas que apresentaram probabilidade bem próximas. A partir 

dessas duas etapas, é que foi realizada a análise do impacto dos programas. 

 

4.4.1 Apresentação dos Resultados do Modelo Logit  

 

A tabela 26 mostra os resultados estimados no modelo Logit, onde, a partir 

do modelo estimado, buscou-se o melhor pareamento entre beneficiários e não 

beneficiários para tentar, segundo Maia (2012), reduzir o viés de seleção comum em 

estudos de avaliação de políticas públicas. 

Com base nos critérios de qualidade do modelo, pode-se afirmar que se trata 

de um modelo bem ajustado, uma vez que o valor do Pseudo R² foi de 0,7895e o valor 

da função de verossimilhança (Log likelihood) foi -20,1017.  

As variáveis “Idade”, “Sexo”, “Nível Escolar”, “Principal Atividade”, “Área 

Destinada à Agricultura”, “Assistência Técnica”, “Acesso a Crédito” e “Participação em 

Associação” não selecionam os grupos de forma significativa, haja vista que seus 

valores P>|z| não estão dentro do limite aceitável Isso implica que elas não atuam 

significativamente para separar ou qualificar determinado perfil, que seja decisivo para 

a participação de um individuo nos programas.  
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Tabela 26 – Resultado do Modelo de Regressão Logit entre Beneficiários e Não 
Beneficiários 
Logistic regression   Number of obs   =    150 

LR chi2(9)    =   150,75 
Prob > chi2   =    0,000 

Log likelihood = -20,1017                      Pseudo R2      =   0,7895 
Perfil  Coef. Std. Err. z  P>|z| [95% Conf. Interval] 
Idade 0,0491 0,0509 0,96 0,335 -0,0507    0,1490 
Sexo -0,3014 1,2817 -0,24 0,814 -2,8130    2,2100 

    Nível Escolar 0,3172 0,9770 0,32    0,745 -1,5970    2,2325 
 

Tempo de Trabalho 
na Agricultura 

4,1807 
 

0,9855 
 

4,24 
 

0,000 
 

  2,2495    6,1123 
 

 
Principal Atividade 

  
-2,6421 

 
 

3,4211 
 
 

-0,77 
 
 

0,440 
 
 

-9,3473    4,0630 
 
 

Área Destina a 
Agricultura 

0,0430 
 

0,3065 
 

0,14 
 

0,888 
 

-0,5577    0,6438 
 

 
Assistência Técnica -0,2786 0,9894 -0,28 0,778 -2,2179    1,6606 

 
Acesso a Crédito -0,3524 1,045 -0,34 0,736 -2,4010    1,6961 

 
Participação em 

Associação -0,0875 1,0243 -0,09 0,932 -2,0952    1,9202 
 

Total de Pessoas 
que trabalham na 

Agricultura 

 
 
 

0,7559 
 
 

 
0,3390 

 
 

2,23 
 
 

0,026 
 
 

 
0,0913    1,4205 

 
 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

As variáveis “Tempo de Trabalho na Agricultura” e “Total de Pessoas que 

trabalham na Agricultura” tiveram seus valores P>|z| dentro do limite aceitável, isso 

implica que essas variáveis, de acordo com seu aspecto, qualifica um indivíduo para ser 

beneficiário dos programas.  
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4.4.2 Estimativas de Impactos obtidas pelo Método Propensity Score Matching  

Afirma Maia (2012) que a escolha das variáveis-resultado deve estar 

relacionada com a possibilidade de poder comparar os resultados. Assim, as variáveis 

escolhidas para mensurar o impacto dos programas foram os Índices de 

Desenvolvimento Econômico-Social (IDES), Ambiental (IA) e de Sustentabilidade (IS). 

A tabela 27 mostra os valores dos ATT’s que são os valores médios no qual 

resultam do pareamento entre beneficiário e não beneficiário dos programas. Assim por 

tais valores pode-se afirmar que há melhora no Índice de Desenvolvimento Econômico-

Social, no Índice Ambiental e no Índice de Sustentabilidade dos beneficiários dos 

programas.  

