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RESUMO 

 

A presente dissertação estuda o espaço agrário da ovinocaprinocultura no sertão 

noroeste sergipano no período de 1980 a 2003. Essa região, situada no semi-árido, é composta 

pelos municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, 

Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Gararu e tem como atividade principal a 

bovinocultura de leite, agricultura temporárias de milho, feijão e mandioca e a 

ovinocaprinocultura como atividade complementar nas unidades rurais, conduzidas 

tipicamente de pequenos e agricultores familiares. No sertão noroeste sergipano, uma das 

áreas de maior concentração fundiária do Estado, é, desde os anos 80, o espaço onde tem se 

dado o maior número de conflitos, envolvendo produtores rurais. A dinâmica climática insere-

se na compreensão da gênese da semi-aridez na região nordestina, na análise da variabilidade 

e concentração de chuvas no sertão noroeste. Para realização dos trabalhos, foi realizada 

pesquisa de campo através de entrevista pessoal estruturada, junto a 22 produtores, 17 

técnicos das instituições públicas e privadas, 05 secretários da agricultura municipal e 30 

líderes de associações. A pesquisa também demonstra como se desenvolve o sistema da 

ovinocaprinocultura local, através das relações entre os diversos agentes envolvidos na cadeia 

produtiva, constituindo importante fonte geradora de emprego e renda para a economia do 

município. Analisa-se como a ovinocaprinocultura territorializa o espaço organizando os 

criadores. Identifica-se as dificuldades históricas e naturais da atividade pesquisada e as 

intervenções do Estado que atingiram a criação. Tenta-se demonstrar a viabilidade econômica 

da ovinocaprinocultura, sugerindo que seja revista a posição dos técnicos para que na 

elaboração dos planos de negócio inclua esta criação. 
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RESUMEN 

 

La presesente dicertación estudia el espacio agrário de la ovinocapinocultura en el 

“Sertão” noroeste sergipano en el período  de 1980 a 2003. Esa región, ubicada en el semi-

árido, está formada por los municípios de “Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de 

Sergipe, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da folha e Gararu” y tiene como 

principal actividad económica la ganadería para la producción de leche agricultura 

temporárias de maíz, frijol y “mandioca” y ovinocapinocultura como actividad 

complementaria en las unidades rurales, conducidas tipicamente de pequeños agricultores y 

agricultores familiares. En el “Sertão” noroeste del estado sergipano, una de las áreas de 

mayor concentración de tierra do Estado, e  desde la década de los 80, el área en donde se 

tiene el más grande número de conflictos involucrando a productores rurales. Las dinámicas 

climáticas está inserida en la comprensión de la génesis de la semiaridez (sequía) en la región 

nordestina, en la análisis de la variabilidad y concentración de lluvias en el “Sertão”noroeste. 

Para la realización de los trabajos fue realizada la pesquisa de camp, através de entrevistas 

personal a 22 procductores, 17 técnicos de las instituiciones públicas y privadas, 05 

secretarios, de agricultura municipal y de 30 líderes de asociación. La pesquisa también 

demuenstra como se desarrolla el sistema de la ovinonocapinocultura local através de las 

relaciones entre los diversos agentes involucrados en la cadena productiva, constituyendo 

importante fuente generadora de empleo y renta para la economía del municipio. Se analiza 

como la ovinocapinocultura territorializa el espacio ordenando los criadores. Se identifican 

dificultades históricas y naturales de las actividades  pesquisadas y las intervenciones del 

Estado que visaban la mejoría de la criación. Se intenta demostrar la viabilidad econiómica de 

la ovinocapinocultura, sugiriendo que sea revista la posición de los técnicos para que en la 

elaboración de las acciones incluyan esta criación.  
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INTRODUÇÃO 

 

Não obstante as transformações que vêm ocorrendo na agropecuária brasileira, a 

estrutura fundiária mantém-se praticamente inalterada. As mudanças ligadas, principalmente, 

ao processo chamado “modernização” são marcadas pelo caráter parcial e excludente tendo 

em vista privilégios concedidos a determinadas áreas e unidades produtivas, particularmente 

médias e grandes, em estreita sintonia com o padrão de acumulação capitalista.   

A região Nordeste acompanha o contexto da realidade brasileira, possuindo uma 

estrutura fundiária concentrada nas mãos de poucos e um processo excludente que 

marginaliza o espaço.  

Segundo Andrade (1977), o Nordeste é a macrorregião que apresenta maior 

diversidade de quadros naturais; é a mais dividida do ponto de vista político-administrativo; 

não é homogeneamente desenvolvida, experimentando grandes descompassos intersetoriais 

no processo de desenvolvimento. Sob o ponto de vista natural, é a semi-aridez que singulariza 

o Nordeste em relação às demais regiões do país. De acordo com dados oficiais, a área 

delimitada é de 950.000 km2, ou seja, 58% do espaço regional (ANDRADE, 1977). 

O clima é uma fonte importante para a produção agropecuária e, 

conseqüentemente, para a organização do espaço agrário, através da temperatura, radiação 

solar, umidade do ar e pluviosidade. Nas áreas áridas e semi-áridas a importância das chuvas, 

como variável climática multiplica-se, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, 

transposição de água, irrigação, dessanilização de água, trabalho e principalmente capital. É 

na chuva que reside a maior confiança e fé do homem sertanejo. A sua chegada é motivo de 

comemorações e a sua escassez ou ausência, desespero e fome. 

O clima semi-árido tem sido caracterizado pela insuficiência de precipitações, 

temperaturas elevadas e fortes taxas de evaporação. Além de insuficiente, as precipitações são 

caracterizadas por uma evidente irregularidade temporal e espacial. Isso se traduz no fato de 

que, ao longo dos anos, as chuvas apresentam excesso ou escassez, antecipação ou 

retardamento. Sob o ponto de vista do balanço hídrico, o semi-árido revela uma larga 

primazia de meses que registram deficiências hídricas quanto à quantidade de água no solo 

disponível para as plantas. 
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Os rebanhos ovino e caprino do Brasil representam, respectivamente, apenas 1,7 e 

2,1% do efetivo mundial.  Considerando as condições ambientais favoráveis e a dimensão 

territorial do país, os rebanhos não apresentam quantitativos expressivos, notadamente quando 

comparados à bovinocultura, cujo efetivo nacional é de ordem de 160 milhões de cabeças. 

Segundo o IBGE (2001), a região Nordeste, em 2001, abrigava em torno de 90 % por cento 

dos caprinos, com 12,3 milhões de cabeças, demonstrando sua vocação natural para o 

desenvolvimento desta atividade. O Estado da Bahia apresentava o maior rebanho, com 3.054 

milhões de cabeças e depois Piauí, com 1.497 milhões. O plantel de ovinos gira em torno de 

50% por cento do rebanho brasileiro, sendo o Estado da Bahia, também, o que detém o maior 

plantel, com 2,6 milhões de animais. 

Grande parte das análises realizadas sobre o desenvolvimento da 

ovinocaprinocultura, a partir dos anos 80, passaram a ter, como foco principal, surgimento da 

melhoria genética, inseminação artificial, manejo alimentar, agroindústria e a reforma agrária. 

Dentro deste enfoque, a ovinocaprinocultura na pequena produção no sertão noroeste 

sergipano tem sido contemplada como atividade complementar em buscar a sua sobrevivência 

naquele espaço e território. 

A ovinocaprinocultura tem sido uma das formas utilizadas pelos criadores na 

tentativa de conseguir a autosustentabilidade de suas unidades de produção, quando se 

verifica que as políticas públicas estimulam e até condicionam esse relacionamento, que de 

certa forma, têm contribuído para fixação do homem no campo, minimizando o êxodo rural e 

o crescimento desordenado dos centros urbanos. Portanto, num estudo sobre a 

ovinocaprinocultura há que se considerar como uma estratégia de reprodução camponesa,  

uma forma de atuação frente ao mercado competitivo local, regional, nacional e global.  

Na região Nordeste, a maioria dos rebanhos de caprinos e ovinos é explorada em 

sistema extensivo, não sendo adotadas práticas adequadas de manejo alimentar e sanitário, 

aspectos que têm contribuído para a estagnação desses rebanhos ao longo dos anos a despeito 

da rusticidade e da adaptabilidade dessas espécies à região. 

A ovinocaprinocultura no Nordeste sempre foi caracterizada pela precariedade dos 

seus sistemas produtivos e pela pauperização dos produtores rurais. A ovinocaprinocultura  

apresenta  os seguintes entraves: 

• baixo  padrão racial dos animais; 
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• difusão tecnológica incipiente; 

• inadequada assistência técnica e gerencial, (seja governamental ou privada); 

• desarticulação total dos atores da cadeia produtiva; 

• falta de estudos de mercado e estratégias de comercialização; 

• baixo nível de capacitação dos produtores; 

• alto custo dos materiais genéticos e insumos de qualidade; 

• abate clandestino; 

• limitados recursos hídricos e forrageiros; 

• qualidade das peles; 

• carência de estrutura laboratorial; 

• falta de campanha de divulgação da importância das espécies caprina e ovina no 

contexto da geração de renda e adequabilidade para os pequenos empreendimentos do Nordeste; 

• falta de um zoneamento para identificar nichos potenciais de explorações por aptidão.  

Este estudo analisa o espaço agrário da ovinocaprinocultura no sertão noroeste de 

Sergipe, o qual abrange os municípios de Nossa Senhora da Glória, Monte Alegre de Sergipe, 

Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Gararu. (Figura 1). 

O Sertão Noroeste é uma região que apresenta características bastante 

homogêneas quanto aos aspectos edafo-climáticos. O clima semi-árido se distribui em toda a 

região, com solos rasos e de fertilidade média ou baixa e de textura arenosa, tornando a sua 

utilização agrícola pouco recomendável, agravada pela escassez de água.   

A disputa pela água está intimamente associada à luta pela terra. O que se deseja 

sublinhar que o Sertão Noroeste Sergipano é cenário de um grande embate pelo uso da água, 

ou melhor, por modelos de desenvolvimento territorial. Esse embate se reflete na variada 

gama de demandas sociais e políticas, com a expressiva participação do MST, de associações, 

ONG’s, do movimento sindical e com a presença de toda gama de programas governamentais 

voltadas às regiões rurais, pobres, do semi-árido e com elevada concentração de 

assentamentos.  
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Sobre as atividades econômicas exploradas no Sertão Noroeste Sergipano, 

Menezes, assim se refere: 

A produção de culturas de subsistência, principalmente o milho e o feijão vêm 
também de longa data no Sertão sergipano e tem apresentado uma redução nas áreas 
dos estabelecimentos, apesar de juntamente com a pecuária ser responsáveis pela 
utilização da terra, com uma dimensão no espaço rural da ovinocaprinocultura 
(MENEZES, 1999, p.168). 

A pecuária se destaca através da bovinocultura de leite, atividade que desempenha 

papel preponderante na economia do Sertão Noroeste Sergipano, fato constatado pela geração 

de uma importante cadeia produtiva que atinge diversos agentes e atividade em cada 

município.  

O Sertão Noroeste Sergipano sempre foi ocupado em maior escala pela pecuária, 

verificando-se a intensificação das pastagens plantadas com o plantio de capim “Buffel Gray”, 

que se adaptou às áreas mais secas, e recentemente, na faixa de quatro anos, vem sendo 

substituído pelo “Digitaria” conhecido como “Faixa Branca” e o “Urucloa” que estão sendo 

recomendados pela EMBRAPA por serem mais resistentes à praga da “Cigarrinha” que estava 

atacando com intensidade as pastagens. 

As explorações de caprinos e ovinos na região Nordeste são conduzidas de forma 

ultra-extensiva, com alimentação deficiente, manejo e profilaxia inadequada, o que implica 

baixa produtividade, baixo nível de desfrute e, conseqüentemente, insatisfatórios resultados 

econômicos e financeiros. No entanto, com a adoção de tecnologias adequadas e práticas de 

manejo racionais (alimentação, profilaxia etc), aliadas a um programa de melhoramento 

genético dos plantéis, o produtor poderá colocar no mercado, sem maiores dificuldades, a 

produção de leite, carne e pele e obter razoável resultado financeiro. 

A pecuária leiteira, ovinocaprinocultura e os cultivos de subsistência (milho e 

feijão), constituem-se nas principais atividades econômicas dessa micro-região.  

Os criadores de ovinos e caprinos e agricultores familiares, normalmente, são 

constituídos, no sentido de proporcionar melhor organização das unidades de produção, bem 

como no sentido de, a partir dessa forma de organização, obter financiamento junto às 

instituições oficiais de crédito (Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil (BB) e 

Banco do Estado de Sergipe (BANESE). Para obtenção desses financiamentos, as instituições 

financeiras exigem a apresentação de um projeto técnico, econômico e financeiro, em que se 

definem, através de uma ótica prospectiva, os caminhos a serem perseguidos, visando o 

fortalecimento e o êxito desses criadores. Além disso, implica um projeto que contém um 
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programa de inversões que, por sua vez, trará como conseqüência  a modificação do espaço 

geográfico local. 

Visando atingir os objetivos propostos, foram percorridas várias etapas cuja 

execução se deu de forma seqüenciada e/ou simultânea. 

No primeiro momento, foi realizado um levantamento das obras (livros, artigos e 

dissertações) que versaram sobre o assunto com a finalidade de colocar o pesquisador em 

contato com o que já se produziu a respeito do tema. A coleta ocorreu nas repartições públicas 

federais, estaduais e municipais e bibliotecas públicas e particulares. 

Outras fontes importantes de pesquisa foram os relatórios de atividades e as 

informações fornecidas por órgãos e entidades como o BNB, INCRA, MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, DEAGRO, PRONESE, EMBRAPA, SAGRI, Sindicatos dos Produtores e 

Trabalhadores e Prefeituras do Sertão Noroeste Sergipano, além dos dados coletados no 

IBGE, através dos Censos Agropecuários de (1980, 1985, 1995, 1996, 2000, 2001, 2002, 

2003) e das informações necessárias para a caracterização do Sertão Noroeste de Sergipe. 

Foram realizadas entrevistas com questões semi-estruturadas e estruturadas com os criadores, 

técnicos de empresas de assistência técnica e pesquisa, além de técnicos do governo do estado 

e de instituições financeiras oficiais que lidam com a ovinocaprinocultura e associações. 

Algumas informações extrapolaram o período de análise, decorrente da existência de dados 

mais recentes, enriquecendo o trabalho.  

A pesquisa de campo foi desenvolvida entre 2005 e 2006 junto a 30 lideres de 

associações de produtores rurais, conforme especificado no anexo 3. Além disso, foram 

aplicados questionário, assim distribuídos: Nossa Senhor da Glória (Secretário da Agricultura, 

05 criadores, representante do Sebrae,  01 Técnico da ASCA e 01 Técnico do Deagro); Monte 

Alegre de Sergipe (Secretário da Agricultura, 03 criadores e 01 Técnico do Deagro); Poço 

Redondo (Secretário da Agricultura,  Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 05 

criadores, uma agroindústria desativada e 02 Técnicos do Deagro); Canindé do São Francisco 

(Secretário da Agricultura,  Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 04 criadores e 

01 Técnico do Deagro); Porto da Folha (Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, 04 

criadores e 02 Técnicos do Deagro); Gararu (Secretário da Agricultura, 03 criadores e 03 

Técnicos do Deagro); 04 Técnicos do Deagro Aracaju; 03 Técnicos do Incra Aracaju; O 

articulador do território do Sertão Noroeste Sergipano;  Diretor Técnico da ASSCO Aracaju e  
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02 Técnicos de Empresa Privada do Sertão Noroeste Sergipano, conhecido também como 

Alto Sertão  Sergipano.  

Foram coletados dados referentes à contratação de crédito rural nos Bancos: 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB), Banco do Brasil (BB) e Banco do Estado de Sergipe 

(BANESE). No BNB, o levantamento ocorreu nas agências em Nossa Senhora da Glória, 

Gararu e na Direção Geral em Fortaleza (CE), e do BB na Superintendência e o BANESE no 

Centro Administrativo. 

Com base em levantamento efetuado junto ao Banco do Nordeste, Incra e Fetase, 

(2004/05), o sertão Noroeste Sergipano tem 252 associações de agricultores familiares, 

distribuídos entre os seus 06 municípios, envolvendo cerca de 6.800 associados (figuras 2 e 3 

e Anexo).  

O processo de análise de dados envolveu diversos procedimentos: tabulação dos 

dados, gráficos, quadros, tabelas e figuras representadas das respostas e cálculos estatísticos e 

após a análise foi feito cruzamento entre os resultados obtidos com outros já conhecidos.  

O presente trabalho traz uma introdução na qual procura-se situar o contexto da 

ovinocaprinocultura, estando estruturado em três capítulos distribuídos da seguinte forma: 

O primeiro capítulo inicia-se com o referencial teórico, importante para conhecer 

a produção e organização do espaço, território e territorialidade do Sertão Noroeste 

Sergipano.  

O segundo capítulo discorre sobre o Sertão Noroeste Sergipano, tratando-se dos 

aspectos históricos (processo de povoamento do sertão), caracterização do sertão (condições 

ambientais como clima, vegetação, solo, relevo e água), a ovinocaprinocultura como uma 

estratégia de reprodução camponesa, renda e pobreza, dinâmica populacional  e econômica, 

produção geral (lavoura e pecuária) e  estrutura agrária. 

O terceiro capítulo aborda a ovinocaprinocultura no meio rural no Brasil e no 

Sertão Noroeste, verificando as políticas públicas, crédito rural, cadeia produtiva, sistema de 

produção capacitação e orientação técnica, aspectos produtivos e reprodutivos na 

ovinocaprinocultura, potencialidade da ovinocaprinocultura (comparativo entre a 

lucratividade do caprino, ovino e bovino), sistema de manejo (manejo de pastagens, 

melhoramento genético, monta, inseminação artificial e tratos sanitários).  
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E por fim a conclusão, a importância desta atividade, o que pode ser feito e quais 

as perspectivas da ovinocaprinocultura, estudando as transformações produzidas no espaço 

geográfico e território onde se inserem as atividades em pauta e as respectivas vias de 

integração às agroindústrias e ao sistema de comercialização, com apresentação dos 

resultados da pesquisa.  

O trabalho visualizou um novo cenário que aponte para formas de 

desenvolvimento sustentável, visando a melhora dos indicadores sociais e econômicos ao 

ambiente físico/natural em que eles atuam, como também, comparou os resultados 

efetivamente obtidos pelos criadores, com aqueles que foram planejados nos projetos 

apresentados às instituições de desenvolvimento regional (Banco do Nordeste, Banco do 

Brasil e BANESE). Outro ponto importante será a divulgação dos resultados junto aos 

criadores, associações, órgãos governamentais e instituição de desenvolvimento, bem como 

entre os responsáveis pelo planejamento rural. 
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FIGURA 01 

SERGIPE 

MAPA DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

2006 
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FIGURA 02 

SERGIPE 

ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO SERTÃO NOROESTE 
SERGIPANO 

2006 
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FIGURA 03 

SERGIPE 

 PRODUTORES RURAIS ASSOCIADOS DO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO 

2006 
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CAPÍTULO 1 - A PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO 

 

 

Desde a sua sistematização, em meados do século XIX, a geografia vem buscando 

compreender os processos de construção do espaço, com destaque para a ação das sociedades, 

em diferentes tempos, produzindo e reproduzindo o espaço. Para isso, passou a utilizar 

constantemente conceitos básicos como: espaço, paisagem, região, lugar, território e outros. 

Esses conceitos, obviamente, sofreram muitas modificações ao longo de quase dois séculos de 

sistematização da ciência geográfica, sobretudo, devido às grandes transformações pelas quais 

o mundo vem passando, o que se acelerou bastante pós-segunda Guerra Mundial, causando 

profundas alterações na ciência e na técnica, bem como nas sociedades e no Sistema-Mundo. 

Traçar uma evolução histórica destes conceitos na geografia seria tarefa demasiadamente 

longa para este momento, por isso, tem-se aqui a pretensão de destacar algumas concepções 

sobre o espaço geográfico e sua produção social ao longo do tempo. 

Segundo Moraes (1993) quando da necessidade em se definir o objeto do estudo 

da geografia, este pôde ser elaborado de várias formas, contando com diferentes orientações 

metodológicas e diversas concepções de mundo, mas, sobretudo, partindo de uma abordagem 

clássica, com base no positivismo, enquanto método que norteou grande parte dos trabalhos 

realizados na geografia dita tradicional. Dentro desta perspectiva, o objeto de estudo da 

geografia passa a ser encarado a partir de algumas considerações, dentre as quais: estudo da 

superfície da terra (visão originária das concepções de Kant), estudo da paisagem (análise 

baseada nos aspectos visíveis do real); estudo da individualidade dos lugares (onde o estudo 

da geografia deveria abarcar todos os fenômenos existentes numa data área); estudo da 

relação homem-meio, ou sociedade-natureza (relacionando os dois domínios da ciência – o 

físico e o social); estudo da variação de áreas (desenvolvida a partir dos estudos de Hettner e 

Hartshorne); e estudo do espaço. Quanto a esta última concepção, o autor considera que a 

mesma vinha carregada de ambigüidades e remetia a uma série de interpretações. 

Para Moraes (1996), a produção do espaço resulta das relações sociais 

estabelecidas num dado lugar. Assim, a paisagem manifesta a historicidade desse processo. 

Mas, concomitante à organização espacial em si, manifesta-se uma valorização subjetiva do 

espaço. Assim ele se expressa: 

Por trás dos padrões espaciais, das formas criadas, dos usos do solo, das repartições e 
distribuições, dos arranjos locacionais, estão concepções, valores, interesses, 
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mentalidades, visões do mundo. Enfim, todo o complexo universo das culturas, da 
política e das ideologias (MORAES,1996, p. 16). 

As colocações acima explicitam que o homem, ao espacializar as relações sociais, 

promovendo a organização do espaço, agrega trabalho ao solo, ocasionando a valorização 

objetiva da superfície terrestre. Mas, detalhadamente a esse processo, ocorre uma valorização 

subjetiva desse espaço, que decorre de uma agregação de valores culturais, políticos e 

ideológicos.  