 

Tabela 27 – Estimativas de Impacto dos programas pelo Método Propensity Score 
Matching 

Variável Amostra 
Valores Médios 
(Beneficiários) 

Valores Médios  ATT 
(diferença) 

Erro 
Padrão t (Não Beneficiários) 

IA Pareado 0,5092 0,2462 0,2629 0,0700 3,75 
IDES Pareado 0,5975 0,3912 0,2062 0,0624 3,30 

IS Pareado 0,5533 0,3187 0,2346 0,0461 5,08 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

 

Esses resultados dos ATT’s são apenas estimativas sendo, portanto, 

necessário validá-los pelo teste bootstrapping, no qual informa quais ATT’s são 

significativos.   

 

4.4.3 Teste de Hipótese Para as Estimativas de ATT Utilizando o Bootstrapping 

 

A tabela 28 fornece os valores do P>|z|, pode-se afirmar que diante do nível 

de significância estabelecido, efetivamente, o modelo indica uma melhora no Índice de 

Desenvolvimento Econômico-Social (IDES), no Índice Ambiental (IA) e no Índice 

Sustentabilidade (IS). 
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Tabela 28 – Resultado do Teste de Hipótese Para as Estimativas de ATT 
Utilizando o Bootstrapping entre Beneficiários e Não Beneficiários 

Variável Coeficiente Observado 
Erro Padrão - 

Bootstrap Z P>|z| 
IA 0,2629 0,0674 3,90 0,000 

IDES 0,2062 0,0792 2,60 0,009 
IS 0,2346 0,0689 3,40 0,001 

Fonte: Dados da Pesquisa. 

Para compreender melhor esses resultados, faz-se necessária uma análise mais 

apurada das variáveis que compõem cada indicador. No Índice Ambiental – IA as 

variáveis que mais contribuíram estão ligadas às reduções do uso de fogo e de 

agrotóxico nas atividades agrícolas. A consciência ambiental dos beneficiários dos 

programas vem se transformando ao passar do tempo, haja vista que, entre aqueles que 

utilizam agrotóxico, todos afirmaram que vão eliminar de vez a utilização de qualquer 

espécie desse produto, trabalhando assim em uma lógica orgânica. 

Dentro do Índice de Desenvolvimento Econômico-Social – IDES, as variáveis 

que tiveram maior impacto foram as ligadas ao tempo de trabalho na agricultura e à 

geração de renda agrícola. O programa permite que seus beneficiários trabalhem mais e  

produzam em um período no qual os não beneficiários são incapazes de fazer, essa 

dinâmica é motivada, uma vez que a cisterna no qual os beneficiários são proprietários, 

tem a capacidade de oferecer água para uma pequena produção agrícola que extrapola 

os limites do período das chuvas. Devido à correlação existente entre essas duas 

variáveis, foi possível observar que por mais que os beneficiários tenham um tempo de 

trabalho que vai além do período da estiagem, o que por se só já gera uma diferença na 

renda quando comparado com os não beneficiários. O primeiro grupo é mais eficiente 

do que o segundo, pois ,quando comparando a renda agrícola por hectare plantado, essa 

mostrou-se maior para o primeiro do que para o segundo.  

Os resultados também chegam à saúde dos beneficiários, pois nenhum dos 

beneficiários dos programas teve alguma doença relacionada ao consumo de água. Além 

de excelente qualidade, a água da cisterna passa por um processo de tratamento, 

dinâmica essa pouco encontrada no consumo da água dos não beneficiários.  

No contexto geral, o Índice de Sustentabilidade – IS dos beneficiários dos 

programas ficou superior ao dos não beneficiários, haja vista que o primeiro grupo 

trabalha respeitando mais o meio ambiente e utilizando racionalmente sua água, o que 

reflete de forma positiva na saúde e na geração de renda, o que tem impactos positivos 

na formação desse indicador. 
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5 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

Com os resultados apresentados, pode-se de fato aceitar a hipótese que 

norteia o trabalho. Assim, as tecnologias sociais de gestão hídrica que se baseia em 

padrões sustentáveis e de cunho participativo, estão gerando impactos positivos, tanto 

sobre a sustentabilidade como na diminuição da vulnerabilidade do pequeno agricultor 

do semiárido cearense.   

De uma forma geral, o perfil socioeconômico aponta um alto índice de 

analfabetismo e semianalfabetismo, boa parte dos entrevistados apresentaram uma faixa 

de idade entre 41 a 50 anos, as famílias são formadas em média por 4 pessoas, sendo 

que pouco mais da metade é de homens. 