De acordo com Silva (2001), o espaço é assim produzido pelas relações sociais, 

subordinadas, por sua vez, ao modo de produção que sustenta a sociedade. Dessa forma, é sob 

a égide do capitalismo que se concede o entendimento da organização do espaço, ou seja, 

através das relações desiguais e contraditórias inerentes a esse sistema. Essas relações são 

percebidas no movimento dialético do capital; empobrece/enriquece; constrói/destrói; produz 

relações próprias (capitalistas) e não-capitalistas. É neste ponto que ganha sentido a “natureza 

contraditória do espaço expressa pela autora que coloca “o espaço capitalista na geografia é 

produzido pelas relações dialéticas entre os agentes diretos e indiretos do processo produtivo e 

a natureza...” (SILVA, 2001, p.17). 

Na geografia, o espaço toma sentido através das relações nela estabelecidas entre 

os objetos. São essas relações que promovem a organização do espaço, são determinadas pela 

tecnologia, pela cultura e pela organização social específica de cada população. 

Para Corrêa (2003, p. 15) “a expressão espaço geográfico ou simplesmente 

espaço, por outro lado, aparece como vaga, ora estando associada a uma porção especifica da 

superfície da terra identificada seja pela natureza, seja por um modo particular como o homem 

ali imprimiu as suas marcas, seja com referência a simples localização”. Assim, destaca que 

existem diferentes concepções de espaço, vinculadas às diversas correntes do pensamento. 

Na denominação “Geografia Tradicional”, o espaço não tem tamanha importância 

relegada a plano inferior da paisagem e região. No entanto aparece, principalmente em 

estudos fundamentados por Hatzel e Hartshorne, como descreve Correia (1995) em um 

capítulo publicado no livro “Conceitos e Temas”. 

O espaço em realidade, não se constitui em um coneito-chave na geografia tradicional. 
Contudo, está presente em Ratzel e Hartshorne, ainda que, como no caso do segundo 
de forma implícita. (CORREIA,1995,p.17). 
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As transformações do pós-guerra, em especial das duas últimas décadas, 

impuseram uma série de novos dados à geografia: o reconhecimento da importância do 

território, inclusive por muitos cientistas sociais, e o processo de mundialização - para utilizar 

uma expressão de MILTON SANTOS – trazendo consigo pressupostos antes inexistentes. No 

campo de interesse se amplia, já que o espaço geográfico torna-se o elemento fundamental da 

aventura humana. 

A existência de distintas concepções de espaço exige que se delimite a 

preocupação: trata-se aqui do espaço humano ou social ou, melhor ainda, do espaço 

geográfico.  A noção do mesmo sempre foi vista pela geografia tradicional com uma 

dimensão de exterioridade em relação à sociedade. O espaço exterior ao homem, um palco 

inerte e neutro onde se localiza a natureza e a atividade humana. A essa noção contrapõe-se a 

idéia de espaço produzido pela sociedade, onde o trabalho enquanto atividade produtiva tem 

um caráter mediador. Nesse sentido, o espaço geográfico não é humano porque homem nele 

habita como pensava a geografia tradicional, mas, sobretudo porque é produto, condição e 

meio de aventura humana sob a superfície terrestre. É, portanto, um produto social de um 

processo de produção real e concreta nascida do trabalho enquanto resposta do homem às 

necessidades de sobreviver e de fazer história. O trabalho se configura como mediador da 

relação social do espaço. (VILAR, 1991, p.12). 

Conforme Santos (1978) declara que a geografia poderia ser construída a partir da 

consideração do espaço como um conjunto de fixos e fluxos; onde os elementos fixos, fixados 

em cada lugar permitem ações que modificam o próprio lugar, os fluxos novos ou renovados 

que recriam as condições ambientais e as condições sociais, e redefinem cada lugar, já os 

fluxos são um resultado direto ou indireto das ações (SANTOS, 1978). Numa outra proposta 

de definição da geografia, em 1997, este mesmo autor destaca que “a essa disciplina cabe 

estudar o conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações que formam o 

espaço”.  Neste sentido, “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”; entretanto, “o espaço é hoje 

um sistema de objetos cada vez mais artificiais, povoado por sistemas de ações igualmente 

imbuídas de artificialidade, e cada vez mais tendentes a fins estranhos ao lugar e aos seus 

habitantes” (SANTOS,1997,p.51). Para isto, o autor passa a analisar o avanço técnico 

científico, que no período atual pode ser considerado como meio técnico-científico-

informacional, onde os ritmos de produção e, conseqüentemente, de transformação da 
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natureza se dá de forma acelerada, criado, muitas vezes, o que ele chama de natureza 

espetáculo, portanto, cada vez mais estranhas ao homem.   

Para Silva (2001), no processo produtivo está presente uma das grandes 

contradições da relação de produção capitalista: neste o ser produtivo é o homem que 

trabalha, mas este ao mesmo tempo se nega, porque é só sustentáculo da força de trabalho que 

ele vendeu para o agente indireto da produção, o qual é dono dos instrumentos e do material 

de produção – que comanda o processo produtivo e dispõe como quer da força de trabalho – 

que lhe pertence como mercadoria, que ele adquiriu no mercado numa relação de troca. 

Entretanto, o produtor direto – o trabalhador que produz – não retém para si nada do que faz 

com suas mãos e com seu cérebro. Assim, não se identifica com o que produz, o resultado da 

sua produção lhe é estranho. Já o produtor indireto, que está ausente da produção material, só 

dirige, ao contrário, é o verdadeiro proprietário de tudo que foi produzido; tudo legalmente 

lhe pertence. O produto final, que sai de circuito produtivo, que contém valor capitalista, é 

seu. Dessa forma: 

A produção capitalista do espaço se concretiza no trabalho alienado, materializado nas 
construções, nas edificações que nos cercam, no material de trabalho de que a 
sociedade dispõe, enfim, em tudo que é produzido, seja para consumo produtivo ou 
para consumo direto. (SILVA, 2001, p.19). 

Assim, na sociedade capitalista, o espaço geográfico tem um conteúdo 

diferenciado, conflituoso e contraditório, onde a existência do espaço é sinônimo da 

existência de classes sociais; desta forma Silva (2001, p.24) demonstra que as classes se 

reproduzem obedecendo aos ditames do capital, uma lógica contraditória a qual produz 

heterogêneos, desiguais e irregulares; por isso é que se pode falar em espaço geográfico 

delimitado, especializado. Dentro dessa perspectiva, busca-se verificar de que forma parcelas 

organizadas da sociedade civil vêm buscando alternativas de resistência para se contrapor à 

lógica do latifúndio, buscando a partir da luta pela terra e da ocupação participar, ainda que 

parcialmente da produção do espaço. Neste sentido, é que resgatamos os conceitos utilizados 

por Milton Santos (1996) de espaço das redes e espaço banal.  

Para esse, além do espaço das redes, há o espaço banal, que o autor classifica 

como espaço de todos, todo o espaço “porque as redes constituem apenas uma parte do espaço 

e o espaço de alguns” (Santos, 1996, p. 16). Demonstrando que, para além da 

transnacionalização, o espaço possui ainda uma organização interna (daqueles que habitam o 

espaço). Entretanto, um não exclui o outro, já que o espaço das redes e o espaço banal 

ocorrem nos mesmos lugares, “contendo funcionalidades diferentes, divergentes ou opostas” 
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(SANTOS, 1996, p.16). Neste momento, o autor aponta para a possibilidade de um acontecer 

solidário, a partir da criação de novas solidariedades entre pessoas e lugares.    

O estudo da organização do espaço agrário do Sertão Noroeste Sergipano insere-

se nessa perspectiva, na medida em que o desenvolvimento das relações capitalistas no campo 

provocou novas relações entre os homens e, conseqüentemente, com o espaço. A partir das 

interações entre sociedade e espaço no Sertão Noroeste Sergipano, buscou-se entender como, 

historicamente, a relação de dominação do capital se cristaliza na organização espacial. 

Dessa forma, se a organização do espaço do trabalho, ou seja, das relações sociais, 

depende, sobretudo, do modo de produção em que elas se inserem, pois a forma de 

apropriação do espaço pela sociedade é que vai direcionar a sua organização. 

Conforme Paes (2003, p.24), nesse sentido, a organização do espaço agrário 

resulta da forma de apropriação desse espaço, enquanto propriedade privada. A propriedade 

privada da terra configura um espaço organizado de forma desigual, já que nem todos terão 

acesso a ela. A referência à propriedade privada da terra enseja uma referência à renda da 

terra. 

Para Amin e Vergopoulos (1977, p. 54), analisando as categorias estudadas por 

Karl Marx, afirmam que a propriedade privada da terra e sua categoria específica, a renda 

fundiária, resultam do capitalismo.  

Sob o capitalismo, a terra passou a valer dinheiro, isto é, tornou-se mercadoria, 

pois passou a conter o duplo caráter desta: valor de uso e valor de troca. Entretanto, aí está a 

singularidade da terra – mercadoria: ela valoriza-se sem incorporar valor porque não é 

produzida pelo trabalho, é um atributo natural. SILVA (2001, p. 75), coloca que “a terra não 

se valoriza em si, a sua valorização é feita nos diversos ramos de produção, onde há geração 

de mais valia e parte dela flui para o mercado de terra”. 

O preço pago pela terra capitalizada; quando se compra terra, transforma-se 

capital em renda. Mas tarde, o preço de venda da terra será maior que o preço de compra. A 

renda capitaliza-se com o tempo porque a terra se “valoriza”. 

A renda fundiária é a realização econômica da propriedade privada da terra. É um 

tributo social, pago pela classe trabalhadora como um todo. É necessário que cada vez mais os 

operários produzam mais valia para remunerar os diversos capitalistas e os donos de terra. É a 

renda fundiária que valoriza a terra. No caso, verifica-se que a renda fundiária acentua o 
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processo de concentração da terra à medida que transforma a terra em reserva de valor 

(enquanto renda capitalizada). 

Nesse pensamento, OLIVEIRA entende que o processo de concentração da terra 

“revela o caráter rentista do capitalismo que se desenvolve no Brasil”. Para ele, a terra 

mercadoria constitui-se reserva de valor, ou seja, valoriza-se pela criação da renda fundiária 

(1998, p. 87). A propósito, é preciso considerar que a propriedade privada da terra é uma 

contradição do sistema capitalista. Embora criada por esse sistema, Silva argumenta que: 

A propriedade fundiária do solo se antepõe com uma barreira institucional ao 
desenvolvimento do capitalismo no campo, na medida em que confere ao dono das 
terras o direito absoluto sobre o que fazer com elas, inclusive o direito de não fazer 
nada (SILVA, 1999b, p. 31). 

A história do capitalismo se constitui num processo de privatização do espaço à 

medida que o homem se apropria dos meios de produção. Aqueles que não os possuem, 

vendem sua força de trabalho ao capitalista. Nesse contexto, a produção do espaço sob o 

capitalismo caracteriza-se pela exploração desenfreada da natureza e dos homens por outros 

homens, gerando as desigualdades. A esse respeito, GOMES (1991, p.18) coloca que “... o 

espaço produtivo do capitalismo, gerado na base do modo de produção, define-se desde o 

início do ciclo produtivo pela via da desigualdade social entre os que produzem...” e os que 

detêm a posse dos meios de produção “. 

Essa relação contraditória e desigual produz o espaço agrário e nele concretiza-se 

pela má distribuição da terra, pelas relações de produção, pela distribuição/aplicação 

diferenciada do crédito rural, pelos movimentos espaciais da população. Esses processos 

internos que organizam o espaço rural sofrem influências externas.  

Para PAES (2003, p. 27), a modernização da agricultura no Brasil foi respaldada 

pelo Estado, tornado agente de mudanças no espaço agrário à medida que institucionalizou e 

territorializou as políticas públicas. No entanto, estas políticas para a agricultura serviram de 

suporte ao sistema baseado na grande propriedade. O Estado torna-se, assim, o amparo da 

empresa capitalista, em detrimento da maioria dos produtores desprovidos de capital, 

enquanto mediador da aliança entre o capital industrial e o latifúndio.  

Complementando esse raciocínio, cita-se GONÇALVES NETO para quem a 

modernização da agricultura brasileira “é profundamente discriminatória beneficiando um 

pequeno número de produtores e prejudicando a maior parte dos que tiram seus rendimentos 

da terra”. (1997, p. 229). 
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A modernização da agricultura atingiu de forma desigual o espaço agrário, 

acentuando as desigualdades, sendo denominada por SILVA de uma modernização 

conservadora.  Resultantes desse processo podem ser percebidas, de acordo com esse autor, 

algumas características que evidenciam os desequilíbrios gerados por ele (1999b, p. 93-95 e 

116-119):  

a) a modernização conservadora atingiu de forma diferenciada as regiões e os 

estabelecimentos; 

b) tem caráter parcial, no sentido de que não atinge todas as fases dos ciclos 

produtivos dos principais produtos agrícolas;     

c) agravou o problema da concentração fundiária; 

d) foi a principal responsável pelo êxodo rural a partir de 1960; 

e) é um importante instrumento de degradação do meio ambiente rural, pelo uso 

inadequado de máquinas e insumos; 

Nesse contexto, a continuidade do processo de modernização na atualidade 

decorre bem mais das decisões e possibilidades do produtor do que de ações do setor público 

para com a agricultura.   

Essa modernização do campo intensificou as suas relações com a cidade. Diante 

disso, o corte rural/urbano perdeu sentido, quando se verificou um maior entrelaçamento entre 

essa duas instâncias.  

Conforme Dollfus (1991), referindo-se ao espaço geográfico, admite que é 

simultaneamente organizado e dividido. O espaço organizado divide-se em rural e urbano. 

Dessa forma, o rural e o urbano aparecem como modos específicos de ocupação do espaço.  

Cada um desses espaços se caracteriza por uma fisionomia própria. No entanto, o 

autor destaca que: 

A fronteira entre o espaço rural e o espaço urbano tendeu a ir se tornando cada vez 
menos precisas e mais flutuantes. Imprecisas, pois é difícil fornecer uma definição ao 
mesmo tempo exata e completa de cada um dos espaços, e movediças, pois o espaço 
urbano vai crescendo às expensas do espaço rural. (DOLLFUS, 1991, p.69). 

Esse autor chama a atenção para o fato de que o espaço rural, que antes constituía 

o domínio das atividades agrícolas e pastoris, hoje comporta outras atividades associadas 

àquelas que, no entanto, predominam. Assim, o espaço rural absorve cada vez mais o modo de 
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vida urbano, urbanizando-se. Com isso, a distinção entre rural e urbano cada vez mais perde o 

sentido. 

De acordo com Silva, a diferenciação entre o rural e o urbano não é mais um tema 

relevante, pois que se complementam. Para esse autor: 

Rural hoje só pode ser entendido como um continuum do urbano, do ponto de vista 
espacial; e, do ponto de vista organização da atividade econômica, as cidades não 
podem mais ser identificadas apenas com a atividade industrial, nem os campos com a 
agricultura e a pecuária. SILVA (1999, p. 43). 

Na concepção desse autor, há um novo mundo rural. Como resultado do processo 

de industrialização da agricultura, o meio rural se urbanizou com o “transbordamento” do 

mundo urbano naquele espaço tradicionalmente definido como rural.   

A organização do espaço só adquire sentido quando expressa o resultado da ação 

do homem organizando o espaço e, assim considerada, está em constante transformação. 

Sendo assim, o espaço é um produto social, uma criação da sociedade. Daí também 

denominado espaço social e humano. 

Conforme Corrêa (1998), esclarece que o objeto de estudo da geografia é, 

portanto, a sociedade, e a geografia viabiliza o seu estudo pela organização espacial. Em 

outras palavras, a geografia representa um modo particular de se estudar a sociedade.  

Semelhante posição defende Andrade, quando diz que, 

A geografia não é mais a ciência que estuda e descreve a superfície da terra, mas a 
ciência que analisa e tenta explicar o espaço produzido pelo homem, indicando as 
causas que deram a origem, as formas resultantes de relações entre a sociedade e a 
natureza. É claro que o homem individualmente, não tem influência na formação do 
espaço na utilização do território, mas a sociedade, dispondo cada vez mais do capital 
e tecnologia, modifica o espaço natural, o meio natural, criando espaço próprio que 
lhe interessa (ANDRADE, 1987, p.20). 

 

Neste sentido, espaço e sociedade não podem ser vistos isoladamente, mais como 

resultado de um mesmo processo em que a sociedade só existe no seu espaço, e este só se 

concretiza através da sociedade. Esse espaço também inclui atributos naturais, haja vista que o 

homem, através do trabalho, transforma a natureza em benefício próprio, atribuindo-lhe a 

dimensão espacial, isto é, geografia. Assim, os constituintes do espaço natural se reencontram 

no espaço geográfico, mas modificado e reestruturado de acordo com a ordem desejada pelo 

homem. Essas modificações variam de um lugar para outro ou mesmo de uma época para 

outra. 
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No sentido também de evidenciar a interação entre a sociedade e o espaço, Santos 

(1990) interpreta o espaço geográfico como uma estrutura social , ou seja, para esse autor, 

além das estruturas econômicas, políticas e ideológicas, existe também a estrutura espacial. 

Essa como as demais, reproduz-se de forma ampliada acentuado os traços já dominantes. E 

em virtude do poder de reprodução, o espaço também se torna uma estrutura subordinante. 

Dessa forma, realiza uma dupla função que assegura a condição de fator histórico: é definido 

pelo conjunto, mas também o define; é produtor e produto, determinante e determinado.  

Dessa forma, o estudo da organização do espaço é viabilizado pelas relações 

espaciais, pois que, concretamente, ela não é visualizável na superfície da Terra. A sua 

concretude manifesta-se através dos fenômenos, fatos acontecimentos na superfície terrestre, 

revestidos de uma expressão espacial e, portanto, geográfica, envolvendo suas interações, 

relações, combinações que originam o processo de espaço (MORO, 1990, p.10-11). 

No momento atual de complexidade da realidade social, ao se estudar a 

organização do espaço, faz-se mister entender porque a distribuição espacial apresenta 

determinado padrão. É preciso ir além da descrição de padrões espaciais, procurando-se ver as 

relações dialéticas entre as formas espaciais e os processos históricos que conformaram essa 

organização (CORRÊA, 1998, p.21). 

O trabalho é o elemento diferenciador entre o homem e os demais seres. É pelo 

trabalho que o homem produz o espaço. Como diz com propriedade SANTOS (1997, p.88): 

“Viver para o homem é produzir espaço”. 

Nessa perspectiva, o espaço geográfico não é algo naturalmente dado, mas 

historicamente produzido. O homem é um ser histórico e, como tal, faz história. Esse homem 

histórico do espaço geográfico faz deste um espaço social (SILVA, 1991, p.8). 

A organização espacial proporciona as condições de produção e reprodução de 

relações sociais que favorece a formação de núcleos, grupos, comunidades etc. Dessa forma, 

formação do grupo de associados permite a aproximação entre as pessoas, o qual criou 

relações entre elas para o desenvolvimento de atividades coletivas e construção do território. 

Segundo Corrêa (1998, p.55) concede a organização espacial como importante 

instrumento de reprodução do espaço geográfico, isto é, da própria sociedade. Para ele, o 

processo de produção é também um processo de reprodução. A organização espacial, vale 
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dizer, o conjunto de objetos criados pelo homem e dispostos sobre a superfície da terra, é um 

meio de vida no presente (produção), mas também uma condição para o futuro (reprodução). 

Conforme Lima (2004, p.19) as características espaciais, por sua vez, advêm da 

forma como o homem às conduz. Desde tempos mais distantes, o espaço vem perdendo 

valores naturais e se adequando às condições do homem, que com processos diferenciados 

distingue cada vez mais as diversidades espaciais e os modelam as suas capacidades de 

sobrevivência. 

Desde as épocas remotas que o homem costuma dividir o espaço de acordo com as 
características que apresenta em suas várias porções, levando em conta, sobretudo, as 
características oriundas da influência das condições e do aproveitamento do espaço. 
(ANDRADE, 1970, p.35). 

Os elementos e agentes formadores do espaço sejam eles naturais, sociais e outros 

devem ser entendidos de forma completa. É necessária a relação dos mesmos, para se 

conceber o espaço geográfico, fruto destas inter-relações o que sempre estão em movimento, 

ou seja, em intenso processo de transformação. 

O espaço deve ser considerado com um conjunto indissociável de que participaram de 
um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos sociais, e 
outros, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade em movimento. 
(SANTOS, 1997, p.26). 

O homem, no transcorrer da história tenta se apoderar das riquezas, explorando-as 

e espoliando os próprios homens, constituindo-se em diferentes formas de distribuição da 

população, e maiores desigualdades econômica, social e outros entre as próprias pessoas, 

formando distintas classes.  

O espaço é um recurso que produz riqueza e poder quando adequadamente explorado. 
É mundialmente um símbolo de prestígio o “homem importante”, ocupa e tem acesso 
e mais espaço que os menos importantes. (TUAN, 1983, p. 66). 

 

Dessa forma, a organização do espaço se concretiza no lugar, pois o espaço global 

não pode ser atingido por todos. O lugar é a dimensão espacial que toca o homem 

diretamente, constituindo-se no elo entre ele e o espaço global. Segundo Carlos (1996b, p.28), 

o lugar se define, a priori, como a identidade histórica que liga o homem ao local onde se 

processa a vida.  

Na visão de Massey o lugar deve ser entendido dentro da visão progressista. A 

mesma diz que “é absolutamente não estático. Se os lugares podem ser conceituados em 



 

 

33

termos das interações sociais que agrupam, então essas interações em si mesmas não são 

coisas inertes, congeladas nos tempos: elas são processos” (MASSEY, 2000, p. 184). 

Ao fazer uma análise de lugar dentro dessa perspectiva, Carlos afirma que: 

Produto das relações humanas, entre homem e natureza, tecido por relações sociais 
que se realizam no plano do vivido, o que garante a construção de uma rede de 
significados e sentidos que são tecidos pela história e cultura civilizadora produzindo 
a identidade, posto que é o lugar da vida. (CARLOS, 1996, p. 29). 