Os dados da produção mostram que, em quase sua totalidade, os 

entrevistados são minifundistas e têm a agricultura como principal atividade econômica, 

destinando para essa uma área menor ou igual a 5 hectares. Outro fato encontrado foi a 

baixa presença de assistência técnica e de acesso ao crédito, recursos esses de 

fundamental importância para desenvolver a atividade agrícola. Ainda existe o 

problema da má qualidade da moradia, que, em alguns casos, não oferece a menor 

condição de ser habitada, e o problema do direcionamento do lixo que, na maioria das 

vezes, é jogado ao solo ou queimado. 

A renda agrícola dos beneficiários é maior do que a dos não beneficiários, 

fato esse explicado pela ocorrência de produção por parte do primeiro grupo mesmo no 

período da estiagem, isso também teve reflexo no tempo destinado ao trabalho na 

agricultura, pois os não beneficiários apresentaram quase 2 meses a menos de trabalho. 

Destaca-se também  maior participação em associação por parte dos beneficiários dos 

programas.  

Outro resultado importante que caracteriza a eficiência produtiva dos 

beneficiários dos programas está relacionado ao resultado da renda agrícola por hectare. 

Esse indica que o primeiro grupo tem um resultado médio superior ao grupo dos não 

beneficiários. 

A qualidade da água, bem como seu tratamento, destacou os beneficiários 

dos programas com o não aparecimento de doenças relacionadas ao consumo de água 

imprópria; quando utilizavam água de um pequeno açude ou de poço, o índice de 

diarreia e outras doenças era muito elevado. Após a utilização da cisterna, todos os 

beneficiários afirmaram que não se encontram mais tais problemas. 
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Outro ponto que merece destaque é a diminuição do esforço para obter água. 

Antes da construção das cisternas, os mesmos tinham que caminhar de 1 a 5 km para 

encontrar água. A situação era pior para aquelas que não tinham um animal para o 

auxilio do transporte. As mulheres faziam o mesmo percurso, trazendo a lata com água 

em cima de sua cabeça. Isso todo foi eliminado, uma vez que as cisternas para o 

consumo humano estão fixadas na frente de suas casas. 

Tanto na análise sem o pareamento ou com pareamento, o Índice de 

Desenvolvimento Econômico-Social – IDES atingiu para os beneficiários um valor 

maior em relação aos não beneficiários, sendo que os testes estatísticos qualificaram 

essa diferença. Para o primeiro grupo, o índice em questão foi considerado de médio 

desenvolvimento, enquanto, para o segundo grupo, o índice foi considerado de baixo 

desenvolvimento. O principal fator que motiva esse resultado está ligado às variáveis de 

saúde. 

O Índice Ambiental – IA também ficou maior, independente de pareamento, 

para o grupo dos beneficiários frente aos não beneficiários. As variáveis “Métodos de 

Controle de Praga” e “Utilização de Fogo” foram as variáveis que mais influenciaram 

na formação desse indicador, entretanto, para ambos os grupos, os indicadores foram 

considerados de baixo nível de desenvolvimento ambiental. 

Na formação sem o pareamento do Índice de Sustentabilidade – IS, tanto 

para Beneficiários como para não beneficiários dos programas, o indicador que teve 

mais peso foi o IDES, sendo o IS classificado como de médio nível de sustentabilidade 

para os beneficiários e de baixo nível de sustentabilidade para o outro grupo. 

  Após o pareamento por meio do modelo Propensity Score Matching, foi 

possível constatar, através dos ATT’s, que há indicativo de impacto positivo dos 

programas P1MC e P1+2 nos índices de Desenvolvimento Econômico-Social, 

Ambiental e Sustentabilidade de seus beneficiários. O teste bootstrapping foi usado 

para validar a significância desses índices, onde o mesmo validou o impacto positivo 

sobre todos os indicadores. 

Assim, conclui-se que os programas P1MC e P1+2 estão atingindo os 

objetivos a que se propõem ,que é oferecer água de excelente qualidade, tanto para o 

consumo humano como para a pequena produção agrícola, o que traz melhorias na 

saúde e na geração de renda, diminuindo a agressão ao meio ambiente para a população 

do semiárido cearense.  