 

Toda relação social é um produto histórico e por mais parcial que pareça, contém 

parte das relações que são globais (SANTOS, 1997, p. 57). 

Na conjuntura atual, o lugar já se explica apenas por si mesmo, enquanto 

produção histórica da relação entre sociedade e natureza, mas, sobretudo, por suas conexões e 

relações com o mundo, haja vista dominar na atualidade a interdependência global dos 

lugares. O espaço apresenta-se organizado em subespaços articulados por uma lógica global. 

As relações contraditórias que promovem a organização do espaço na atualidade 

relacionam-se ao contexto das grandes transformações verificadas na realidade mundial. O 

grande desenvolvimento técnico-científico informacional ocasionou profundas 

transformações no processo produtivo, com a passagem da forma de produção fordista à 

produção flexível; os modernos meios de comunicação ligam os espaços de forma intensiva; 

intrínseco a estas transformações, o processo de globalização (mundialização) toma 

dimensões realmente planetárias. Tais transformações, postas de forma concreta, sinalizam a 

necessidade de repensar a natureza e implicações do espaço. De acordo com Carlos: 

A mundialidade é o projeto de construção de um espaço mundial – é nesse contexto 
que novas contradições se manifestam, se inventam novos valores, se reorganizam 
novos espaços a partir da reorganização da sociedade inteira, dando um novo sentido 
para o espaço” (CARLOS,1999, p.177).  

 

De forma geral, a globalização é a nova etapa de expansão do capitalismo como 

modo de produção e processo civilizatório de alcance mundial. É uma nova fase de 

acumulação capitalista que vem se afirmando desde a Segunda Grande Guerra, 

caracterizando-se, grosso modo, por uma integração econômica, política e cultural das nações 

(IANNI, 1997, p.7 e 218).  

Porém, o processo de globalização é mais antigo. Ele foi introduzido nos últimos 

cinco séculos e reflete a tendência antiga de internacionalização da economia mundial, como 
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expressa Araújo a “tendência antiga, que vai superpondo à internacionalização do capital e 

dos fluxos mercantis a internacionalização produtiva e agora a financeira” (1998, p. 170). 

Para Singer (apud LESBAUPIN, 2000, p. 26) entende que a globalização 

apresenta diferentes fases, sendo as mais recentes a globalização negativa ou desglobalização 

(1930-45); a globalização dirigida ou keynesiana (1945-73) e a globalização neoliberal (a 

partir de 1973).  

Segundo Sene (2004) o discurso da adaptação à globalização foi muito 

disseminado ao longo dos anos 1990, principalmente dentro do aparelho de Estado, 

notadamente nos países em desenvolvimento. É ideológico porque serviu para justificar uma 

série de políticas econômicas prejudiciais aos interesses dos trabalhadores, a setores do 

empresariado, quando não ao próprio “interesse nacional”. É o discurso da inelutabilidade do 

processo. Já que é inevitável, resta apenas adaptar-se a ele. Este discurso esteve muito 

presente no Brasil no final dos anos 1990, sobretudo nos textos produzidos pelo então 

presidente Fernando Henrique Cardoso, publicados em revistas especializadas ou proferidos 

em discursos em ocasiões espaciais. O Governo atual continua com a mesma política 

econômica prejudiciais aos interesses dos trabalhadores e o pequeno empresário brasileiro, 

nos setores (primário, secundário e terciário). 

Esse enfoque identifica aspectos positivos e negativos e, em geral, não faz 

nenhuma prescrição de como enfrentar o problema. A maioria dos que defendem esse ponto 

de vista, geralmente pesquisadores pertencentes aos círculos acadêmicos, tende a ver a 

globalização não como um fenômeno intrinsecamente novo, mas como uma continuidade de 

um processo histórico antigo e ligado à expansão mundial do sistema capitalista. Porém, 

diferentemente dos que defendem que ela não existe, esses identificam mudanças recentes no 

capitalismo, não só quantitativas, mas principalmente qualitativas.  

Na visão de Sene (2004) a globalização pode ser interpretada como a atual fase da 

expansão capitalismo com impactos na economia, na política, na cultura e no espaço 

geográfico. Pode-se afirmar que a globalização é a atual fase da mundialização capitalista, que 

ela está para o capitalismo em seu atual período-científico, na terminologia do geógrafo 

Milton Santos (1994, 1996, 1997 a, 2000) ou para o capitalismo informacional, na definição 

do sociólogo Manuel Castells (1999), como o colonialismo esteve para seu período comercial 

e o imperialismo para sua etapa industrial-financeira. Santos (2000, p.23) defende que a 

“globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo 
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capitalista”. Coutinho (1995, p. 21) também sustenta “(...) que a globalização pode ser 

entendida como um estágio mais avançado do processo histórico de internacionalização. 

Para Sene (2004, p.119), afirma que o avanço da globalização promoveu uma 

drástica mudança na forma como muitos seres humanos se relacionam com o espaço 

geográfico. Outras dimensões da globalização, como a socioeconômica, a cultura e a política, 

estão permanentemente atravessadas pela dimensão espacial, ou melhor, todas elas se 

materializam no espaço geográfico. 

Para Santos (1980, 1994, 1996, 1997a), o espaço é o casamento entre a sociedade 

e sua paisagem ou configuração territorial, ou, dizendo de outra forma, o espaço é composto 

por um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas das relações sociais. Assim, o 

espaço geográfico deixa de ser apenas o receptáculo que contém as coisas, como era 

interpretado pela geografia tradicional (CORRÊA, 1995), ou o palco das relações sociais, 

como entendiam os marxistas ortodoxos (SOJA, 1993), e passa a moldar as relações sociais e 

a interagir com elas no sentido de favorecer ou não sua instalação. Mark Gottdiener, depois de 

tecer considerações sobre a apropriação privada do espaço, reportando-se a Lefebvre, diz: 

“Assim, para Lefebvre, o espaço possui, no modo de produção, o mesmo status ontológico 

que o capital ou o trabalho. E as relações espaciais representam uma fonte rica e constante de 

contradições sociais que requerem análise em seus próprios termos e que não podem ser 

descartadas, tal qual os economistas políticos marxistas tentam fazer, como mera reflexão de 

contradições causadas internamente pelo próprio processo de produção. De fato, afirmar que o 

espaço é uma força de produção implica dizer que é parte essencial desse processo” 

(GOTTDIENER, 1993, p. 129). 

Para Lima (2004, p. 20) com as desigualdades no espaço promovidas pelo 

homem, na história, ampliada e geradas no modo de produção capitalista, distingue cada ser 

pela sua capacidade de formar e acumular riquezas. As pessoas que não conseguem tamanha 

força ficam à margem do processo, ocupando espaços marginalizados e sem perspectiva de 

viver em melhores condições.  

No processo globalizacional, ocorre maior aproximação das pessoas, com contatos 

artificiais e virtuais, e contraditoriamente se distanciam economicamente, culturalmente e 

emocionalmente. Com a pujança dos mais poderosos, os menos favorecidos têm diminuta 

resistência, cedem às mudanças e passam a sobreviver socialmente submissos aos outros. 
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Ocorrem contatos favoráveis para os poderosos e desfavoráveis para os excluídos e os 

espaços, diferenciados e distanciados. 

O espaço se globaliza, mas não é mundial como um todo, senão como metáfora. 
Todos os lugares são mundiais, mas não há espaço mundial. Quem se globaliza, 
mesmo, são pessoas e os lugares. (SANTOS, 1997, p.31). 

O espaço é modelado pelo homem, sendo produto da interação deste com a 

natureza, conferindo-lhe lugar de destaque. A Geografia, ciência importante na compreensão 

desta interação, tem a incumbência de destaque na análise do espaço. 

Sendo a produção do espaço um dado social, compreender o espaço produzido exige 
apreender as contradições transferidas para o espaço. Compreender a Geografia é 
compreender o próprio homem em seu aspecto material, psicológico e espiritual. 
Fazer Geografia é deixar a sua marca, sua impressão digital, sua mão... a Geografia 
faz parte de nós. (MENEZES & PINTO, 2001, p. 28). 

O estudo do espaço compreende não somente o entendimento dos arranjos 

produtivos, mas a forma como o homem se relaciona com estes e com ele próprio, para 

promover a sua sustentação ou sobrevivência. No caso do Sertão Noroeste Sergipano, espaço 

em análise, tentar-se-á compreender os modelos dos arranjos produtivos e alternativas de 

sobrevivência da população no espaço local como foco para a dinâmica da produção, 

comercialização e seus reflexos na organização espacial. 

Para Paes (2003) por outro lado, não menos grave é a desintegração que se 

verifica no interior de cada país. No caso específico do Brasil, há uma tendência nítida de 

segmentação no seu espaço. A inserção do país na globalização promoveu a sua 

desintegração. No Brasil globalizado, há uma construção da fragmentação em que se 

destacam focos de competitividade e dinamismo do resto do país, para articulá-los à economia 

global, ao mesmo tempo que, ocorre o abandono das áreas de exclusão (ARAÚJO, 1997, P. 

181).  

O lugar produzido pela sociedade quer numa perspectiva histórica que evidência 

sua particularidade, quer como parte de uma totalidade envolvida na relação dialética 

globalização/fragmentação, implica necessariamente a categoria território. Segundo Souza 

(1995, p. 96), o território está presente em toda a espacialidade social e econômica. 
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1.1 – Território e Territorialidade 

 

Conforme Paes (2003) na primeira concepção, o território é percebido como uma 

apropriação coletiva de um segmento do espaço cujo grupo, através de suas relações sociais, 

de seu sistema econômico e das técnicas de que dispõe, organiza esse espaço, criando o seu 

território. Essa dimensão reflete a forma como o espaço é apropriado para servir às 

necessidades de determinados grupos, incorporando os modos de vida, os desejos, as relações 

sociais e de produção desses grupos (SANTOS, CÉLIA, 1996 p. 45). 

Nessa perspectiva, o território aparece como evidência do lugar, É pelo território 

construído através das relações sociedade/natureza que aparece o lugar, onde se manifestam 

os sentimentos de afetividade, de pertencimento. Segundo CORRÊA (1999, p. 251), nessa 

concepção: “o conceito de território vincula-se a uma geografia que privilegia os sentimentos 

e simbolismo atribuídos aos lugares”.  

Na produção do espaço se dá a apropriação, transformando-se esse lugar num 

território. O lugar como objeto de apropriação constitui o território. 

Costa (1995) defende essa noção de território apropriado por um grupo, como 

uma relação essencialmente de poder ao afirmar “toda sociedade que delimita um espaço de 

vivências e produção e se organiza para dominá-lo, transforma-o em seu território. Ao 

demarcá-lo, ela produz uma projeção territorializada de suas próprias relações de poder”. 

Para Souza, discutindo o conceito de território estabelecido por Raffestin, parte de 

concepção de que o território é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de 

poder, corrobora, também, com a visão de Costa (1995, p.96) quando coloca que: “... sempre 

que houver homens em interação com um espaço, primeiramente transformando a natureza 

(espaço natural) através do trabalho, e depois criando continuamente valor ao modificar e 

retrabalhar o espaço social , estar-se-á também diante de um território...”  

Na construção desse território camponês, que poderá se dar através da formação 

dos criadores individuais da ovinocaprinocultura que é desenvolvida a partir dos espaços de 

socialização que possui um caráter multidimensional que se expressa no “espaço 

comunicativo” e no “espaço interativo”. O espaço comunicativo consiste num lugar onde os 

sujeitos constroem a consciência dos direitos até a formação de uma identidade social. A 

comunicação, enquanto uma atividade de organização social, se realiza no tempo e no espaço 

que pode ser a igreja, escola, sindicato, associações etc. Neste processo surge o espaço 
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interativo no qual os sujeitos adquirem conhecimento crítico da realidade e de suas ações 

(FABRINI, 2002). As associações por proporcionarem o desenvolvimento de ações coletivas 

também se constituem num espaço comunicativo e interativo. 

Vale ressaltar, contudo, que no processo de produção camponesa na 

ovinocaprinocultura, se forma uma consciência corporativa e de aversão às atividades 

coletivas, sendo que as associações e cooperativas poderão ser uma das formas que 

contribuirá para a construção da consciência coletiva entre os camponeses. 

O território, visto como um espaço vivido, indica um conceito de territorialidade 

valorizado por Cara (1996, p.262), que assim se expressa “a territorialidade, a qualidade 

subjetiva do grupo social ou do indivíduo que lhe permite, com base em imagens, 

representações e projetos, tomar consciência de seu espaço de vida”. 

Nesse sentido, a territorialidade se define por relações essencialmente afetiva que 

um grupo social desenvolve com o seu espaço e pela identidade de grupos, desenvolvendo 

nesse processo a consciência do território. 

Para Andrade (1996), para quem a territorialidade assume mais de uma conclusão, 

também concorda que na formação de um território, a incorporação nele de dimensões 

culturais, identitárias e afetivas, desperta nas pessoas que aí habitam a consciência de sua 

participação, provocando o sentido da territorialidade. 

Nessa concepção, ele entende a territorialidade como “processo subjetivo de 

conscientização da população de fazer parte de um território, de integrar ao território”  

(ANDRADE, 1996, p. 214).  

 Para Alentejano (2000, p. 105) a territorialidade, expressa no conceito de 

território como espaço, vivido, reflete-se de forma mais intensa na área rural, onde há uma 

maior vinculação local. 

Passando-se dessa concepção de espaço vivido, que valoriza a apropriação afetiva 

do território, chega-se, numa evolução histórica, ao território concebido como o domínio 

político do espaço social pelo poder público e/ou privado. Estes poderes passam a organizar o 

território, atendendo aos ditames do modo capitalista de produção, 

Segundo Paes (2003) já não são os laços de efetividade e de proximidade que 

criam o território, mas um domínio político que tem a sua concretude numa ação direcionada 

e planejada sobre o espaço, constituindo-se num território.  
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Andrade expressa bem essa idéia de território ao colocar que: 

 O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou de lugar, estando 
muito ligado à idéia de domínio ou de gestão de uma determinada área. Assim, deve-se 
ligar sempre a idéia de território à idéia de poder, quer se faça referência ao poder 
público, estatal, quer ao poder das grandes empresas que estendem os seus tentáculos 
por grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas ANDRADE (1996, p. 
213). 

  

Historicamente, o território sempre esteve atrelado ao Estado. Na formação do 

estado – nação moderno, o Estado Nacional, o território teve papel fundamental, pois o Estado 

tende a monopolizar os procedimentos de organização do território, adquirindo, dessa 

maneira, uma clara conotação jurídica-política. Assim, o território se torna nacional e, como a 

nação, tende a coincidir com o Estado. 

Na tradicional geografia política, a preocupação com o controle que o Estado 

exerce sobre o território já se manifesta desde o século XIX com Ratzel. O território é visto 

como o espaço concreto em si, com seus atributos naturais e socialmente construído. O 

território assim concebido é o território nacional, tendo o Estado com o seu gestor através de 

políticas internas e externas que promoveram a integração e desenvolvimento territoriais. 

Para Souza (1995, p. 107), o território é definido a partir de relações de poder, 

mas não é espaço social produzido nessas relações que constitui o território. São essas 

relações de poder que evocam sua construção, embora se afirmem que o território não 

prescinde do espaço, sendo espaço e poder (Estado) suas categorias de definição.   

Com a ascensão do capitalismo monopolista, o Estado passa a intervir de forma 

mais intensiva na economia, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Essa intervenção do 

Estado se dá de forma planejada. De acordo com Moraes (1988, p.94) “o planejamento 

econômico estava estabelecido como uma arma de intervenção do Estado. E com ele, o 

planejamento territorial, com a proposta de ação deliberada na organização do espaço”. 

Tendo surgido no bojo do capitalismo, o Estado sempre esteve atrelado a esse 

sistema. Suas ações, via planejamento, derivam de um contexto de atendimento, em primeira 

instância, à classe que detém os meios de produção e não a população em geral. Corrêa afirma 

“por ter a sua ação vinculada, sobretudo às necessidades de acumulação do capital e a 

conseqüente reprodução social, o Estado age especialmente de modo desigual” (MORAES, 

1998, p. 66). 



 

 

40

Esse autor entende que o Estado e o capital são os agentes de organização do 

espaço. Entretanto, suas ações não se realizam de forma homogênea, em termos espaciais e 

temporais, haja vista a sua dinâmica de acumulação ser contraditória. Esse aspecto reflete-se 

na constituição do território. 

Segundo OLIVEIRA defende a definição de território como o resultado das ações 

contraditórias do sistema capitalista e tendo o Estado e as corporações representantes desse 

sistema como os agentes dessas ações. O autor recebe o território como uma síntese 

contraditória do processo de produção/reprodução capitalista em que o Estado desempenha a 

função de regulação. Para ele: 

O processo de construção do território é simultaneamente construção / destruição / 
manutenção / transformação. Em síntese, é a unidade dialética, portanto contraditória, 
da espacialização que a sociedade tem e desenvolve. (OLIVEIRA, 1999, p. 74). 

 

Conforme Fighera (1996, P. 112), deixa claro que o território como domínio 

político passa a sofrer os reflexos de uma economia mundializada, tendo como base a 

revolução técnico-científica, pois, intrínseco a esse processo, ocorre a perda (ou mudança) de 

funções do Estado. O estado se afasta, delegando obrigações aos diversos segmentos da 

sociedade. Os impactos desses processo transcendem o âmbito territorial do Estado, haja vista 

que os sistemas técnicos locais/nacionais assumem caráter mundial. Entretanto, a mutação que 

o Estado sofre corresponde a uma reacomodação do sistema capitalista, no que se refere a sua 

nova etapa de acumulação. 

Araújo (1998, p.171) corrobora com essa posição ao afirmar que o Estado, no 

caso específico do Brasil, continua muito presente na economia, mas com um outro papel. É 

um Estado que funciona, sobremaneira, como institucionalizador das demandas da 

acumulação capitalista, a qual estimula a fragmentação do território à medida que privilegia 

determinadas áreas e setores econômicos em detrimento das demais. 

Na concepção de território como domínio político, a territorialidade apresenta 

sentido específico. De acordo com Andrade: “... a expressão territorialidade pode ser 

encarada... como o que se encontra no território e está sujeita à gestão do mesmo...” 

(ANDRADE, 1996, p. 214). 

A territorialidade expressa, nesse sentido, uma estratégia de controle de uma área, 

onde se estabelecem relações de poder que passam a reorganizar suas atividades.  
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É com essa perspectiva do território enquanto apropriação e domínio político que 

o espaço agrário do Sertão Noroeste Sergipano pode ser entendido, pois, no período de análise 

e, sobretudo, antes, verifica-se uma organização/reorganização desse espaço fomentado pelo 

Estado e o capital monopolista. 
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CAPÍTULO 2 - SERTÃO NOROESTE SERGIPANO 

 

2.1 - Histórico do Processo de Povoamento do Sertão 

O início da história de ocupação da região do Sertão Noroeste Sergipano se deu 

em função dos movimentos populacionais oriundos de dois focos: Salvador e Olinda, centros 

açucareiros, que, por causa de sua necessidade por animais de trabalho e abastecimento 

alimentar, impulsionaram o deslocamento de gente para o Sertão à procura de terra para a 

criação de gado. Os rios eram os principais meios para estes deslocamentos. A política de 

interiorização não é a prioridade dos portugueses e os rios forma o caminho principal da 

interiorização.  

A pecuária foi o que permitiu a maior parte da ocupação do Sertão, enquanto, a 

agricultura foi uma atividade secundária (tendo expressão apenas no período de chuvas), 

voltada principalmente para a subsistência, sendo comercializado o excedente. Ao largo da 

pecuária, as áreas mais favoráveis à agricultura foram cultivadas com mandioca, feijão, fava e 

milho, destacando-se, entre elas as zonas ribeirinhas do rio São Francisco que, com seu 

regime de cheias e vazantes, permitiam o desenvolvimento de atividades agrícola e pesqueira. 

Nessas áreas, somam-se àqueles cultivos a cana-de-açúcar, o amendoim, o alho e a cebola. 

Assim, a principal atividade econômica da região do sertão sempre foi a pecuária bovina com 

destaque para a bovinocultura de leite, aliada as outras culturas de subsistência. 

A importância do gado para a colonização pode ser constatada a partir da leitura 

de Manuel Correia de Andrade ([1970]; 2005). Os mais variados utensílios domésticos e 

móveis eram feitos de couro, a ponto de serem chamados por alguns historiadores de a 

“civilização do couro”, para exemplificar: portas das cabanas, cama para os partos, as cordas, 

o alforje para levar comida, a mala, a mochila para milhar cavalo, a peia de prender cavalos, 

as bainhas das facas, a roupa de montar no mato, os bangüês para carregar sal, junta de bois.   

Algumas passagens de Manuel Correia de Andrade ([1970];2005;) exemplificam 

bem a importância do gado: 

As áreas maiores do pediplano são (...) ocupadas pelo gado bovino e caprino que é 
criado solto, sem que se faça seleção racial nem arraçoamento. Aos animais cabe fazer 
longas caminhadas à procura de água e de pastagem nos meses de estio. ‘O gado cria o 
homem aí, em lugar de o homem criar o gado’, diz, com muita propriedade famoso 
adágio popular (p. 53) 

Pecuária que crescia de importância à proporção que se caminhava para o sul, uma vez 
que essa era a atividade quase exclusiva na zona do São Francisco e no território 
sergipano. (p. 80) 
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A pecuária, indispensável tanto à indústria açucareira como ao abastecimento dos 
centros urbanos então [séc. XVIII] florescentes, ocupava não só o Agreste e o Sertão, 
como até mesmo certos trechos da região da Mata e do Litoral Oriental, sobretudo (...) e 
ao sul, nos vales (...) do São Francisco e dos rios sergipanos. (p. 89) 

Conclui-se a partir da leitura de autores clássicos, como Furtado (1959) e Caio 

Prado Jr.(1998) , além do já citado Andrade, que a pecuária foi o que permitiu a maior parte 

da ocupação do interior do Nordeste, complementou a área úmida com uma atividade 

indispensável ao desenvolvimento da agroindústria do açúcar e ao abastecimento das cidades. 

Ao final do século XVIII e início do XIX o algodão ganha presença econômica no 

Nordeste brasileiro. Entretanto, boa parte da sua produção era consumida na própria região, 

pelas tecedeiras – atividade artesanal exercida, sobretudo, por mulheres.(1) A cultura do 

algodão foi, também, um importante fator do trabalho assalariado no Sertão.  

Com a independência e com o fim da escravidão, trataram os governantes do país 

de abrir a possibilidade de através da “posse” legalizar grandes extensões de terras. Com a lei 

de terras de 1859, entretanto, o acesso à terra só passou a ser possível através da 

compra/venda com pagamento em dinheiro, o que limitava, ou mesmo impedia o acesso a 

terra para os escravos que foram sendo libertos. (OLIVEIRA, 1991, p.28). 

Para LIMA (2004, p.23) a estrutura fundiária no Brasil, além de outros fatores, 

desfavorece a ascensão de pequenos proprietários que, por vezes não têm como suprir as 

necessidades e acabam desistindo e migrando para os centros urbanos. No caso do sertão 

nordestino, tenta-se justificar a desigualdade, incluindo as condições climáticas como fatores 

preponderantes na configuração econômica regional. 

Procurando sempre justificar a discrepância regional pautada nas condições 

climáticas, foram criados órgãos e elaboradores de projetos, que destinavam parte do 

orçamento da união para esta região, como forma de angariar recursos por parte dos políticos 

e latifundiários, promovendo a denominada indústria da seca, que, segundo estudos 

específicos, pouco contribui para a modificação da estrutura fundiária da região. 

A indústria da seca configura-se como meio de justificar o combate à deficiência 

hídrica e econômica do Nordeste, com fins de angariar recursos de determinados órgãos 

federais; só que as obras realizadas para melhoria na economia da região, ocorreram de forma  

centralizada, além de construídas, na maioria das vezes, em propriedades particulares. 
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 É a presença do coronelismo criando-se o conhecido processo indústria da seca” que 
em vez de promover o aproveitamento racional dos recursos regionais, manipulam-se 
verbas para atender interesses políticos particulares. (MENEZES, 1999, p. 128).        

Ainda é visível a concentração de terras no sertão noroeste sergipano, fruto de 

todo um processo histórico de ocupação da região sertaneja, que se alastra até os dias atuais. 

Com relação à questão agrária, mais especificamente, verificou-se uma forte 

estratégia de repressão aos movimentos sociais, considerados, portanto, uma ameaça à política 

neoliberal. Assim, o Governo investe na chamada reforma agrária de mercado, como apoio do 

Banco Mundial, contrariando todos os interesses e demanda históricas dos trabalhadores 

rurais e das conquistas apresentadas nas leis agrárias. 

A presença do latifundiário (grandes proprietários), atuando de forma 

controladora, faz a maioria dos pequenos proprietários refém destes, que abarcam as melhores 

terras e captam os financiamentos, destinados à melhoria de vida do sertanejo de baixa renda. 

A maioria abandona a região ou atua como força de trabalho nas maiores propriedades. Hoje, 

a presença do latifúndio é bem menor face à presença constante das forças sócias, (MST, 

Sindicatos e CPT), com 59 projetos de assentamentos na região do sertão noroeste sergipano, 

(Quadro 1).  Dos 140 assentamentos em todo Estado de Sergipe, com uma área de 122.314,36 

hectares e 7.423 famílias, o município de Poço Redondo detém 19,3% dos assentamentos do 

Estado. Esses assentamentos representam 62.465,41 hectares do sertão noroeste sergipano que 

passaram a pertencer aos trabalhadores sem terra em junho de 1986 e corresponde a 51,1% da 

área, com 3.040 famílias correspondente a 41%.   

 



 

 

45

QUADRO 1 – ASSENTAMENTOS RURAIS DE REFORMA AGRÁRIA NO SERTÃO 
NOROESTE SERGIPANO, NO PERÍODO DE 1986 A 2005. 

 

ASSENTAMENTO MUNICÍPIO ÁREA 

(ha) 

DESAPRO. EMISSÃO N/FAMÍLIA 

1) Barra da Onça Poço Redondo 6.278,00 26/6/1986 18/08/1986 213 

2) Pedras Grandes Poço Redondo   610,00 15/4/1988 28/7/1988   27 

3)Flor da Serra Poço Redondo   971,00 25/3/1995 22/1/1996   41 

4) Curralinho 

 

Poço Redondo 1.175,00 

 

8/2/1996 5/12/1996   50 

5)Jacaré Curitiba I Poço Redondo 1.320,00 24/09/1997 19/12/1997 264 

6)Jacaré Curitiba II Poço Redondo 1.216,00 24/09/1997 19/12/1997  71 

7)JacaréCuritiba III Poço Redondo   735,00 24/09/1997 19/12/1997 138 

8)JacaréCuritiba IV Poço Redondo 1.367,00 01/10/1997 19/12/1997 214 

9)Jacaré Curitiba V Poço Redondo    889,00 20/10/1997 19/12/1997   55 

10)Pioneira Poço Redondo    513,00 11/07/1997 08/12/1997   21 

11)Queimada Grande Poço Redondo 4.087,00 24/09/1997 02/06/1998 150 

12) Jacaré/ Curitiba 

VI 

Poço Redondo    430,00 25/11/1998 26/11/1998   17 

13) Jacaré/ Curitiba 

VII 

Poço Redondo   299,00 06/04/1999 16/12/1999   45 
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QUADRO 1 - Assentamentos Rurais de Reforma Agrária no Sertão Noroeste Sergipano, no 

período de 1986 a 2005 (continuação). 

14) Novo Mulungu Poço Redondo  249,00 29/04/1998 16/12/1998  10 

15) São José do 

Nazaré 

Poço Redondo  743,20 03/07/1998 08/10/1999   30 

16) Jacaré Curitiba 

VIII 

Poço Redondo  605,00 14/07/1999 23/12/1999   42 

17)Cajueiro 
Poço 
Redondo 2.745,24 08/10/1999 28/12/1999 112 

18)Lagoa da Areia 
Poço 
Redondo 3.984,82 08/10/1999 29/12/1999 160 

19) Caldeirão 
Poço 
Redondo   507,33 19/06/2001 21/03/2002  19 

20) Nova Vida 
Poço 
Redondo   424,17 31/08/2001 18/04/2002  14 

21)Maria Bonita 
Poço 
Redondo 1.092,48 19/07/2001 16/10/2002   39 

22) Novo Paraíso Poço Redondo 1.074,32 25/03/2002 16/10/2002   40 

23)Nelson Mandela Poço Redondo    294,91 23/09/2004 29/03/2005   20 

24)Djalma Cesário Poço Redondo   229,84 24/09/2004 29/03/2005   09 

25)Carlito Maia Poço Redondo   146,97 24/09/2004 29/03/2005   06 

26)Madre Tereza de 

Calcutá 

Poço Redondo   198,02 24/09/2004 29/03/2005   08 

27)Che Guevara 

 

Poço Redondo   649,16 01/12/2005 15/02/2006   25 
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QUADRO 1 - Assentamentos Rurais de Reforma Agrária no Sertão Noroeste Sergipano, no 

período de 1986 a 2005 (continuação). 

28) Cuiabá 
Canindé do 

S.Francisco 
2.023,00 09/05/1996 30/12/1996  200 

29) Modelo Canindé do 

S.Francisco 

  873,00 28/01/1997 26/02/1998   30 

30) Mandacaru Canindé do S. 

Francisco 

1.709,88 10/04/2000 29/05/2001   60 

31)Florestan 

Fernandes 

Canindé do 

S.Francisco 

  824,97 10/11/2000 20/11/2001   31 

32) Monte Santo  Canindé do 

S.Francisco 

  893,42 10/09/2001 18/04/2002   25 

33) Monte Santo I Canindé do 

S.Francisco 

  354,11 27/11/2001 08/05/2002   14 

34) João Pedro 

Teixeira 

Canindé do 

S.Francisco 

3.740,32 20/07/2001 15/10/2002 145 

35) Santa Maria  Canindé do 

S.Francisco 

  455,95 26/11/2001 15/10/2002   16 

36) Santa Rita Canindé do São 

Francisco 

1.143,19 26/11/2001 15/10/2002   40 

37) Maria Feitosa Canindé do 

S.Francisco 

1.271,86 25/03/2002 31/10/2002   45 

38) Doze de Março Canindé do 

S.Francisco 

1.413,25 23/09/2004 10/03/2005   43 
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QUADRO 1 - Assentamentos Rurais de Reforma Agrária no Sertão Noroeste Sergipano, no 

período de 1986 a 2005 (continuação). 

39) Bom Jardim Monte Alegre   603,00 08/05/1997 04/12/1997   28 

40) São Raimundo Monte Alegre   266,49 18/11/1999 08/12/2000   10 

41) União dos 

Palmares 

Monte Alegre   627,01 10/11/2000 06/04/2001   25 

42) Raimundo 

Monteiro da Silva 

Monte Alegre   602,42 14/02/2003 18/12/2003   21 

43)Josenilton Alves 

 

Monte Alegre   356,54 02/04/2004 04/11/2004   14 

44)Raimundo 

Monteiro I 

Monte Alegre   162,01 30/09/2003 04/12/2004   06 

45) Primeiro de 

Maio 

Monte Alegre   669,05 13/11/2003 17/03/2005   24 

46) Nossa S. 

Aparecida 

Nª  S.da Glória   585,00 05/07/1989 08/03/1990   24 

47)Nossa S.da Boa 

Hora 

 
Nª S. da 
Glória  

  502,14 20/08/2001 04/04/2002   25 

48)João do Vale 
 
Nª  S.da 
Glória 

  559,11 26/02/2003 09/12/2003   18 

49) José Ribamar 
 
Nª S.da 
Glória 

  823,96 14/04/2004 14/10/2004   32 

50) São Cristóvão Nª  S. da Glória 

 

1.130,81 15/04/2004 17/03/2005   53 
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QUADRO 1 - Assentamentos Rurais de Reforma Agrária no Sertão Noroeste Sergipano, no 

período de 1986 a 2005 (continuação). 

 52) Nossa Senhora 

da Glória 

Nª  S.da Glória   656,00 10/12/1997 06/07/1998   28 

53) Ilha do Ouro Porto da Folha 1.320,00 09/12/1986 09/02/1987   94 

54) Paulo Freire Porto da Folha 1.181,00 18/11/1999 15/09/2000   40 

55) José Unaldo de 

Oliveira 

Porto da Folha   211,77 18/09/2000 14/02/2001   15 

56)Nova Esperança Gararu   719,00 04/07/1989 07/03/1990   40 

57)Cachoeirinha Gararu 2.694,67 07/12/1998 27/10/1999   98 

58)Maria Vitória Gararu   420,31 18/09/2002 22/07/2003   13 

59)Flor da Índia Gararu   301,43 06/11/2002 26/08/2003   10 

TOTAL - 122.314,36 - - 7.423 

FONTE: INCRA (ORGANIZAÇÃO DO AUTOR). 

 



 

 

50

Segundo Castro (1992), as dificuldades que permeiam o Nordeste não são 

intimamente ligadas ao clima, mas ao processo histórico e político que a região sofreu, 

restringindo o fator climático como o de menor influência na região. Em complementação à 

idéia, Antonello (1994) afirma que o poderio dos latifundiários, aliados a sua gana, 

contribuem para maiores disparidades entre eles e os produtores camponeses.  

Na análise das mudanças verificadas no espaço agrário do Sertão Noroeste 

Sergipano com a expansão capitalista serão considerados os componentes desse espaço: a 

terra, o homem, o trabalho. Tomando esses elementos como ponto de partida, serão analisados 

de forma particularizada a caracterização do sertão, a ovinocaprinocultura e associativismos 

como uma estratégia de reprodução camponesa, distribuição e o uso da terra, as condições 

ambientais, dinâmica populacional – econômica e políticas públicas.     

 

2.2 – Caracterização do Sertão Noroeste Sergipano 
 
 

O Sertão Noroeste Sergipano é formado pelos municípios de Nossa Senhora da 

Glória, Monte Alegre de Sergipe, Poço Redondo, Canindé de São Francisco, Porto da Folha e 

Gararu. Ocupando uma área em torno de 4.807 Km2, o que corresponde a 21,9% do Estado de 

Sergipe, a região está situada no extremo noroeste do Estado na divisa com os Estados da 

Bahia e Alagoas, contando com uma população de 119.300 pessoas (IBGE, 2000). Desse 

total, cerca de 57,3% residem na área rural e o restante nas sedes municipais.     

O Sertão Noroeste Sergipano é um conjunto de municípios identificados pelo 

domínio do clima semi-árido sendo submetidos às secas periódicas. Na faixa litorânea, e faixa 

da antiga Mata Atlântica, o clima é quente e úmido, com pluviosidade média anual de até 

1.800 mm. O interior, excetuando-se algumas micro-regiões com microclimas típicos, 

caracteriza-se por apresentar clima quente e seco com pluviosidade anual média variando de 

250 a 1000 mm, irregular e de forma concentrada. As estações do ano são apenas duas, o 

inverno (chuvoso), com duração média de três a cinco meses e verão (seco), de sete a nove. A 

cobertura vegetal é do tipo xerófila, com predomínio da caatinga arbóreo-arbustiva. Os 

terrenos que formam a área são muito antigos e fazem parte do complexo granulítico. De sua 

decomposição resultam solos rasos e pedregosos que dificultam as atividades agrícolas, 

limitadas, também, pela escassez de água. Segundo Menezes (1999), a vegetação primitiva 

era formada por caatinga hiperxerófila e caatinga hipoxerófila e foi quase totalmente 
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destruída, cedendo lugar a cultivos e pastagens. A caatinga também tem sido utilizada pela 

população para atender às suas necessidades como uso da lenha, construção de cercas e de 

moradias, entre outros usos, causando degradação de um importante ecossistema. Ainda 

encontram-se manchas de caatingas com grande percentagem de cactáceas e outras plantas 

com caracteres xeromórficos, condicionadas pelo clima semi-árido e pelos solos rasos, em 

geral com menos de meio metro de profundidade. 

A sua base econômica é a pecuária leiteira, as culturas de milho e feijão para 

subsistência e para o mercado e a ovinocaprinocultura como atividade complementar. Na 

pesquisa de campo essa atividade tem importância na sustentabilidade e fixação do camponês 

na sua unidade rural. Embora a caprinocultura e a ovinocultura, no Nordeste, possuam 

rebanho bastante expressivo, representado 93,7% e 54,1% dos efetivos do País estimados em 

9.569.315 e 14.672.366 cabeças, respectivamente, (ANUALPEC, 2003) seus índices de 

produtividade ainda deixam a desejar para o potencial de produção destas atividades na 

Região.   

O Sertão Noroeste Sergipano, também conhecido como Alto Sertão Sergipano, 

situa-se na região da confluência dos estados nordestinos da Bahia, Pernambuco, Alagoas e 

Sergipe, onde o rio São Francisco não é navegável ou como bem caracteriza Teodoro 

Sampaio trecho em que o rio assume o formato de canhão, estendendo-se de Pão de Açúcar 

até Paulo Afonso. Em suas palavras, é o “trecho do rio ... para cima de Pão de Açúcar [que é], 

de fato, um estreito canhão de margens escarpadas, altas e pedregosas, onde o gnaisse e o 

micaxisto predominam e dão à paisagem esse tom áspero e enegrecido, das regiões estéreis e 

quase despidas de vegetação” (SAMPAIO, 2002: p. 71-2).  

Dois elementos são cruciais na caracterização do Sertão Noroeste Sergipano e, por 

conseguinte, no seu desenvolvimento: o fator climático e a hidrografia. Quanto ao fator 

climático, o que caracteriza a região é o regime de chuvas, escassas e irregulares, fator 

comum a todo semi-árido brasileiro. Assim, o semi-árido sergipano e sua circunvizinhança se 

destacam pela proximidade com o oceano Atlântico e a presença do rio São Francisco. Como 

bem aponta Manuel Correia de Andrade (2005), “em Sergipe é maior a intimidade entre o 

oceano e o continente”. Em outra passagem, o autor trata da região onde se insere o Sertão 

Noroeste Sergipano, chamando a atenção justamente para a particularidade do Rio. “É bem 

caracterizado no conjunto sertanejo aquilo que podemos chamar de a ribeira do São 

Francisco. Na realidade, o grande rio nordestino atravessa áreas das mais secas do Nordeste. 
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Próximo à sua margem direita, na Bahia, situa-se o famoso ‘Raso da Catarina’, conhecido por 

ser uma das áreas mais secas e despovoadas, hostis mesmo, ao homem dos nossos sertões” ·. 

Um outro momento de ocupação da região foi o período de construção do sistema 

hidroelétrico de Xingó, nos anos 80 e 90, com grande migração populacional. Foi um período 

de grande dinamização da economia regional, principalmente nos municípios de Canindé São 

Francisco (SE) e Piranhas (AL) em função da quantidade de empregos. Este período marca 

também o início dos conflitos de terra na região e a chegada do movimento à região. 

Quando do início da construção da barragem, parcela da população de Canindé de 

São Francisco foi deslocada para Piranhas (AL), onde se concentraram as atividades de 

alimentação e lazer, enquanto, em Canindé ficaram localizados os serviços de hospedagem.  

Ambas as cidades foram dotadas de hospitais e escolas. O complexo hidrelétrico 

chegou a contratar 6000 trabalhadores, muitos deles com suas respectivas famílias, o que 

significou um incremento no consumo e na renda regional, já que esses trabalhadores 

significavam entre 10 a 15% da população economicamente ativa da região (MDA/FAO, 

2003). 

Se por lado a construção da barragem significou uma expansão da economia 

regional, impulsionando as cidades próximas, Paulo Afonso (BA); Delmiro Gouveia (AL), 

através do incremento do comércio para suprir as necessidades dos trabalhadores, há também 

aspectos negativos que precisam ser destacados. 

Dentre os aspectos negativos, um dos principais é o fim dos ciclos das cheias que 

representou uma mudança para a população ribeirinha, conseqüentemente a eliminação das 

várzeas, o que afetou a agricultura da região, principalmente a rizicultura (cultura do arroz), 

Além disso, com o fim das obras a demanda artificialmente por ela criada se exauriu, 

produzindo uma massa de desempregado e de sem terra, que ali se encontravam para trabalhar 

na obra ou no suporte da mesma.   
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2.3 – As condições ambientais 
 

Para a maioria dos geógrafos clássicos, os aspectos físicos sempre apareciam em 

primeiro plano, porque havia o entendimento generalizado de que o meio ambiente natural 

tinha uma ação controladora e determinante sobre o homem. Nos estudos geográficos 

contemporâneos não há mais, certamente, lugar para um determinismo como aqueles. Porém, 

as condições ambientais continuam a desempenhar um papel importante na vida da 

humanidade e, conseqüentemente, para a Geografia. 

Na pesquisa de campo, segundo os entrevistados, as condições ambientais formam 

os principais fatores restritivos ao desenvolvimento da ovinocaprinocultura. A maioria dos 

criadores apresenta sérias limitações resultantes dos recursos naturais, principalmente na 

caprinocultura de corte, os quais limitam a sua capacidade de evolução produtiva. Sobre a 

ovinocultura, as condições edafoclimáticas da região têm se constituído em fator restritivo à 

atividade. A região tem sido infligida, seriamente, por estiagens nos últimos anos, o que tem 

impactado negativamente os sistemas de produção das unidades rurais daquelas localidades. 

Para o desenvolvimento das explorações é preciso que haja um plano que permita a seleção de 

alternativas adaptadas a estas limitações do ambiente natural.  

Em geral, os entrevistados afirmaram que os tipos de degradação ambiental são o 

desmatamento e a alteração no regime de chuvas. Atualmente, o problema do desmatamento 

persiste com a ausência de fiscalização pelos órgãos públicos frente a uma situação cotidiana 

e de sobrevivência dos agricultores familiares que todos conhecem que é a transformação da 

vegetação em carvão.  

No Sertão Noroeste Sergipano, o período de 7 a 9 meses é seco e a temperatura é 

sempre superior aos 18º C, com as chuvas não só se concentrando num período muito curto 

como sofrendo variações cíclicas aleatórias. O problema da seca em Sergipe decorre mais da 

irregularidade das chuvas do que da sua escassez propriamente dita. 

O semi-árido sergipano e sua circunvizinhança se destacam pela proximidade com 

o oceano e a presença do rio São Francisco. Como bem aponta Manuel Correia de Andrade 

(2005), “em Sergipe é maior a intimidade entre o oceano e o continente”. 

Com os dados de pluviosidade coletados no DEAGRO, para os anos 1992 a 2003, 

a média não ultrapassa os 564,9 milímetros ano que poderá conter deficiência nas coletas ou 

mesmo com o processo de diminuição da precipitação pluviométrica, elevando a maior aridez, 
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apesar das diferenciações nos dados, o espaço em análise comporta-se climaticamente com 

considerável diferenciação dos totais pluviais da região, demonstrando a possibilidade de 

formação de um microclima na região. 
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TABELA 1 – SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 83,2 157,2 36,5 3,3 2,3 56,1 123 6,4 54,6 0 43,1 60 625,7 52,1 0 157,2 
1993 50 0 0 28,3 6,5 81,8 56,7 41 3,1 44,9 13,8 2,5 328,6 27,4 0 81,8 
1994 5 7,9 57,9 23,8 82,8 210,7 151,5 38,1 44,2 39 2,5 15 678,4 56,5 2,5 210,7 
1995 11,5 9,1 7,5 115,8 69,7 143,8 64,3 99,6 41 22,7 126,1 13 724,1 60,3 7,5 143,8 
1996 104,5 51,4 207,7 115,1 145,1 92,5 127,4 74,2 0 0 0 0 917,9 76,5 0 207,7 
1997 104,5 51,4 207,7 115,1 145,1 92,5 127,4 74,2 0 0 0 0 917,9 76,5 0 207,7 
1998 13,8 6,2 2,3 20 65,9 131,6 147,3 49,8 22,9 17,9 6 0 483,7 40,3 0 147,3 
1999 0 90,5 0 6,4 215,7 161 94,9 59,5 57,5 122,1 34 29,4 871 72,6 0 215,7 
2000 29 29,3 19,5 127,3 71,9 138,8 75,5 73,3 58,3 3,8 16,7 111,5 754,9 62,9 3,8 138,8 
2001 0 2,2 47,5 24,8 27,5 105 158,6 143,3 14,1 23,2 2,4 29 577,6 48,1 0 158,6 
2002 145 72,5 39 20,8 79,9 151,4 56,7 70,9 33,3 4 2,5 ... 676 61,5 2,5 151,4 
2003 38,2 13,2 64,7 8,2 104,7 65,8 40,4 37 11,2 89,5 33,9 2 508,8 42,4 2 104,7 

MÉDIAS 48,7 40,9 57,5 50,7 84,8 119,3 102,0 63,9 28,4 30,6 23,4 21,9 672,1 56,4     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 2005.            
Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.             