De forma geral, sugere-se ao Poder Público: a) realize investimentos em 
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políticas educacionais básicas, pois oferecem ao produtor uma ferramenta que vai 

permitir maior integração dos produtores com as modernas práticas produtivas tornando 

sua produção mais adaptável às oscilações do mercado; b) amplie a política creditícia 

para ajudar tanto o agricultor na hora do plantio como também na manutenção de sua 

atividade; c) expanda o serviço de assistência técnica com a realização de concurso 

público; d) melhore o nível de organização comunitária dos produtores, o que permitiria 

tanto uma articulação produtiva como também um maior poder de negociação perante o 

mercado e o governo; e) note que aspectos de saúde devem ser considerados, como a 

ampliação do acesso de água para consumo de qualidade; f) invista nas estruturas de 

moradia, para que as pessoas tenham pelo menos um local adequado para colocar seus 

dejetos e o lixo.  
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QUESTIONÁRIO 
 

ESTUDO DOS IMPACTOS GERADOS PELAS TECNOLOGIAS SOCIAIS DE 
GESTÃO HÍDRICA NA SUSTENTABILIDADE DO PEQUENO AGRICULTOR 

NO SEMIÁRIDO CEARENSE 
 

 

No DO QUESTIONÁRIO 

 

 

 

DADOS DO ENTREVISTADO 
 
Nome    
_____________________________________________________________________ 
 
Local 
_____________________________________________________________________ 
 
 
Pesquisador(a): 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
Data da aplicação: ___/___/___ 
 
Data da revisão: ___/___/___ 
 

Aluno de Mestrado: Kelvio Felipe dos Santos 
Professor orientador: Ph.D. Ahmad Saeed Khan   

 
 
 
 

Fortaleza 
2012  
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PARTE I: INFORMAÇÕES SÓCIO - ECONÔMICAS  

 

01. Sexo       1 -  Masculino                    2 -  Feminino                                                                                 

 

02.  Idade: _________________anos. 

 

03. Escolaridade 

 

i)Analfabeto/Semianalfabeto      

 

0 

 

ii) Ensino Fundamental incompleto 

 

1 

 

iii) Ensino Médio 2 

 

 

04. Estado Civil 

1 - Solteiro/a ; 2 - Casado/a ; 3 - Divorciado/a ; 4 - Viúvo/a ; 5 – Outro.   

 

05. Tamanho da Família Incluindo o Entrevistado: ____________pessoas.   

 

06. Número de homens na família que trabalha na agricultura < de 14 anos ? 

___________ 

Tempo médio destinado ao trabalho na agricultura, Nº de meses trabalhado na 

agricultura __________ 

 

07. Número de homens na família que trabalha na agricultura ≥ de 14 anos ? 

___________ 

Tempo médio destinado ao trabalho na agricultura, Nº de meses trabalhado na 

agricultura __________ 

 

08. Número de mulheres na família que trabalha na agricultura < de 14 anos 

?__________  

Tempo médio destinado ao trabalho na agricultura, Nº de meses trabalhado na 

agricultura __________ 
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09. Número de mulheres na família que trabalha na agricultura ≥ de 14 anos ? 

__________ 

Tempo médio destinado ao trabalho na agricultura, Nº de meses trabalhado na 

agricultura __________ 

 

10. Onde trabalha os demais membros da família? 

 

 

Permanente____________  Temporário_____________ 

 

Algum sem emprego______________ 

 

CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE EACESSO À TERRA  

11.  Área da Propriedade? _____________________ha. 

12. Área Destinados a: - Agricultura: _________ ha. 

                                         

 

13.  Há Quanto Tempo Participa do Programa? 

_____________________________________ 

 

14. Qual a principal atividade? 

1.Agricultura 

2. Pecuária 

      3. Outro (especifique) ______________________________ 

 

15. Recebe Assistência Técnica 

 

0. Sim 

1. Não 

 

16. Forma de Assistência Técnica 

 

0. Na propriedade individual 
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1. Na propriedade e em grupo 

2. Fora da propriedade individual 

3. Fora da propriedade e em grupo 

 

17. Está Satisfeito com a qualidade e quantidade da assistência técnica recebida? 

 

1. Sim 

2. Não  

Se não, porque________________________________________. 

 

18. Frequência da assistência técnica 

 

1. ≤ 15 dias 

2. Mensal 

3. Trimestral 

4. Anual 

 

19. Recebeu crédito no ano passado? 

 

1. Sim  2. Não  

  

20. Linha do Crédito? 

 

 

21. Finalidade do Crédito / Valor do Financiamento R$______________ 

 

1. Custeio; Valor R$______________ 

2. Investimento; Valor R$______________ 

3. Ambas; Valor R$______________ 

 

22. Condição do entrevistado: 

 

1. Proprietário      2. Arrendatário       3. Meeiro       4. Posseiro  
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23. Caso proprietário, condição antes da possuir a propriedade.  