(...) – O dado é desconhecido              
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TABELA 2 - SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA PORTO DA FOLHA 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 89 89 164,5 43 23 20,8 93 23 28,5 0 1,7 2,7 578,2 48,2 0 23 
1993 11 0 0 11 21,5 52,5 51,5 33,5 8,5 61,5 ... 14 265 24,1 0 33,5 
1994 4 0 108,5 55 69,5 238,5 150 15 44 5 0 23,5 713 59,4 0 15 
1995 15,5 3 12,5 137,5 38,5 100 75,5 95 22,5 5 75,5 2 582,5 48,5 2 95 
1996 19,5 28,5 256 81,5 106 42 111 47,5 0 0 0 8,8 700,8 58,4 0 47,5 
1997 19,5 28,5 256 81,5 106 42 111 47,5 0 0 0 8,8 700,8 58,4 0 47,5 
1998 21,5 3 43,5 14,5 19,5 117,5 70 37 11 12 0 0 349,5 29,1 0 37 
1999 0 20 1,5 16,5 138 87 55 23 16,5 83 43,5 16,5 500,5 41,7 0 23 
2000 51,5 47 26,5 138 31 61 71 35 30,5 8 3 89 591,5 49,3 3 35 
2001 4 0 12 8 63,5 143 139,5 91,5 21 26,5 2 45 556 46,3 0 91,5 
2002 169 47 64,5 18 193,5 93,5 57 37,5 7 ... ... ... 687 76,3 7 37,5 
2003 8 69 33,5 21 87 64 39,5 33 28 74 75 0 532 44,3 0 87 

MÉDIAS 34,4 27,9 81,6 52,1 74,8 88,5 85,3 43,2 18,1 22,9 16,7 17,5 563,1 48,7     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 2005.            
Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.             

(...) - O dado é desconhecido              
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TABELA 3 – SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA POÇO REDONDO 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 135,3 207,6 128,3 33,1 0 71,2 109,3 27,1 25,5 0 2,7 61,2 801,3 66,8 0 207,6 
1993 30,8 8,3 0 16,6 31,9 57 36,3 33,1 12,1 48 5 2,1 281,2 23,4 0 57 
1994 0,9 8,4 107,4 41,9 42,3 298,5 70,3 27,1 20,5 15 0 21 653,3 54,4 0 298,5 
1995 12,5 0 0 177,5 31,5 95 51,5 65 0 0 16 12 461 38,4 0 177,5 
1996 241 64 196 156,5 126 46,3 44,5 35 0 6 23,5 5 943,8 78,7 0 241 
1997 241 64 196 156,5 126 46,3 44,5 35 0 6 23,5 5 943,8 78,7 0 241 
1998 14 0 21 10 9,5 152 46 17 10 0 0 0 279,5 23,3 0 152 
1999 0 7 0 11,5 94,5 72 64,5 25,5 18 48,5 36 8 385,5 32,1 0 94,5 
2000 76,9 61,5 15 66,5 43,5 67,8 18,3 34,8 41,8 0 27,3 117,5 570,9 47,6 0 117,5 
2001 0 10,2 5 1 5,4 28 41,3 40,6 21,5 62,6 13,2 44,2 273 22,8 0 62,6 
2002 215,2 142,5 49,5 27,3 67,3 50 64,8 22,3 16 0 0 ... 654,9 54,6 0 215,2 
2003 17,8 15,8 35,3 15,8 88 48,5 33,7 46,6 7,6 40 ... 0 349,1 31,7 0 88 

MÉDIAS 82,1 49,1 62,8 59,5 55,5 86,1 52,1 34,1 14,4 18,8 12,3 23,0 549,8 46,0     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 2005.            
Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.             

(...) – O dado é desconhecido              
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TABELA 4 – SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 63,1 152,5 140,6 2,5 8 44 90,5 29,8 43,3 0 39 30,7 644 53,7 0 140,6 
1993 59 3 0 12 38 99,8 77,9 78 13 124,5 0 0 505,2 42,1 0 124,5 
1994 0 0 120 17,5 74 194 126 10 59 ... 0 0 600,5 54,6 0 194 
1995 0 8 0 100 76,5 174 184 60 25 0 0 0 627,5 52,3 0 184 
1996 28 0 14 120 73 118 17 90 0 0 24 50 534 44,5 0 120 
1997 89 30 203 145 124 90 104 45,6 0 0 22 6 858,6 71,6 0 203 
1998 11 49,2 16 28 50,8 76,8 106,5 28,6 18,2 21,4 0 17 423,5 35,3 0 106,5 
1999 6 14 0 24 116,8 91,1 92,4 58,5 44,7 70,5 0 52,4 570,4 47,5 0 116,8 
2000 42,3 52,1 48,8 61,1 54,3 79,5 53,3 48,6 70,3 0,5 28,4 59,6 598,8 49,9 0 79,5 
2001 6 20 12,6 18,5 18,7 85,8 92,9 80,1 9,2 45,6 12 30 431,4 36,0 0,5 92,9 
2002 240,6 54,1 92 82,3 111,3 72,9 38,4 36,6 11,5 2,1 0 85 826,8 75,2 2,1 240,6 
2003 0 25 65 2,8 119,5 63,1 45,7 72 17,5 81,5 51 0 543,1 45,3 0 119,5 

MÉDIAS 45,4 34,0 59,3 51,1 72,1 99,1 85,7 53,2 26,0 28,8 14,7 27,6 597,0 50,7     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 

2005.              
Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.            
(...) – O dado é desconhecido              
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TABELA 5 - SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA GARARU 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 92 75 101 42,5 15,5 158 100 33,8 57,8 0 7 23,8 706,4 58,9 0 158 
1993 2,3 3,7 0 7,3 20 66 56,2 56,2 3,7 75,3 11,3 10,3 312,3 26,0 0 75,3 
1994 0 8 88,3 31,3 74,3 274,3 121 24,5 44,5 14,5 0 20,5 701,2 58,4 0 121 
1995 11 28 5,5 62,5 123,5 133 97 154 15 2 44 0 675,5 56,3 0 123,5 
1996 8 0 14 143 39 96 104 109 24 6 198 7 748 62,3 0 198 
1997 120 17 63 59 112 61 83 63,8 0 0 0 15 593,8 49,5 0 120 
1998 21 5 0 13 59 123 88 25 17 22 0 0 373 31,1 0 123 
1999 0 6 9 37 124 88 70 44 54 82 107 53 674 56,2 0 124 
2000 86 28 15 68 60 106 61 41 32 32 16 102 647 53,9 15 106 
2001 0 0,7 10,8 0 26,5 114,5 107,8 66 10,2 42,7 0 55,9 435,1 36,3 0 114,5 
2002 190,2 75,5 64,9 21,8 103 88,9 24,2 ... 19,4 ... ... ... 587,9 73,5 19,4 190,2 
2003 10,4 27,8 35 13,5 76,5 46,9 47,4 41,9 14,4 66,2 61,9 0 441,9 36,8 0 76,5 

MÉDIAS 45,1 22,9 33,9 41,6 69,4 113,0 80,0 54,9 24,3 28,6 37,1 24,0 574,7 49,9     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 2005.              

Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.            
(...) - O dado é desconhecido              
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TABELA 6 - SÉRIE HISTÓRICA PLUVIOMÉTRICA CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 
                                  

ANO JAN  FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ACUMULADO MÉDIA MÍN MÁX 
1992 126,4 277,5 1 48,1 3 8 125 27,2 48,2 0 0,7 20,5 685,6 57,1 0 277,5 
1993 47,4 2,5 0 0 40,2 78,5 52,4 42,8 23,2 16,5 ... 7,1 310,6 25,9 0 78,5 
1994 16,9 3,5 36,1 48,1 44,9 215,2 95,2 14,7 29,7 17,7 0 15,6 537,6 44,8 0 215,2 
1995 1 61,7 15,5 75,2 67,7 117,7 139,4 31,7 4,9 0 16,6 21,1 552,5 46,0 0 139,4 
1996 20,4 0 18,4 146,5 33,5 65,8 58,3 73,8 9,5 0 18 18,5 462,7 38,6 0 146,5 
1997 146,8 47,6 188,7 82,4 119,4 45,1 74,5 46,1 0 7,5 0 2,5 760,6 63,4 0 188,7 
1998 0 0 5,5 2 2 51,8 24,6 24,6 9,5 0 0 5,6 125,6 10,5 0 51,8 
1999 0 24 0 12,9 38,4 32,3 36 34,8 20,5 63,5 47,2 31,7 341,3 28,4 0 63,5 
2000 29,7 41 20,9 56,8 28,2 54 35,1 23,4 25,2 0 27,2 132,5 474 39,5 0 132,5 
2001 2,9 0 0 2,3 2,3 16,6 36,2 57,6 8,9 13,6 7,7 56,2 204,3 17,0 0 57,6 
2002 164,7 65,2 16,2 10,3 101,8 44,2 35 17,6 3,9 6 0 4,3 469,2 39,1 0 164,7 
2003 46,7 37,4 26,6 12,7 28 19,6 15,9 18,1 8,2 15,9 38 ... 267,1 24,3 8,2 46,7 

MÉDIAS 50,2 46,7 27,4 41,4 42,5 62,4 60,6 34,4 16,0 11,7 13,0 26,3 432,6 36,2     
Fonte: Escritórios locais da DEAGRO, 2005.              

Elaboração e Cálculos: DEAGRO / ASPLAN.            
(...) - O dado é desconhecido              
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Explicitando melhor, o regime pluviométrico dessa região é do tipo 

“mediterrâneo”, tendo um período chuvoso de outono-inverno. A estação seca é de sete a nove 

meses e a chuvosa de cerca de três a cinco meses. O período mais chuvoso normalmente é 

entre maio a julho e o período mais seco é entre setembro a dezembro. As precipitações 

pluviométricas médias anuais variam entre 400 mm e 700 mm. A irregularidade de 

pluviosidade de um ano para o outro, o baixo índice de precipitação e a má distribuição 

durante o ano é característica comum da região. A concentração de precipitação em curto 

período sob a forma de trovoadas e forte aguaceiros ocasiona a erosão do solo e a lixiviação, 

trazendo prejuízos para as terras férteis. A temperatura elevada e amplitude térmica acentuada 

ultrapassando pelo dia, mais de 40ºC em algumas áreas e pela noite, 20ºC ou menos no 

inverno. De fato, a distância do mar e o predomínio de sistemas metereológicos continentais 

são os responsáveis pela amplitude térmica diária. (UFS/SEPLAN, 1979). 

No Sertão Noroeste Sergipano, a precipitação pluviométrica média nestes doze 

anos varia por município: Nossa Senhora da Glória com 672,1 milímetros, Monte Alegre de 

Sergipe com 597,0 milímetros, Gararu com 574,7 milímetros, Porto da Folha com 563,1 

milímetros, Poço Redondo 549,8 e por último Canindé do São Francisco com 432,6 

milímetros. Os dados disponibilizados pelo DEAGRO podem auxiliar numa melhor análise da 

conjuntura climática do sertão noroeste (tabelas 1 a 6). 

A vegetação reflete as condições climáticas, apresentando espécies típicas de 

floresta caducifólia, fase caatinga hiperxerófila, típica de clima semi-árido, arbustiva de 

pequeno, médio e grande porte, onde se destacam: o umbuzeiro (Spondias tuberosa); xique – 

xique (Pilocereus gounellei); catingueiro (Caesalpinia pyramidalis); quixabeira (Brumelia 

sartorum); braúna (Schopsis brasilienses); a macambira (Bromelia laciniosa); o pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium); o mandacaru (Cereus jamacaru); aroeira (Astronium urundeuva); 

o angico (Anadenanthera macrocarpa); juazeiro (Zizipnus joazeiro), entre outras. 

Por ser bastante diversificada, possibilita a existência de espécies medicinais, 

favorecendo a geração de renda, bem como, a presença de plantas nativas com frutas exóticas 

e o aproveitamento de várias espécies para a alimentação animal. Porém, esta sofre com a 

exploração indiscriminada. O mesmo ocorre com a fauna da região, que também possui uma 

grande diversidade de espécie, com significativa rusticidade, porém, são também sujeitas à 

caça indiscriminada.  
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Algumas espécies encontradas no espaço do sertão noroeste sergipano merecem 

destaque, conforme levantamento minucioso realizado e comparado pela obra de Cunha 

(2002), onde aparece o emprego econômico e medicinal.  

O Umbuzeiro (Sponidas tuberosa), árvore que se destaca na paisagem sertaneja, 

com belas copas verdejantes, descrito como de estimável significado e valor, pois se 

aproveita, desde as sombras e as pequenas folhagens, bem apreciadas pelo rebanho 

bovino/ovino e caprino. A sua raiz, em forma de batata, é retirada por moradores e passada no 

ralo para a fabricação de cocadas, comercializadas em localidades rurais. Neste processo com 

a retirada de algumas raízes poderá levar a morte da planta. 

É a árvore sagrada do sertão. Sócia fiel das rápidas horas felizes e longos dias amargos 
dos vaqueiros representa o mais frisante exemplo de adaptação da flora sertaneja...Os 
animais mesmo nos dias de abastança, cobiçam o sumo acidulado de suas folhas. 
(CUNHA, 2002 p, 59-60). 

A principal utilização da planta é sem dúvida nenhuma, o umbu, fruto suculento 

de sabor acre, comercializado em diversas cidades, até mesmo fora do Nordeste. Apreciado 

“in natura”, em sucos, sorvetes, como farinha ou pura e a umbuzada, feita a partir do 

cozimento do fruto e misturado ao leite, tradicional na culinária sertaneja, afamada desde 

séculos, como descreve Cunha: 

Alimenta-o e mitiga-lhe a sede. Abre-lhe o seio acariciador e Amigo, onde os ramos 
recursos entrelados parecem de propósito feitos para a armação das redes 
bomdadeantes. É ao chegarem tempos felizes dá-lhe o fruto de sabor esquisito para o 
preparo da umbuzada tradicional (CUNHA, pp. 59-60, 2002). 

O Mandacaru (Cereus jaramacaru) e o Facheiro (Pilosocereus piauienses), 

espécies da mesma família, destacam-se pela ausência de folhas e com distribuição de 

espinhosos, com cerca de 10 centímetros (utilizados em rendas de bilro). A primeira árvore, 

símbolo do sertão, cantada em versos e prosas por Luiz Gonzaga, resiste às prolongadas secas. 

Contém fruto adocicado e suculento, a segunda caracteriza-se por possuir o caule mais 

resistente, serve como ripões para cobrir as casas. 

A Braúna (Schopsis brasiliense) nasce em baixadas úmidas, próximas de 

ribeirões, no entanto povoa diferentes espaços sertanejos. Chega a doze metros de altura, 

caracteriza-se pela dureza e maior utilização para construção de rodas de carro de bois, currais 

e cancelas, indicado contra dor de dente. O valor econômico desta madeira está entre os mais 

altos da região. 
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O Xiquexique (Cactus peruvianus) e a cabeça de frade (Neoglaziowia varigata), 

são espécimes que povoam destes solos arenosos e nascem até entre batólicos, rochas 

resistentes no sertão. Do xiquexique retira-se a película protetora do vegetal para combater 

tumores, o outro é utilizado para embelezamento de casas. 

A Caatinga de porco (Caesalpinia pyramidoles), espécie vegetativa nativa que 

predomina no sertão sergipano. As pequenas folhas servem na alimentação do rebanho 

(bovino, caprino e ovino) e no combate de gripe e indigestão, além dos gravetos no fabrico de 

carvão e em forma de lenha. 

O Juazeiro (Zizipnus joazeiro), destaca-se pelo verde, mesmo nas épocas mais 

secas, diferentemente das outras plantas ao redor. O juá, fruto de sabor enjoativo, é 

consumido em menor escala. As folhas que dividem os espaços com os espinhos, ao lado da 

entrecasca, são usadas no combate de ferimento no corpo e cabeça, em forma de espumas e 

também abortivo.  Os mais velhos utilizavam para escovar os dentes. 

O Angico (Anadenasthera), e as suas variedades, como o Angico monjulo 

(Piptodenia virideflora), abundante em Monte Alegre de Sergipe que, segundo Franco (1983), 

tem aproveitamento no tanino, utilizado no curtimento de couro. Os espinhos predominam na 

planta. 

As temperaturas da região são altas, entre 21º a 36º C, com médias em torno de 

26º a 28º C. 

O relevo é plano a suave ondulado e fortemente ondulado, apresenta monotonia o 

que desfavorece o aparecimento de morros, serras, vales e rios com corredeira e 

encachoeirados, e facilita o aproveitamento agrícola, com diminutas possibilidades de 

avalanches e reduzida erosão do solo.  

Além desta unidade geomorfológica, existem no extremo noroeste, no município 

de Poço Redondo, áreas de maiores diferenciações altimetrícas, formando a Serra da Guia, 

que tem a maior altimetria do estado, constituindo o ponto culminante de Sergipe, com 741 

metros.  

Os solos dessa região são característicos por apresentar elevada taxa de potássio e 

fertilidade natural, porém, trata-se de faixas de solos rasos (70 cm), o que dificulta a 
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mecanização, sendo, portanto, propensos à erosão. Sua drenagem é considerada moderada a 

imperfeita e possui consistência dura a extremamente dura quando seco.   

Com base em estudos da EMBRAPA (1999), foi modelada a classificação dos 

solos no Brasil, com maiores níveis de detalhamento e mais explicações das configurações. 

Apoiado neste sistema obtém-se os tipos de solos e associações dos municípios. 

A classificação pedológica é necessária para se conhecer os diferentes tipos de 

solos, com suas aptidões e deficiências, naturais ou geradas pelo homem, com a possibilidade 

de correção de diversos componentes orgânicos e químicos, dando nova capacidade de 

melhoria na produção de vegetais. 

Com a classificação ocorrera nova nomenclatura para as classes e subclasses dos 

solos. Dos tipos que são encontrados nos municípios, tem-se o Bruno não Cálcio Planossolo, 

que fora substituído, conforme EMBRAPA, pela classe Luvissolos, os Solos Litóficos, na 

nova classificação, passaram a fazer parte do Neossolos. 

Planossolo Solódico com o Bruno Não Cálcio Planossolo e Solos Litóficos 

Eutróficos, que fazem parte dos Luvissolos e Neossolos, caracterizam-se pela textura arenoso, 

e baixa fertilidade natural, de deficitário e correção do solo. Dispõe-se em relevo suave 

ondulado. A topografia não chega a interferir decisivamente na utilização da terra. 

Nas encostas, topos de morro, ou seja, no relevo ondulado e forte ondulado, há 

textura média rochosa e pedregosa, de solos Litólicos Eutróficos. Nas baixadas e áreas suave 

onduladas são onde os solos têm melhores características físicas, isentos de cascalhos. 

A utilização da terra agrícola é feita de modo tradicional, morro acima, morro 

abaixo, associado ao menor uso de máquinas e tratores, além de prejuízos causados em épocas 

chuvosas, tem considerável perda de solo pela erosão.     

O solo também se encontra bastante degradado no Sertão Noroeste Sergipano e 

tem várias motivações: o desmatamento, o uso de herbicidas, pesticidas e as práticas 

inadequadas durante a irrigação. Entre os impactos provocados pelo desmatamento tem-se a 

redução e alteração do período chuvoso. Segundo os entrevistados, o Sertão Noroeste tem 

dois períodos chuvosos: as trovoadas e o período invernoso. Há 20 (vinte) anos, as trovoadas 

se iniciavam no mês de outubro e se estendiam até janeiro. Hoje, quando acontecem são 
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restritas aos meses de janeiro e fevereiro. O período chuvoso que antes iniciava em março, 

hoje só começa em maio e se estende até o mês de julho. 

Ao estudar o fenômeno da seca no Nordeste, torna-se fundamental catalogar sua 

ocorrência no decorrer da região e relembrar defeitos e estragos que as caracterizam como 

fenômeno de cunho sócio-político-econômico, com repercussão no território nacional. 

Para Ribeiro (2006), estamos entrando no período de uma seca tirana e 

avassaladora a ocorrer de 2005 a 2011 – seis anos. É um fenômeno mesológico que ocorre no 

Nordeste desde o período neolítico. No século XVIII, a região sofreu 36 anos de secas. No 

século XIX, foram 27 e, no século XX, 37. Em um terço de cada século o semi-árido é 

envolvido pelos tentáculos desse grande flagelo. O ciclo do fenômeno ocorre de maneira 

fortemente probabilística a cada 26 anos, de acordo com a curva senoidal de Fourier.  

Os prognósticos do tempo em longo prazo sobre as secas foram, cientificamente, 

pesquisados desde 1975 pela Divisão de Ciências Atmosféricas do Centro Técnico 

Aeroespacial de São José dos Campos. Em relatório confidencial à SUDENE e ao DNOCS, 

em 1978, o CTA mostrou a probabilidade de uma grande seca de 1979 a 1984, previsão que 

foi sobejamente comprovada. O El Niño interferiu também, aumentando mais ainda o rigor do 

período estival.  

A seca de 79/84 foi uma das maiores, trazendo fome não só para o rebanho, mas 

para o sertanejo. A SUDENE, com suas frentes de trabalho, desmatou e destocou 1,5 milhão 

de hectares da nossa caatinga (equivalente a 71% do estado de Sergipe), desnudando e 

calcinando vasta área do semi-árido, uma das razões por que 12% da superfície nordestina já 

se encontram em franco processo de desertificação.  

As secas, assim como as guerras, só serão vencidas com planejamento, tática, 

trabalho, recursos e muita fraternidade.  

A falta de água sempre marcou essa região, mas hoje tanto as reservas de água 

como sua distribuição são bem maiores e mais extensas, e houve uma mudança “in loco” da 

disputa pela propriedade da terra e pelo acesso à água: das margens do Rio para o sertão 

propriamente dito. Na ocupação dessas terras, o Rio foi de fundamental importância, fazendo 

com que a população ribeirinha predominasse frente à domiciliada no sertão. O Rio era, com 

seu regime de vazantes, o centro da vida econômica dessa região, sendo que o sertão tinha sua 
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dinâmica econômica e seu povoamento regido pelas secas, pela penetração e performance da 

pecuária. Hoje a disputa pela água se espraia por toda a área, sendo que, como já dissemos, 

assiste-se atualmente a um aumento significativa da população rural, portanto, a um aumento 

da pressão demográfica. Processo esse bastante promissor, pois resulta da desconcentração 

fundiária revertendo o perverso movimento de minifundização e êxodo rural que se assistia 

anteriormente. Assim, consideramos ser imprescindível a qualquer projeto de investimento, 

particularmente os de irrigação, o tratamento dos pequenos produtores como público alvo. 

A região do Sertão Noroeste Sergipano é formada por cinco sub-bacias do rio São 

Francisco. Abarca seis municípios sergipanos, quatro em sua totalidade - Canindé do São 

Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha e Monte Alegre de Sergipe - e, parcialmente, Nossa 

Senhora da Glória e Gararu.  

A sub-bacia do Curituba abrange uma área de 679,9 Km2, sendo que 202,6 Km2 

localizam-se no município de Canindé do São Francisco. A sub-bacia das Onças possui uma 

área de 403,2 Km2, situando-se nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo. 

A sub-bacia do rio Jacaré tem 879,4 Km2, ocupando parte dos municípios de Canindé do São 

Francisco e Poço Redondo. A sub-bacia de Campos Novos com 1.092,7 Km2 abrange parte 

dos municípios de Poço Redondo e Porto da Folha. A maior das sub-bacias, a da Capivara, 

tem 1.897,7 Km2, contando com o maior número de municípios: Porto da Folha, Monte 

Alegre de Sergipe, Gararu e Nossa Senhora da Glória. 

Vale ressaltar, como ilustrado no quadro 2, que a maior parte desses rios, ainda 

que perenes, apresentam águas salobras, impróprias para o consumo humano e para a 

irrigação, o que restringe em muito o desenvolvimento da região. 

QUADRO 2 - PRINCIPAIS RIOS DA REGIÃO DO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO 
Nome Categoria de salinidade Regime 

Represa Xingó Doce Conexão de drenagem 
Rio São Francisco Doce Conexão de drenagem 
Rio Curituba Salobra Perene 
Rio Jacaré Salobra Intermitente 
Riacho do Mocambo Salobra Perene 
Rio Campos Novos Salobra Perene 
Rio Capivara Salobra Perene 
Rio Gararu Salobra Perene 

Fonte: Atlas Digital sobre Recursos Hídricos. SEPLANTEC, 2004. 
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No tocante às políticas públicas de fornecimento de água à região do sertão, 

observa-se uma grande quantidade de poços tubulares, dos quais, contudo, somente 11,1% se 

encontra em operação – quadro 3. 

QUADRO 3 - FORNECIMENTO DE ÁGUA NA REGIÃO DO SERTÃO NOROESTE 
SERGIPANO - POÇOS 

 

Descrição Quantidade* % do total 
Poço tubular paralisado 22 14,4 
Poço tubular em operação 17 11,1 
Poço tubular abandonado 100 65,4 
Poço tubular dessalinizador 14 9,1 
Total 153 100,0 
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2.4 – Dinâmica Populacional – Econômica 
 

No período analisado de 1980/2000 a população do Sertão Noroeste Sergipano é 

de quase 120 mil pessoas em 2000, ou aproximadamente 7% da população do estado de 

Sergipe. Desse total, mais de 50% se encontrava em áreas rurais, o que faz da região do sertão 

sergipano uma das mais rurais do nordeste, sendo que o município de Poço Redondo tem mais 

de 70% de sua população na área rural, tornando-o um dos mais rurais do país. Três dos seis 

municípios concentram mais de 60% de toda a população da região, a saber: Nossa Senhora 

da Glória, Poço Redondo e Porto da Folha. (Tabela 7).  

TABELA 7 – SERTÃO NOROESTE SERGIPANO, POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E 
RURAL, POR MUNICÍPIO, 1980,1991 E 2000. 

 

 

No período de 1980/2000 houve um crescimento populacional na região de 

38,6%. Os municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo tiveram crescimento 

acima da média da região, 188,3% e 55,4% respectivamente. Esse forte crescimento 

populacional foi impulsionado, preponderantemente, pela construção da hidrelétrica de Xingó 

no município de Canindé do São Francisco, bem como pela implantação do Projeto 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1980, 1991 e 2000. 
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Hidroagrícola Califórnia entre os municípios de Poço Redondo e Canindé do São Francisco, 

aliado à implantação de diversos assentamentos rurais na região. 

Em 1980, apenas os municípios de Nossa Senhora da Glória e Porto da Folha 

ultrapassavam vinte mil habitantes. Já na década seguinte, Poço Redondo passa a se destacar 

com um crescimento populacional expressivo, tornando-se o segundo município mais 

populoso do sertão noroeste e o primeiro município em população rural com 19,6 mil 

habitantes.  Quanto a Gararu e a Porto da Folha, pode-se dizer que não houve mudanças 

significativas em sua dinâmica populacional por falta de políticas públicas municipais e 

estaduais de investimentos nos referidos municípios. Em Monte Alegre de Sergipe, destaca-se 

o aumento da população urbana em 118,7%, devido ao aumento de investimentos na área de 

infra-estrutura urbana, o que ao mesmo tempo provocou a saída da população rural para a 

cidade. 

Na tabela 7, observa-se ainda em referência ao município de Nossa Senhora da 

Glória o fenômeno do êxodo rural provocado pelos maciços investimentos na área do 

comércio e serviços.  

O gráfico 1 ilustra o crescimento  da população urbana em todos os municípios, 

particularmente o de Canindé de São Francisco e Nossa Senhora da Glória e das populações 

rurais de Poço Redondo, Porto da Folha e Canindé de São Francisco, particularmente o 

crescimento nos anos 90 e a relativa  estabilidade nos anos 80. Mas o gráfico ilustra que a 

população urbana vem aumentando em quase 42%.  

O gráfico 1 ilustra ainda que a população urbana se manteve também aumentando 

em quase três vezes ao da domiciliada ao meio rural. 

Poço Redondo e Porto da Folha são grandes municípios rurais na área do sertão 

noroeste sergipano. 
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GRÁFICO 1 – EVOLUÇÃO DAS POPULAÇÕES TOTAL, URBANA E 

RURAL NO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO E CONTRIBUIÇÃO DE CADA 

MUNICÍPIO - 1980, 1991, 1996 E 2000 

 

                   Fonte IBGE – Censo Agropecuário – 1980 a 2000. 

 

Cotejamos os dados populacionais apresentados até o momento com os relativos à ocupação 

das terras e das relações entre a população e terras apropriadas e em cultivo. Isso para melhor 

captar, corroborando algumas das razões analisadas acima do comportamento populacional, 

reafirmando a potencialidade do sertão noroeste, bem como apontando outros movimentos.  
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TABELA 8 – POPULAÇÃO TOTAL, RURAL E OCUPADA NA AGRICULTURA, 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA – 1980, 1985, 1991, 1996 E 2000. 
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TABELA 9 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS AGROPECUÁRIOS, ÁREAS TOTAL 
E MÉDIA DOS ESTABELECIMENTOS, ÁREAS TOTAL E DE LAVOURAS POR 
PESSOA OCUPADA NO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO – 1980, 1985, 1991, 1996 E 
2000. 
�

Área Anos Número de 
estabelecimentos total média 

AT/PO 

1970 8.162 405,64 49,7 16,41 
1980 10.415 437,84 42.0 11.53 
1985 12.112 440,30 36.4 10.75 
1991    
1996 11.584 387,63 33.5 9.77 

�
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Nas tabelas 8 e 9, verifica-se uma performance de crescimento no número de 

estabelecimentos associado à queda na população rural, nos anos 80, mostra que a subdivisão 

dos estabelecimentos não impediu a saída de famílias no campo; a minifundização veio 

acompanhada da queda das possibilidades de trabalho na agricultura – meio rural. Cabe 

destacar que os efeitos do abandono do cultivo de algodão, depois da vinda do bicudo, são 

posteriores ao Censo de 1985, assim como a instalação do Projeto Califórnia – 1986 - e de 

Projetos de Assentamentos. A queda da população no meio rural foi de 4,2 mil pessoas.

População Anos 
total rural média ocupada 

Densidade 
demográfica 

1970 59.194 47.715 9.866 24.714 12,28 
1980 86.076 64.680 14.346 37.966 17,86 
1985    40.957  
1991 98.636 60.470 16.439  20,46 
1996 101.179 55.997 16.863 39.675 20,99 
2000 119.300 68.332 19.883  24,75 
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GRÁFICO 2 - EVOLUÇÃO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA NO SERTÃO 
NOROESTE SERGIPANO 1980-2000 

 
Fonte – IBGE – Censo Demográfico – 1980 a 2000. 
 

Observa-se no gráfico acima que a pressão demográfica aumentou muito 

de 1980 a 2000, fato esse atribuído a uma política de investimentos em infra-estrutura 

básica, projetos de assentamentos rurais na região e ainda as transferências 

governamentais mais as rendas oriundas da seguridade e as do trabalho externo ao 

estabelecimento, seja agrícola ou não, são decisivas para o desenvolvimento da 

pequena agricultura.  

 

2.5 – Distribuição e Utilização da Terra 
 

Para a análise da distribuição da terra no Sertão Noroeste Sergipano, 

foram coletados os dados do Censo Agropecuário do IBGE sobre estabelecimentos e 

grupos de área, assim como as informações do Cadastro do Incra, que abrange as 

informações da propriedade das terras. As diferenças entre essas duas bases de dados 

não são expressivas para o conjunto do país e das unidades da federação, 

apresentando, todavia, discrepâncias maiores quando se refere à esfera municipal. Isso 
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se deve tanto à unidade de coleta das informações, que no caso do Censo, é o 

empreendimento agropecuário, referindo-se, portanto, a informações relativas à posse 

da terra. Já o Cadastro do Incra trata de obter os dados da propriedade das terras, isto 

é, dos imóveis, além disso, o Censo Agropecuário levantou informações sobre os 

estabelecimentos ao ano de 1985, 1995/96, enquanto os dados do Cadastro do Incra 

referem-se ao ano de 2002/ 2003, das informações prestadas pelos próprios 

agricultores e/ou proprietários. Essas particularidades e diferenças não implicam em 

cenários fundiários diversos, apontando, ambas bases de dados, para uma alta 

concentração da estrutura fundiária, com a predominância de agricultores com terras 

insuficientes, grande parte deles não proprietários. 

TABELA 10 - NÚMERO DE IMÓVEIS RURAIS E ÁREA TOTAL, SEGUNDO 
CONDIÇÃO DE DOMÍNIO E POR ESTRATOS DE ÁREA TOTAL, NO SERTÃO 
NOROESTE SERGIPANO E NO ESTADO DE SERGIPE – 2002, 2003. 
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Fonte: Cadastro do Incra – 2002, 2003. 
Organização do Autor. 
�
�

Conforme a tabela 10, os dados do cadastro do Incra em 2002/2003 

apontam, também, para o fato do acesso precário a terra ser muito mais comum nos 

imóveis menores, o que fica patente ao se comparar a participações dos imóveis até 50 

hectares, tamanho no universo de todos imóveis e no subconjunto das posses. 

Concretamente, os imóveis com área inferior a 10 hectares, 20,1% são cadastrados e 

79,2% correspondem a posses. Os imóveis com área de 10 a 50 hectares, 53,1% são 
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cadastrados e 43,3% correspondem a posses.  Os imóveis de 50 a 100 hectares, 80,4% 

são cadastrados e 10,2% correspondem a posses. Os imóveis de 100 a 500 hectares, 

83,8% são cadastrados e 5,9% correspondem a posses e os imóveis acima de 500 

hectares perfazem 87,9% cadastrados e 3% a posses.  

Interessante notar que a participação no número de imóveis e na área 

apropriada nos anos 2002/2003, independe da condição de acesso a terra e situa-se ao 

redor de 12% e 24%, respectivamente. 

GRÁFICO 3 - ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS NO 
SERTÃO NOROESTE SERGIPANO, SEGUNDO TIPO DE DOMÍNIO E GRUPOS 
DE ÁREA – 2002, 2003. 
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O gráfico 3 é ilustrativo ao predomínio das posses nos imóveis menores 

de 50 hectares, tendo, também, uma presença expressiva nos imóveis entre 50 e 100 

hectares. Situação que não se reflete em termos de participação na área total. De fato, 

enquanto 50% dos imóveis até 100 hectares são posses, essas se apropriam de pouco 

mais de 30% da área. Esse quadro fica mais agudo quando se analisam os dados 

relativos ao universo dos imóveis, no qual as posses representam 46% dos imóveis, 

cabendo a elas tão somente 15% da área. Vale notar que dentre os imóveis de caráter 

misto - posse e propriedade - há uma presença significativa dos de maior tamanho. 

Existem 64 imóveis mistos com mais de 100 hectares, correspondente a 22% do total 

desses imóveis e que respondem por 65% das áreas totais de posses existentes no 
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interior desses imóveis. São quase 6 mil hectares de terras declaradas posses em 

imóveis com mais de 100 hectares, com 46% dessas terras em imóveis com área 

superior a 500 hectares. 

Os dados do Censo Agropecuário de 1985 a 1995/96 nas tabelas 13 e 14 

sobre a distribuição da terra, mostram que de fato os estabelecimentos com menos de 

10 hectares ocupam, em quase todos os municípios do Sertão Noroeste Sergipano, 

mais da metade dos mesmos, dispondo, no entanto, de uma área por demais reduzida. 

A situação torna-se mais grave pelo fato de fragmentação ocorrer nesse 

extrato de área.  Comparando os dados dos censos de 1985 a 1995/96, percebe-se que 

em três dos seis municípios (Canindé do São Francisco, Monte Alegre de Sergipe e 

Nossa Senhora da Glória) ocorreu esse fenômeno. Nota-se que a ampliação da área 

ocupada por esses estabelecimentos nem sempre é proporcional ao aumento do 

número e, no caso de Nossa Senhora da Glória ocorreu uma redução no percentual da 

área ocupada de 7,7% em 1985, para 6,0% em 1996. 
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TABELA 11 - SERTÃO NOROESTE SERGIPANO – ESTABELECIMENTO E GRUPOS DE ÁREA - 1985 
                   
                   

ESTABELECIMENTO E GRUPOS DE ÁREA 

ATÉ 10 ha 10 a menos de 100 ha 100 a menos de 1000 
há 1000 ha e + TOTAIS MUNICÍPIOS 

nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab 

àrea 
(ha) 

Canindé do são 
Francisco  176 32,47 1094 1,34 245 45,2 10103 12,41 103 19 30377 37,2 18 3,32 39822 48,92 542 81396 
Poço Redondo 1217 57,35 3847 4,23 750 35,34 25933 28,49 144 6,8 35267 38,7 11 0,52 25992 28,55 2122 91039 
Porto da Folha 2019 60,16 5817 6,33 1172 34,92 39073 42,51 161 4,8 37307 40,6 4 0,12 9713 10,57 3356 91910 
Monte Alegre de 
Sergipe 324 40,96 1334 3,92 383 48,42 14492 42,55 84 10,6 18230 53,5   0   0 791 34056 
Nossa Senhora da 
Glória 1643 59,77 6029 7,7 967 35,18 29930 38,21 134 4,8 35007 44,7 5 0,18 7359 9,4 2749 78325 
Gararu 1678 65,75 3775 5,86 714 27,98 24404 37,87 159 6,2 35058 54,4 1 0,04 1210 1,88 2552 64447 
 
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1985 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

77

 
 
 
 
 
 

 
TABELA 12 - SERTÃO NOROESTE SERGIPANO – ESTABELECIMENTO E GRUPOS DE ÁREA - 1995 /1996 
                   
                   

ESTABELECIMENTO E GRUPOS DE ÁREA 

ATÉ 10 ha 10 a menos de 100 ha 100 a menos de 1000 
ha 1000 ha e + TOTAIS MUNICÍPIOS 

nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab % àrea 

(ha) % nº de 
estab 

àrea 
(ha) 

Canindé do são 
Francisco  977 71,6 2472 3,5 239 17,5 9298 13,2 97 7,1 33636 48 11 0,8 24668 32,5 39 1363 
Poço Redondo 825 39,8 3089 3,5 951 45,9 30106 34,4 125 6 31939 36,5 10 0,4 22362 25,5 160 2071 
Porto da Folha 1267 50,8 4734 6,3 1056 42,3 34762 46,8 136 5,4 31873 42,9 2 0,8 2813 3,7 32 2493 
Monte Alegre 
de Sergipe 548 52,5 1815 5,3 427 40,9 13989 41,3 65 6,2 16886 49,9 1 0,9 1149 3,3 1 1042 
Nossa Senhora 
da Glória 1687 61,6 4176 6 875 31,9 27144 39,1 120 4,3 33860 48,8 3 0,1 4084 5,9 53 2738 
Gararu 1311 59,6 3143 5,9 734 33,4 24022 45,5 116 5,2 22908 43,4 1 0,4 2694 5,1 34 2196 
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário, 1995/1996. 
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Em Monte Alegre de Sergipe, não houve registro no ano de 1985 de imóvel rural 

acima de 1000 ha, os estabelecimentos com 100 a 1000 hectares representam 84 

estabelecimentos (10,60%) e ocupavam em 1985, 53,50% de toda área e nenhum imóvel 

acima de 1000 hectares, os extratos de área correspondentes a menos de 10 hectares 

representam 324 estabelecimentos (40,96%) ocupavam 3,92% de toda área (tabela 11). No 

ano de 1995/1996 foi registrada a existência de apenas um imóvel rural com mais de 1000 há. 

Os estabelecimentos com 100 a 1000 hectares representaram 65 estabelecimentos e ocupavam 

em 1995/96, 49,90% de toda área e houve uma redução de número de estabelecimentos e 

apareceu um imóvel acima de 1000 hectares (3,30%), os extratos de área correspondentes a 

menos de 10 hectares representam 548 estabelecimentos (52,50%) ocupavam 5,30% de toda 

área. (tabela 12).  

No Sertão Noroeste de Sergipe nos anos 1995/1996, verificou-se que os 

estabelecimentos com mais de 1000 hectares representam 12,6% da área. Tomando-se como 

exemplo Canindé do São Francisco e considerando-se os extratos de área correspondentes a 

menos de 10 hectares e mais, fica nítida a grande distorção na distribuição da terra. Apenas 11 

estabelecimentos (0,8%) ocupavam em 95/96, 32,5% de toda a área, enquanto 977 

estabelecimentos com menos de 10 hectares (71,6%) ocupavam tão somente 3,5% da área 

(Tabela 12).  

É importante salientar a nítida relação que se estabelece entre essa estrutura e a 

pressão sobre a terra, que não se faz tão somente pela existência de latifúndios, mas também 

pela fragmentação das pequenas unidades rurais, agravada inclusive pelo limitado capital de 

exploração. Quanto às relações de trabalho, no que diz respeito à condição do produtor, tem 

especial destaque o aumento considerável da categoria ocupante no total de estabelecimentos. 

Com exceção de Porto da Folha, nas demais unidades municipais que formam a microrregião, 

verificou-se esse aumento, fato associado diretamente ao avanço da luta pela terra, 

concretizado no crescimento das ocupações que tem envolvido diferentes categorias de 

trabalhadores. 

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) tem colocado o espaço 

do Sertão Noroeste Sergipano como um dos principais focos de tensão no “campo”sergipano. 

Na pesquisa de campo, constatamos que os estabelecimentos com menos de 50 

hectares estão essencialmente constituídos de mão-de-obra familiar nas culturas temporárias, 
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como milho, abóbora, feijão, fava, melancia e outros, para o próprio consumo e no plantio de 

palma para sustentar a bovinocultura de leite, algumas criações de ovinos e caprinos, além da 

importância de galináceas, com produção de ovos para o consumo. Os assentamentos 

administrados pelo INCRA, típico de pequenas propriedades, variando em torno de 25 a 30 

hectares e do Crédito Fundiário e Combate a Pobreza Rural (PRONESE) em torno de 12 a 16 

hectares.  

Os estabelecimentos compreendidos entre 50 a 200 hectares têm uma melhor 

infra-estrutura. A produção de leite vendida em fábricas de laticínios da região e a criação de 

ovinos vendidos a frigoríficos, e também para a produção de matrizes e reprodutores para 

leilões e exposições. A produção de milho destina-se parte para o comércio e a outra parte 

para alimentação dos animais na forma de silagem. Contam com empregados fixos, vaqueiros, 

e temporários quando da época de plantação e colheita. 

Os estabelecimentos com mais de 200 hectares caracterizam-se pelo alto índice de 

pecuarização, voltando-se para a bovinocultura de leite e corte e a criação de ovinos e 

caprinos, procurando melhorar a estrutura genética dos animais, (leilões e exposições), os 

animais para o abate em frigorífico.  O leite é vendido em fábricas de laticínios especializados 

na região. A produção de milho é praticamente utilizada para alimentação dos animais na 

forma de silagem ou rolão. Os estabelecimentos possuem sede na fazenda e casa de 

empregados. Os proprietários (profissionais liberais, políticos e empresários) não moram na 

propriedade e, por vez nem no município, ficando a cargo de um administrador. 