 

Índice de Desenvolvimento Econômico-Social (IDES) 

 

I) Indicador Saúde 

 

24. Algum membro da família teve alguma doença deste ano  

(0) Sim  (1) Não       

 

III) Indicador Habitacional 

  25 – Condição do domicílio: 

        

         i) Própria: (1) Sim  (0) Não 

   26– Tipo de construção da residência: 

 

i) Casa de taipa  0 

ii) Casa de tijolo, sem reboco e piso de terra 1 

iii) Casa tijolo, com reboco e piso de cimento 2 

iv) Casa tijolo, com reboco e piso de cerâmica 3 

 

27.  Iluminação utilizada na residência: 

 

i) Energia elétrica:  (1) Sim  (0) Não 

IV) Indicador de Condições Sanitárias e Higiene 

          

28.  Destino dado aos dejetos humanos 

0. Jogado a céu aberto ou enterrado                                                                                          

1. Dirigido à fossa rudimentar                                                                                               

2.  Dirigido à fossa séptica                                                                                       
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29.   Origem da água para consumo humano 

i) Caminhão-pipa 

0 

 

ii) Poço, cacimba ou diretamente de açude 

1 

 

iii) Cisterna 

2 

 
 

30. Tipo de tratamento dado à água para o consumo humano 

 

0. Nenhum tratamento                                                                                         

 

1.  Fervida Filtrada ou com hipoclorito de sódio                                                   

                                                                                                             

31.   Destino do lixo domicilia 

0. Jogado ao solo ou queimado                                                                                                

1. Enterrado                                                                                                                                    

2. Coleta Pública 

 

V) Indicador Econômico (anual) 

32.  Valor da renda anual 

i) R ≤ R$ 7.500,00  0 

ii)  R$ 7.500,00 < R ≤ R$ 11.250,00   

                                                                    

1 

 

iii) R$ 11.251 ,00 < R ≤ R$ 15.000,00 

 

2 

 

iv) R > R$ 15.000,00   3 
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33. Renda mensal da agricultura R$______________ 

 

 

34. Quais os auxílios recebidos pela família  

A) Bolsa família: (R$)  [........] 

B) Cesta básica: (R$)  [........] 

C) Valor equivalente aos benefícios do  Programa do Leite : (R$)  [........] 

D) Vale ou auxilio gás: (R$)  [........] 

E) Pensão: (R$)  [........] 

H) Aposentadoria: (R$)  [........] 

F) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI):  (R$)  [........] 

G) Seguro desemprego: (R$)  [........] 

H) Garantia à safra: (R$)  [........] 

I) Outros programas de complementação de renda: (R$)  [........] 

 

 

 

 

Índice Ambiental (IA) 

 

35. Como é feita a conservação do solo? 

(0) Não é realizada nenhuma prática de conservação  

(1) Através de práticas mecânicas 

(2) através de práticas biológicas 

 

36.  Que métodos de controle de praga(s) o Sr. (Sra.) utiliza na unidade produtiva? 

(0) Agrotóxico   (1) Nenhum método (2) Biológico 

 

37. Faz utilização de fogo nas atividades agropecuárias? 

(0) Sim   (1) Não 

38. Qual a intensidade do uso de agrotóxicos? 

(0) 2 ou mais produtos  (1) 1 Produto   (2) Não Utiliza 

39. Qual é o destino dos restos das culturas? 
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(0) Queima     (1) Alimenta animal/ vende a terceiros     (2) Incorporação ao solo após a 

colheita 

 

40. Faz rotação de cultura? 

(0) Não (1) Sim 

 

 

41. REBANHOS E PRODUÇÃO ANIMAL  

 

1. Bovino 2. Suino 3. Caprino 4. Ovino 5. Aves  

 

1. Leite 2. Queijo 3. Manteiga 4. Ovos  

 

 42. PRODUÇÃO VEGETAL E EXTRATIVISMO (INDIVIDUAL)   

 

1. Arroz   2. Feijão  3. Mandioca   4. Milho   5. Batata   6. Banana   7. Melancia   8. 

Acerola   9. Maracujá  10. Hortaliças  

 

 43. Participa de Associação ou Cooperativa? 

(0) Não (1) Sim     Especificar______________ 

 

 