No Sertão Noroeste Sergipano, a pecuarização moderna e a ampliação das 

fazendas expulsam os camponeses residentes, transformando-os em simples assalariados. Daí 

a importância atribuída à propriedade ou à posse para a reprodução camponesa. 
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2.6 - Renda e Pobreza 

 

Um dos aspectos mais importantes quando se faz o diagnóstico de uma região 

como a do Sertão Noroeste Sergipano é avaliar a renda – seu perfil, composição e distribuição 

– e a pobreza. Esta avaliação mostra como grande parte da população da região avaliada está à 

margem do processo da melhoria da distribuição da renda, sendo detectado no local um nível 

de extrema pobreza.  

Observa-se  que a renda rural domiciliar per capita da zona rural caiu em três dos 

seis municípios, entre 1991 e 2000, a saber: Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo e Porto 

da Folha. Nos outros três municípios a renda subiu, sendo que em dois deles sua variação foi 

relativamente pequena, Canindé de São Francisco e Gararu. Monte Alegre de Sergipe foi o 

município que apresentou o maior crescimento da renda domiciliar per capita do setor rural 

para o período 1991/2000, tendo crescido 24%. A renda per capita da zona rural de Monte 

Alegre passou do penúltimo lugar em 1991 para a segunda maior da zona rural em 2000, 

devido ao aumento do número de fabriquetas de leite a ao incremento da ovinocultura, só 

perdendo para Canindé de São Francisco (R$ 47,80 contra R$ 52,06). 

As ressalva negativa ficam por conta da queda de Poço Redondo que tem a menor 

renda domiciliar per capita em 2000 e a queda expressiva de Nossa Senhora da Glória que 

perde 13% da renda domiciliar per capita entre 1991 e 2000. 

O comportamento negativo está restrito à zona rural. O que pode ser explicado por 

aspectos macroeconômicos, como a queda no valor das comodities agrícolas com o plano real 

e aspectos produtivos locais, em função do comportamento das safras agrícolas na região na 

segunda metade dos anos 1990. Analisando os dados de produção para a segunda metade dos 

anos 1990, nota-se claramente uma queda na produção das principais lavouras da região: 

milho e feijão; e também uma queda no efetivo bovino e na produção leiteira, que 

contribuíram negativamente para a renda do meio rural. Por outro lado, a desvalorização 

cambial ocorrida em 1999 teve impacto significativo na produção da região. Além disso, 

houve um incremento absoluto na população rural da região, que pode ser explicado pela 

pressão demográfica ocorrida em função dos assentamentos. 

Assim, faz-se a ressalva de que é necessário olhar com cautela a queda e o 

pequeno crescimento da renda domiciliar per capita na zona rural ao longo dos anos 1990.  
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O Índice de Gini mede a concentração da renda. Quanto mais próximo de zero 

mais bem distribuída é a renda de uma determinada região, de forma inversa quanto mais 

próximo de 1 mais desigual é a distribuição da renda, sendo que no limite, se for igual a 1, 

isto significa que 1 pessoa da população detém 100% da renda, inversamente, se ele for igual 

a 0, a renda é igualmente distribuída entre a população. 

Entre 1991 e 2000, o Índice de Gini aumentou para todos os municípios, tanto no 

setor urbano quanto no rural. O aumento foi bastante significante, com exceção da área 

urbana no Estado de Sergipe cujo índice já era muito ruim em 1991.    

O aumento no Índice de Gini aliado a um baixo crescimento da renda domiciliar 

per capita da área rural fez com que o número de pobres aumentasse de forma significativa, 

chegando a quase 50% da população rural em 2000, ou seja, 34 mil pessoas. Contribuíram 

para a elevação do número de pobres, principalmente os municípios de Canindé de São 

Francisco e Poços Redondos, reflexos da deterioração da distribuição de renda. O Índice de 

Gini destes municípios atingiu, respectivamente, 0,635 e 0,690 em 2000, uma variação de 

41% em relação a 1991. 

A despeito do grande crescimento da renda urbana, o Índice de Gini aumentou. O 

aumento do comércio, do serviço e da administração pública contribuiu para o crescimento da 

renda urbana. Mas, este crescimento pouco contribuiu para uma melhor distribuição da renda, 

tendo o Índice de Gini aumentado para a zona rural quanto para a urbana.  

No que diz respeito à pobreza, apesar da significativa melhora relativa, o número 

de pobres permaneceu mais ou menos equivalente para a área urbana, tendo caído de 12595 

pessoas em 1991 para 12232 em 2000, ou seja, uma queda absoluta de 362 pessoas, que 

deixaram de estar abaixo da linha de pobreza aqui considerada.  

A pobreza rural cresceu tanto relativamente quanto em termos absolutos. Chama 

atenção o município de Canindé de São Francisco, cuja população rural pobre passou de 30% 

em 1991 para 46% em 2000, ou seja, de 1845 pessoas para 3887, respectivamente. Entretanto, 

o município de Poço Redondo apresenta os piores números absolutos, pois é o município que 

apresenta a maior taxa de pobreza rural e também a maior população rural. O incremento 

absoluto no número de pobres é de 3555 pessoas, a despeito da variação ser pequena em 

quando comparado a Canindé de São Francisco. Porto da Folha, a despeito do aumento no 

número de pobres, tem baixo crescimento da população rural, o que se reflete em um aumento 
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absoluto menor no aumento do número de pobres quando comparado com os dois municípios 

anteriores.  

Assim, no computo da região, o número de pobres rurais passa de 44% da 

população rural para 49%, o que fez com que a população rural abaixo da linha de pobreza 

passasse de 26 mil pessoas em 1991, para 33 mil pessoas em 2000, um aumento de quase 7 

mil pessoas abaixo da linha da pobreza, na área rural. 

Assim, apesar da grande queda relativa na pobreza urbana, a pobreza rural mais 

do que compensou, fazendo com que o número de pobres na região aumentasse em termos 

absolutos, apesar da queda em termos relativos. O total de pobres na região passou de 38 mil 

pessoas em 1991, para 45 mil pessoas em 2000. Um incremento de 7 mil pessoas. 

No caso do Sertão Noroeste Sergipano com as evidências de aumento da 

concentração de renda, os pobres tornaram-se ainda mais pobres, apropriando-se cada vez 

mais de parcelas menores da renda do Estado.�

TABELA 13 – COMPORTAMENTO DA RENDA, DA DESIGUALDADE DE RENDA E 
DA PERCENTAGEM DE POBRES NO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO ENTRE 1991 
E 2000. 
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Analisando a participação das transferências em relação à renda domiciliar per 

capita, observa-se que as mesmas adquiriram importância significativa na composição da 

renda das famílias, principalmente na área rural. Em Nossa Senhora da Glória e Gararu, 
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verificou-se que na zona rural a participação das transferências atingiu 1/3 da renda familiar 

em IBGE (2000).  

É necessário levar em consideração que este aumento é reflexo do envelhecimento 

populacional e de duas políticas distintas. No que tange ao envelhecimento populacional, o 

aumento da população com mais de 65 anos fez com que as aposentadorias e pensões 

crescessem em termos absolutos e relativos, resultado este que está ligado ao antigo programa 

do Fundo Rural, que aposentava os trabalhadores agrícolas após os 55 anos de idade. As 

outras políticas são decorrentes dos programas de transferência de renda adotados a partir dos 

anos 1990, como o Bolsa Escola, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) e o 

Vale Gás, dentre outros.  

Para ALENTEJANO (2000, p.101 e 102), a ocorrência de atividades 

complementares sinaliza para o atraso estrutural do campo brasileiro, no qual parte expressiva 

dos agricultores familiares permanece como produtores de subsistência em condições de 

pobreza acentuada. Tais mudanças não significam a ocorrência de um novo mundo rural, 

como acreditam alguns autores. Se há uma nova realidade no campo brasileiro, conforme 

afirma esse autor, esta pode ser observada pela importância da aposentadoria no sustento do 

segmento familiar. 

No caso da aposentadoria, por sua participação na economia rural, esse autor 

entende que o segmento familiar: 

Tem na renda previdenciária fonte complementar à participação de subsistência para 
garantir uma melhoria na qualidade de vida, ou fonte de financiamento de investimento 
na produção agrícola(2000, p.102). 

De fato, em 59,9 % das unidades rurais entrevistadas, há pelo menos um 

aposentado que garante a subsistência do restante da família, independente dos ganhos na 

produção agrícola. 

A renda previdenciária destina-se também, nos municípios do sertão noroeste 

sergipano, ao custeio da produção, pois segundo dois comerciantes de produtos agropecuários 

(Porto da Folha e Poço Redondo), afirmam: “quem mais compra é o pequeno produtor porque 

o movimento é maior quando sai à aposentadoria”. 

Por outro lado, nas unidades que verticalizaram a produção, foi constatado um 

melhor padrão de vida pelo maior poder aquisitivo da família, principalmente com a 
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ovinocultura e também o estabelecimento que associa a lavoura e criação de galináceos, para 

produção de ovos e corte.  

Assim, se observa uma queda na produção agropecuária associada a um aumento 

da pressão demográfica, cujo resultado é um aumento do número de assentamentos rurais e 

uma maior presença do Governo Federal na região, o aumento da importância das 

transferências é algo esperado. No entanto, chama-se atenção para que outras alternativas 

sejam adotadas para que os programas de transferência de renda não se tornem programas 

assistencialistas de longo prazo. Ou seja, é preciso pensar programas de geração de emprego e 

renda que sejam capazes de alavancar e criar dinâmicas próprias dentro da região. 

Uma das explicações da pobreza está ligada à insuficiência de terra, que 

condicionam as possibilidades produtivas e obriga os assentados e pequenos produtores a 

buscarem alternativas para seu sustento. Isso provoca um crescimento da subocupação e do 

trabalho precário e/ou temporário em atividades cuja remuneração é baixa. 

Assim, a primeira forma de combate à pobreza está ligada à posse da terra, o que, 

no entanto, não garante o sustento no ambiente semi-árido e sujeito a variações climáticas 

capazes de provocar seca de 3 anos ou mais. O aumento da área das propriedades se torna 

algo imprescindível se quiser pensar em melhorar a situação desta população no longo prazo, 

criando alternativas para o seu desenvolvimento econômico e social. 

Esse constitui um dos pontos mais importantes para se pensar o futuro da região. 

A criação de um mercado de trabalho passa por dois aspectos, um ligado à demanda de mão-

de-obra, através da dinamização da economia local, e outro ligado à oferta de mão-de-obra 

minimamente qualificada. Assim, o investimento em educação é de fundamental importância 

na busca de alternativas para a região. 

Tradicionalmente, a pecuária do Sertão Noroeste Sergipano sempre se 

caracterizou pela utilização de técnicas tradicionais, sem seleção de raças ou cuidados 

sanitários e utilização de pastagens naturais (que na caprinocultura com o manejo de 

raleamento ou CBL Catinga, Bufell e Leucena seria tecnicamente o ideal). Cabe ainda 

salientar que o suporte alimentar das pastagens naturais configura-se qualitativamente pobre e 

associado à escassez de recursos hídricos, implicando em baixos índices de produtividade. 

Nos últimos vinte anos esta situação vem se revertendo com o melhoramento 

genético do rebanho (bovino, ovino e caprino) e das técnicas de manejo, sendo comum à 
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introdução de pastagens artificiais resistentes às condições edafoclimáticas, além da 

complementação alimentar (rações, silagem e feno) e do uso de vacinas e medicamentos, 

visando a melhor qualidade do rebanho. 

De acordo com Fonseca e Bastos (1998), o setor primário da economia na região 

do sertão apresenta-se como principal gerador de renda, embora com pequena 

representatividade quando comparado às outras regiões do Estado. O sertão tem sua economia 

baseada na pecuária de leite e no cultivo de lavouras temporárias. 

Segundo dados auferidos na pesquisa, observou-se que o nível de renda é baixo 

em toda a região e a maioria da população economicamente ativa está agregada ao setor 

primário da economia, atividade sujeita aos períodos cíclicos de seca e que se caracteriza pelo 

uso de tecnologia rudimentar, com ênfase nas culturas de subsistência. 

No trabalho de campo (2005 e 2006), observou-se ainda que a prática de venda 

dos ovinos e caprinos é realizado nas feiras livres ou nas unidades rurais para complementar a 

compra dos insumos para alimentar a pecuária leiteira ou sustento das famílias. A produção de 

leite de cabra só encontra no município de Nossa Senhora da Glória na ASCA (Associação 

Sertaneja de Caprinocultores), estimando uma produção de 19.800 litros ano, com perspectiva 

para 2007 em torno de 50.000 litros.  

Os municípios que compõem a região do sertão noroeste sergipano são descritos 

no quadro abaixo, de acordo com a situação econômica observada nos âmbitos dos setores 

primário e secundário. 
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QUADRO 4 – CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA A NÍVEL MUNICIPAL 

Município Situação geral Setor primário Setor 
secundário 

N.S. da Glória 

Agricultura de 
subsistência e pecuária 

Destaque 
rebanho bovino e 
produção leiteira. 

70% da área útil 
das grandes 

propriedades voltadas 
para pecuária leiteira 

Milho, feijão, 
algodão e mandioca em 
pequenas propriedades. 

Fábrica de 
laticínios. 

No verão a 
produção chega a cair 

40% 

Monte Alegre 
de Sergipe 

Economia 
predominante é a rural, 
com forte concentração 
fundiária e predomínio 
da pecuária e rebanho 
pequeno. Presença da 

suinocultura. 

Rebanho em 
torno de 1.800 cabeças 

de gado e produção 
leiteira de 15.000 
litros/dia (1997) 

Cerca de 80 
fabriquetas de manteiga 

e requeijão no 
município. Produção 
comercializada em 
feiras livres ou com 

intermediários. 

Gararu 

Apenas 35% de 
sua área territorial estão 
dentro da sub-bacia do 

rio Capivara. 
A principal 

atividade econômica 
está ligada ao setor 

primário, onde a 
pecuária tem lugar de 

destaque. 

A pecuária é 
realizada nas grandes e 

médias propriedades 

O setor é 
inexpressivo, com duas 

fábricas de 
beneficiamento de arroz 
e algumas fabriquetas 

de queijo. 
Atualmente não 

existe nenhum fábrica 
de arroz. 

Porto da Folha 

Abrange as sub-
bacias dos rios 

Capivara e Campos 
Novos, tem economia 
voltada para o setor 

primário, destacando-se 
gado leiteiro e com 

menor importância à 
criação de porcos e 

galinhas. A agricultura 
apresenta certo 

destaque na produção 
de feijão, algodão, arroz 

e manga. 

Apresenta 
grande expressão 

regional, com níveis de 
produção relativamente 

altos. 

O setor 
secundário é pouco 

expressivo, embora haja 
uma fábrica de arroz de 
médio porte que atende 

a produção regional. 
Atualmente não 

existe nenhuma fábrica 
de arroz e sim várias 
fabriquetas de leite e 

com um laticínio 
financiado pelo 

PRONESE, 
especificamente para 

agricultores familiares. 
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QUADRO 4 – CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA A NÍVEL MUNICIPAL 
(CONTINUAÇÃO) 

Poço Redondo 

Incluído nas 
sub-bacias dos rios 

Jacaré e Onça, destaca-
se como a bacia leiteira 

do Estado e por ter a 
maior área de 

assentamentos de 
agricultores feita pelo 

Incra (6.899 ha em 
1997). 

Além da 
produção de leite, 

produz milho, feijão, 
algodão, arroz além da 
criação de porcos e de 

galinhas. Parte da área é 
ocupada pelo Projeto 

Hidroagrícola 
Califórnia. 

O setor 
secundário é quase 

inexistente, com uma 
pequena fábrica de 

artesanato em cimento e 
fabriquetas de manteiga 

e requeijão. 
Atualmente 

laticínios União 
(Assentamento Barra da 
Onça) para atender os 
agricultores familiares. 

Canindé do São 
Francisco 

Tem sua área 
dentro de 3 sub-bacias 

hidrográficas: rio 
Curituba, rio das Onças 

e rio Jacaré. 
Esse município 

vem passando por 
muitas modificações 

desde meados da 
década de 80, refletindo 
significativamente no 
setor econômico. A 

implantação do Projeto 
Hidroagrícola 

Califórnia, a construção 
da Hidrelétrica de 

Xingó e o seu 
funcionamento, o 
recebimento de 

impostos da geração de 
energia fazem com que 
o setor econômico do 

município tenha 
alternado períodos de 

grande dinamismo e de 
recessão. 

Neste setor 
trabalha a maioria da 
população, tanto na 
agricultura irrigada 

quanto na de sequeiro e 
na criação de gado. 

O Projeto 
Hidroagrícola 

Califórnia produz 
hortaliças, olerícolas e 
frutas, comercializadas 
no Estado e fora dele. 

Como produção 
agrícola, destaca-se a 

banana, quiabo, tomate, 
milho, manga, mamão, 
melão e outras frutas. 
Ocorreu a introdução 
do cultivo  da pimenta 

do reino. 
A pecuária 

leiteira é importante, 
realizada em áreas de 

caatinga e pastos 
plantados, desenvolvida 
por grandes, médios e 
pequenos produtores. 

Conta com uma 
indústria de 

beneficiamento e 
fabricação de derivados 

do leite, que faz o 
recolhimento e 

beneficiamento do leite 
produzido no próprio 

município e em 
municípios vizinhos. 

Conta com fabriquetas 
de queijo e manteiga. 

Deve ser citada a Usina 
Hidrelétrica de Xingó, 
geradora de recursos, 
embora não empregue 

mão de obra local. 

Fonte: Estudo CODEVASF (1997) 

Para SILVEIRA - IPEA (2005).  Os municípios do Sertão Noroeste Sergipano não 

são homogêneos e apresentam distinções quanto à produção e a produtividade econômica, 
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bem como em relação ao padrão de organização dos trabalhadores rurais e sua qualidade de 

vida. 

Canindé de São Francisco: é o município mais rico do  Sertão Noroeste em função 

de sua arrecadação tributária junto a CHESF/Usina Xingó. Outro diferencial é o projeto de 

irrigação Califórnia que consegue mudar a paisagem do sertão. Em épocas de seca, em meio 

ao cinza da caatinga, destaca-se o verde das culturas irrigadas de quiabo, côco-da-baía, 

banana, goiaba. Contudo, o quadro de miséria é muito grande e a política de distribuição de 

renda, ou seja, repasse de uma bolsa renda de R$ 80,00 mensais por família, tem um caráter 

assistencialista. Este município tem água, terra fértil e recursos financeiros para se 

desenvolver, faltando uma política eficiente para tanto. Como tem uma arrecadação tributária 

maior, possui uma dívida maior com a população. 

Gararu: é marcado pelo atraso político e pela miséria do seu povo. É conhecido 

pela existência das várzeas do rio São Francisco, pela pesca e pelo baixo dinamismo 

econômico. É um dos municípios com um dos melhores potenciais agropecuários. 

 Nossa Senhora da Glória: foi identificado por todos como a capital do sertão, 

boca da mata ou porta do Sertão Noroeste. Seu cartão de visita é a feira livre de porte regional 

e o comércio local. O destaque comercial é maior em função de sua localização geográfica. 

Possui um número maior de obras de infra-estrutura: CEASA, CONAB (desativada) e um 

hospital regional. Juntamente com Monte Alegre e Porto da Folha, é um município de maior 

índice pluviométrico, de maior produção de milho, leite e derivados. 

Monte Alegre de Sergipe: é marcado pelo atraso político e pela miséria do seu 

povo. É mais úmido e mais produtivo na agricultura que Poço Redondo e Canindé. 

Poço Redondo: município de menor IDH do Sertão Noroeste e de maior 

concentração de assentamentos e acampamentos do MST. A ocupação pelo movimento Sem 

Terra foi em decorrência das áreas não beneficiadas, ou seja, produtivas, como afirmou 

Manoel Jerônimo (STR de Poço Redondo). Por isso é o município onde possui o maior 

crescimento da população rural. As três áreas destaques do município são Sítio Novos, Santa 

Rosa do Ermírio  e as áreas ribeirinhas. 

Porto da Folha: possui o maior número de associações comunitárias, com 

destaque para FEACOM. Possui uma área de elevada umidade, propícia à produção de milho 

e outra zona do feijão. As várzeas do rio (culturas irrigadas do arroz e banana) e as matas 
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preservadas (usadas na apicultura) também ajudam a constituir sua riqueza. Possui uma 

equipe de assistência técnica e organização política elogiada por todos os entrevistados no 

município. Segundo um dos entrevistados lá não existe terra ruim. É um dos municípios mais 

promissores do Sertão Noroeste. 

Segundo todos os entrevistados, o sertão noroeste sergipano é eminentemente 

agropecuário, com destaque para a pecuária leiteira e as culturas do milho e feijão. A 

ovinocaprinocultura é uma atividade complementar à atividade central, que é a pecuária 

leiteira, principal fonte de renda dos agricultores familiares, pequenos e médios produtores, 

configurando a maior bacia leiteira do estado de Sergipe. Tal atividade sustenta as famílias 

sertanejas durante todo o ano. 

Para beneficiamento do leite produzido, a região do sertão noroeste sergipano 

conta com 7 (sete) agroindústrias e 74 (setenta e quatro) fabriquetas voltadas para a 

bovinocultura e 01 agroindústria na caprinocultura, tabelas 16 e 17, sendo a maioria de 

pequeno porte (familiares) e algumas de médio porte. 

Em relação ao gerenciamento do processo produtivo, este é feito, na produção do 

leite in natura e nas pequenas fabriquetas, pelo próprio dono que, na quase totalidade dos 

casos, não possui qualificação técnica para atividade. Ou seja, desconhece técnicas 

administrativas, gerenciais, contábeis, higiene e profilaxia. 

A comercialização da produção da bovinocultura leiteira é feita diretamente com 

intermediários sem nenhum tipo de comprovante formal (contrato ou nota fiscal). Estes 

abastecem, como já ressaltado, o mercado estadual de Aracaju e outros estados (Rio Grande 

do Norte, Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Bahia), transportando os produtos de forma 

clandestina para burlar a fiscalização.    

A segunda atividade mais importante da região é a agricultura de subsistência, 

predominante em áreas de sequeiro, destacando-se as culturas de milho e feijão, sendo o 

primeiro destinado, também para alimentação dos animais. A redução destas culturas afeta a 

alimentação humana e pode significar a perda dos animais e de sua fonte de renda central, a 

pecuária leiteira.  

Na amostra pesquisada, os ovinos e caprinos são criações complementares para os 

criadores e agricultores familiares, servindo como alimento e poupança fácil para os períodos 

difíceis. Exigem menos alimentos que os bovinos, se reproduzem com mais rapidez e uma 
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venda mais fácil. Para os entrevistados, a prioridade dos bovinos é uma questão cultural que 

pode e precisa urgentemente ser alterada, onde há um paradigma dos produtores na criação 

que é negócio de pobre e a maioria dos Técnicos do DEAGRO e CECAC (Centro de 

Capacitação de Canudos), empresa ligada ao MST, orientando nos planos de negócios a 

bovinocultura de leite e não a ovinocaprinocultura. Como exemplo: onde cria uma vaca 

leiteira, pode criar de 08 a 10 matrizes ovinas ou caprinas.  

Um produtor entrevistado no município de Poço Redondo com um projeto 

financiado pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), revelou que se sentiu obrigado a fechar 

seu laticínio de leite de cabra por falta de fornecedores da matéria-prima, de financiamento e 

das condições de escoamento. Contudo, em Nossa Senhora da Glória existe uma Associação 

Sertaneja de Caprinocultura – ASCA que tem por meta inserir sua produção na dieta das 

escolas municipais. 

Numa economia globalizada, a cooperação é estratégia e quando se trata de 

produtores rurais, ela é vital. O associativismo é um modelo organizacional que poderá 

proporcionar condições que minimizem os aspectos negativos excludentes da globalização. A 

organização dos produtores rurais em cooperativas poderá proporcionar redução de custos nas 

aquisições de insumos e melhores práticas de preços para os produtos junto ao mercado 

consumidor. 

A suinocultura é outra atividade complementar para os produtores de leite que 

recebem o soro em troca da venda do leite. O destino da criação é o autoconsumo e o mercado 

local. 

A agricultura irrigada se limita a algumas áreas como: perímetro irrigado 

Califórnia, as áreas molhadas do Jacaré-Curituba e as várzeas irrigadas do rio São Francisco. 

No projeto Califórnia as principais culturas são quiabo e goiaba. 

A ovinocaprinocultura aparece muito mais como alternativa econômica do 

sertanejo, do que como produção efetiva. No entanto, nas entrevistas com técnicos, secretários 

de agricultura destacaram o potencial e a importância da criação de ovinos e caprinos, no 

sertão noroeste sergipano. 
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TABELA 14 – DADOS DE PRODUÇÃO DE LEITE E DERIVADOS DO SERTÃO 
NOROESTE SERGIPANO – AGROINDÚSTRIAS - OUTUBRO/2005 
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TABELA 15 – DADOS DE PRODUÇÃO DE LEITE E DERIVADOS – FABRIQUETAS – 
OUTUBRO/2005 
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CAPÍTULO 3 - A OVINOCAPRINOCULTURA NO MEIO RURAL NO NORDESTE 

DO BRASIL E DO SERTÃO NOROESTE SERGIPANO 

 

A exploração de ovinos e caprinos na região Nordeste é uma opção viável, 

rentável e economicamente lucrativa para pequenos, médios e grandes criadores.  A carne de 

ovinos e caprinos é uma das principais fontes de proteínas nessa região. A pele é de excelente 

qualidade, o leite tem alto valor nutritivo e os seus derivados lácteos têm larga aceitação no 

mercado, tornando a ovinocaprinocultura um negócio extremamente rentável desde que sejam 

adotadas as tecnologias adequadas à atividade e haja integração entre os subsistemas da 

cadeia produtiva. 

Promissora na economia brasileira, a ovinocaprinocultura tem crescido em 

volume de negócios no país, conquistando novos adeptos e se fortalecendo como alavanca de 

desenvolvimento de algumas cidades do Nordeste. Em muitas delas, mais do que uma simples 

cultura fruto do aproveitamento de recursos naturais disponíveis, a criação desses animais é 

uma questão de sobrevivência.  Algumas iniciativas mostram que, com um pouco de 

perseverança e da criatividade comum ao brasileiro, é possível transformar a atividade em 

uma importante fonte de recursos, ajudando na promoção de cidades inteiras e a movimentar 

outros setores da economia como cultura e turismo. 

Um bom exemplo dessa criatividade é a Festa do Bode Rei, realizada no 

município de Cabaceiras, no Cariri paraibano. A cidade, que fica a 189 Km de João Pessoa e 

tem menos de cinco mil habitantes, tem sua população aumentando em dez vezes, chegando a 

receber 50 mil habitantes, durante os quatro dias de festança que coroa o bode como a 

majestade do sertão. O evento oferece palestras, mini cursos, concurso leiteiro, encontro de 

criadores e exposição de animais, produto e serviços, onde sempre são apresentadas novidade 

da culinária com pratos a base de carne e leite de caprino.  

A movimentação de recursos também impressiona. Segundo cálculos da 

prefeitura, R$ 1,2 milhão são injetados na cidade por conta da festa e outros negócios se 

desenvolvem a partir dela. Na última edição, que aconteceu em junho de 2005, foram 

consumidas em média 5 toneladas de carne de bode e 450 litros de “xixi de cabrita”, uma 

bebida que mistura cachaça e leite de cabra. 

Com todo esse sucesso não demorou muito para o evento se espalhar pelo Brasil 

atraindo, inclusive, a mídia nacional. Nesses lugares, assim como em Cabaceiras, os 
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benefícios do governo até ajudam, mas quem garante o sustento mesmo é o bode e dele tudo 

se aproveita: carne e leite para a alimentação e couro, para a confecção de produtos artesanais.  

“Conseguimos sair da imagem da terra que tem o menor índice pluviométrico do país para 

cidade do Bode Rei. A festa significa muito para o Cariri e é o reflexo de uma região que 

sempre apostou na ovinocaprinocultura, não apenas como subsistência, mas como alternativa 

viável de geração de emprego e renda”, diz o secretário de Ação Rural e Meio Ambiente de 

Cabaceiras. Segundo ele, o município é hoje um dos principais produtores do artesanato em 

couro da Paraíba e mantém uma produção crescente por meio da Arteza, uma cooperativa de 

pequenos criadores. Nas mãos dos artesãos, a pele de caprino é curtida por meio de um 

processo ecologicamente correto, que usa a casca do angico, e vira sandálias, bolsas, cintos, 

coletes, chaveiros, selas, arreios e chapéus. (FONTE, Caroatá/Notícias- Edição Especial – 

Fevereiro – 2006).  

Apostando na caprinocultura, criadores do município de Nossa Senhora da Glória 

cidade do Sertão Noroeste Sergipano, estão mudando de vida com a comercialização de leite 

de cabra. A mudança está sendo possível graças à formação de uma Associação Sertaneja de 

Caprinocultores (ASCA) em 2005, conhecido por “Consórcio do Bode”, inicialmente com 40 

associados. O local onde funciona a agroindústria, um terreno doado pelo genitor do 

associado Antônio Andrade Lima, ex-presidente da ASCA, e a estrutura de instalações, 

construções para realização das ordenhas, além da compra de animais melhorados financiada 

pelo Banco do Nordeste do Brasil em 2005.    

Foi feita uma parceria da ASCA, com o Banco do Nordeste do Brasil e o Sebrae, 

através do Projeto Aprisco, com vista à estruturação da caprinocultura de leite no sertão 

sergipano. Todo esse esforço deveu-se, basicamente, à vocação para a exploração da atividade 

nesta região, no tocante à constatação de que, ao longo dos anos, a caprinocultura, como 

também a ovinocultura, foram perdendo espaço para a bovinocultura de leite e o resultado foi 

o afastamento do sertanejo de uma atividade que muito lhe é peculiar. Foram ganhos 

consideráveis, fruto de um trabalho conjunto que proporcionou resultados bastante 

satisfatórios. 

Segundo o Deagro (Departamento Estadual de Desenvolvimento Agropecuário de 

Sergipe), o programa que tem ajudado a desenvolver a caprinocultura em Nossa Senhora da 

Glória é o Projeto Aprisco, realizado em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas em Sergipe (Sebrae/SE). O trabalho dá assistência técnica aos 
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associados/produtores de caprinos nas áreas de manejos sanitários, alimentar e reprodutivo e 

ajudando no melhoramento genético do rebanho. 

Segundo o Técnico Agrícola da ASCA, dos 40 produtores associados apenas 10 

estão produzindo, com previsão de até o final do ano todos estejam engajados no projeto. A 

produção gira em torno de 1.270 litros/mês, (iogurte, leite pasteurizado, queijo e doce de 

leite). Do total produzido, 40% é destinado à comercialização na cidade de Nossa Senhora da 

Glória e os 60% é destinado para a capital (Aracaju-SE), que é distribuída a delicatessens, 

residências e panificações. 

Na pesquisa de campo, o manejo está adequado, observando as condições edafo-

climáticas, todas as instalações são com aprisco de chão batido e suspenso e o sistema 

alimentar com palma forrageira, silagem e ração balanceada.  Onde se cria uma vaca se cria 

08 a 10 cabras. O resultado econômico, 01 litro de leite de vaca custa em torno de R$ 0,45, 

enquanto 01 litro de leite de cabra custa em torno de R$ 1,00. Conforme depoimento do 

técnico, existe a possibilidade de união das 02 (duas) associações: Nova Tempo de Carira e a 

ASCA de Nossa Senhora da Glória para formação de uma cooperativa, para garantir o 

território da caprinocultura no Sertão Noroeste Sergipano. 

 Segundo o IBGE, a região Nordeste, em 2001, abrigava em torno de 90% do 

plantel nacional de caprinos com 12,3 milhões de cabeças, demonstrando sua vocação natural 

para o desenvolvimento dessa atividade. O Estado da Bahia apresentou o maior rebanho, com 

3.054 milhões de cabeças, seguido pelo Piauí, com 1.497 milhões. O plantel de ovinos, em 

torno de 7 milhões de cabeças, representava, no mesmo ano, 49,2% do rebanho brasileiro, 

sendo o Estado da Bahia, também, o que determina o maior plantel, com 2,6 milhões de 

animais.  O rebanho caprino representa o 11º maior rebanho mundial, contribuindo com 

apenas 1,3% da produção de leite de cabra produzido no mundo (CORDEIRO, 2001).   

Conforme o IBGE (1996) e OLIVEIRA (2001), com relação ao rebanho ovino, o Nordeste 

detém o maior efetivo com 6.717.980 cabeças (48,1% do rebanho), seguido pela região Sul 

com 5.858.833 (41,9% do efetivo) e da região Sudeste com um rebanho estimado de 434.054 

cabeças (3,11% do rebanho nacional). Com esse rebanho, o Brasil contribui com apenas 1% 

da produção mundial de carne ovina, apresentando um abate médio de 970 mil cabeças, com 

fortes flutuações entre os anos (ANUALPEC, 2000). Fica evidente, as diferenciações entre os 

Estados e Regiões do Brasil, tanto na distribuição do rebanho, como na organização dos 

sistemas de produção devido aos estágios tecnológicos e gerenciais.   



 

 

96

O Estado de Sergipe possui um rebanho da ordem de 127 mil cabeças de ovinos, 

representando 1,5% do efetivo nordestino e 0,9% do rebanho nacional. Os animais são 

deslanados, a maior parte com forte influência da raça Santa Inês. (IBGE – 2003 – Pesquisa 

Pecuária Municipal). A ovinocultura e a caprinocultura, são praticadas geralmente de forma 

extensiva ou semi-intensiva. O efetivo da espécie ovino e caprino encontra-se sumarizado na 

Tabelas 16 e 17.  
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TABELA 16 – EFETIVO DO REBANHO CAPRINO, DE ACORDO COM AS REGIÕES DO BRASIL, E SERGIPE DE 1990 A 2003    
            
Regiões 1990 (%) 1995 (%) 1996 (%) 2000 (%) 2003 (%)  
Norte 241.225 2% 306.922 3% 98.300 1% 134.624 1,5% 140.359 1,5%  
Nordeste 10.677.129 90% 10.023.365 89% 6.913.058 93% 8.741.488 93,5% 8.905.773 93%  
Sudeste 362.052 3% 358.233 3% 178.823 3% 204.188 2% 226.090 2,5%  
Sul 455.094 4% 411.001 4% 176.661 2% 181.728 2% 205.707 2%  
Centro- Oeste 159.087 1% 172.132 1% 69.612 1% 84.785 1% 103.724 1%  
Brasil 11.894.587 100,0% 11.271.653 100% 7.436.454 100% 9.346.813 100% 9.581.653 100%  
Sergipe 31.189 0,2% 20.612 0,2% 6.413 0,08% 11.735 0,1% 13.883 0,1%  
Sertão Noroeste 6.800 0,05% 1.670 0,01% 1.550 0,02% 5.720 0,06% 6.860 0,07%  
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal - 1990 a 2003.            
            
            
 
TABELA 17. EFETIVO DO REBANHO OVINO, DE ACORDO COM AS REGIÕES DO BRASIL, E SERGIPE DE 1990 A 2003   
            

Regiões 1990 (%) 1995 (%) 1996 (%) 2000 (%) 2003 (%)  
Norte 252.838 1,5% 369.732 2% 289.467 2% 360.141 2% 407.643 3%  
Nordeste 7.697.746 38,5% 6.987.061 38% 7.102.331 48% 7.762.475 52% 8.233.014 57%  
Sudeste 405.277 2% 378.498 2% 422.829 3% 399.925 3% 493.478 3%  
Sul 11.265.818 56% 10.133.298 55% 6.291.933 43% 5.568.574 38% 4.622.365 32%  
Centro- Oeste 392.826 2% 467.843 3% 618.943 4% 693.843 5% 799.984 5%  
Brasil 20.014.505 100% 18.336.432 100% 14.725.503 100% 14.784.958 100% 14.556.484 100%  
Sergipe 201.601 1% 154.857 0,8% 79.208 0,5% 96.422 0,6% 126.122 0,9%  
Sertão Noroeste 25.600 0,1% 9.170 0,05% 14.380 0,09% 22.800 0,1% 37.300 0,3%  
Fonte: IBGE - Pesquisa Pecuária Municipal - 1990 a 2003            
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Os dados da Tabela 16 mostram a “estabilização” do efetivo do rebanho caprino 

no Sertão Noroeste Sergipano de 1990 (6.800 cabeças) a 2003 (6.860 cabeças), face às 

políticas públicas do Governo do Estado nos períodos de 1987/90, 1991/94 e 2000/2003 com 

o programa de distribuição de caprinos. Foram distribuídos em lotes de cinco matrizes, de 

animais com aptidão leiteira, sendo que para cada grupo de 20 matrizes (quatro famílias) foi 

distribuído um reprodutor.  

Observando a Pesquisa Pecuária Municipal – IBGE – 1990 a 2003, vê-se que a 

região nordeste apresenta um maior número de caprinos, com aproximadamente de 89% a 

93% ao longo da década, demonstrando a vocação natural da região para a exploração da 

espécie caprina. Este comportamento pode estar associado, à capacidade de adaptação do 

caprino e as condições ecológicas do semi-árido nordestino, que por apresentar características 

peculiares edafo-climáticas e vegetativas, propiciam condições para o desenvolvimento da 

espécie. Ressalte-se ainda, a estabilidade populacional ao longo dos anos, sendo bem provável 

que devido às grandes estiagens ao longo dos últimos anos e o desmatamento da caatinga, o 

efetivo rebanho nordestino tenha sido reduzido substancialmente em 17% neste período 

analisado com 1.771.356 cabeças.  

Os dados da Tabela 17 têm apontado para uma taxa de crescimento em torno de 

45% com 11.700 cabeças sobre a projeção do efetivo ovino no Sertão Noroeste Sergipano, 

(IBGE, 1990-2003), face às políticas públicas do Governo do Estado nos períodos de 

1987/90, 1991/94 e 2000/2003, na distribuição de 10 matrizes ovinos e 01 reprodutor por 

produtor e os financiamentos rurais demonstrados na tabela 18.  

Segundo o IBGE (1990 a 2003) - Pesquisa Pecuária Municipal, o rebanho ovino 

mostra um declínio no Estado de Sergipe de 1990 a 2000 de 105.179 mil cabeças em 118%, 

com um aumento insignificante em 2003 de 29.700 cabeças em 31%. Essa redução 

significativa, deu-se em face da seca que se abateu sobre o Estado nesses últimos cincos anos 

e a venda de animais para outros Estados, onde são comercializados a preços auspiciosos. 

Perde, portanto, o Estado e o produtor rural que, iludido pelo preço pago por cabeça/animal, 

se desfaz de seus animais de bom padrão genético.  

Segundo os dados da tabela 17 (IBGE – 1990 a 2003), a Região Nordeste 

apresentou um aumento significante passando de 38,5% a 57%, mostrando a pujança da 

ovinocaprinocultura como um diferencial no tocante à resistência a parasitas gastrintestinais, 

excelência da qualidade da pele, além de um bom desenvolvimento ponderal, atribuídos que a 
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coloca em posição estratégica como reserva de diversidade genética factível de uso em 

programas de melhoramento, por meio de seleção e cruzamento, como também, as condições 

edafoclimáticas e vegetativas para o desenvolvimento da raça. Entretanto na Região Sul 

houve uma redução significante de 56% a 32%.  

 

3.1 – O Sistema de Produção, Capacitação e Orientação Técnica 

 

Nos últimos 30 anos, a agricultura convencional ou moderna, baseada no modelo 

produtivo da Revolução Verde, tem dominado a pesquisa e os processos de mudança 

tecnológica no âmbito mundial e, também no Brasil. O propósito fundamental desse modelo 

foi incrementar a produção e produtividade agropecuária, o que foi conseguido com relativo 

êxito, porém, gerando exclusão social e degradação ambiental, cabendo enfatizar a 

marginalização dos processos tecnológicos de muitos pequenos produtores que carecem de 

recursos econômicos e que não têm acesso aos programas de capacitação e assistência técnica. 

Portanto, os agricultores ficaram à margem das novas tecnologias porque essas não foram 

apropriadas às condições sociais, ambientais e econômicas existentes nas unidades rurais. 

Os canais de distribuição na região Nordeste, mais de 80% do consumo ocorre na 

forma de auto consumo, ou através dos canais: feiras-livres e açougues. Na região Sudeste, 

principalmente em supermercados, restaurantes ou instituições. A dinâmica dos Canais de 

distribuições ocorre em todo o país que devemos dar especial atenção aos canais: restaurantes 

e hotéis, instituições e supermercados. Ressalte-se que o atendimento aos restaurantes e 

instituições se faz através de Distribuidores Atacadistas. (LAZZARINI: UFPB, 1997).    

A carne ovina é a quarta carne mais consumida no Brasil e no mundo, embora no 

nosso país o consumo per capita ainda seja muito baixo, em torno de 1 Kg/hab/ano. O 

consumo em diversos países representativos está a seguir: nos Estados Unidos 0,56 Kg, na 

Espanha 6 Kg, na Nova Zelândia 26 Kg. (JANK, 1996 – Doutorado – PEA-USP). 

Na pesquisa de campo, 92% dos produtores entrevistados comercializam a carne 

da ovinocaprinocultura com os intermediários os quais adquirem os animais nas fazendas. Por 

isso, existe um imenso mercado informal que abate, vende e consome milhares de cabeças por 

ano. Os outros 8% comercializam com o frigorífico em Propriá que é a Nutrial com SIF 

(Serviços de Inspeção Federal), abatendo 800 cabeças  ano desses criadores da raça Santa Inês 

e Anglonubiano, na faixa de 14 a 16 kg e 50% desses animais são comercializados para o 
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Estado de São Paulo e o restante no próprio Estado. As peles dos animais abatidos são 

vendidas aos intermediários e, raras vezes, diretamente aos curtumes. Só 02 criadores dos 22 

entrevistados comercializam alguns reprodutores e matrizes, inclusive em exposições 

agropecuárias e leilões.   

Com a ovinocultura em franca expansão, os leilões têm se multiplicado em todas 

as regiões do país nos últimos anos. Na região Nordeste, onde estão sediadas pelo menos sete 

grandes empresas leiloeiras, foram realizados mais de 60 eventos só no ano de 2003. Com o 

aumento do número de novos investidores, somando aos investimentos de criadores já 

renomados, está provado que a ovinocultura é um investimento seguro (PEREIRA JÚNIOR, 

S., 2004).  

O mercado atual é amplamente favorável para a comercialização de matrizes e 

reprodutores do alto padrão genético (FALCÃO, 2004). 

Durante às Exposições Especializadas em Caprinos e Ovinos de Sergipe, ocorre o 

leilão “Elos das Estrelas”. No 1ª leilão, em 2003, o total de faturamento dos animais vendidos, 

foi de R$ 587.160,00 e média geral de R$ 6.672,27 por animal. No 2ª leilão, no ano de 2004, 

o faturamento geral foi de R$ 853.800,00, com média de R$ 6.885,48. Em 2005 foram 

arrematados no leilão, 71 animais, distribuídos em 68 lotes, com um faturamento geral de R$ 

1.203.040,00 e média geral de R$ 16.944,23 (LEILONORTE, 2005). 

Na pesquisa de campo, foi constatado que os rebanhos, geralmente, são 

compostos de animais nativos, crioulos, sem raça definida (SRD) ou mestiços. A mestiçagem 

provém de cruzamentos desordenados, utilizando-se reprodutores mestiços nos diferentes 

graus de sangue, ou mesmo de alguma raça pura.  

Na época chuvosa, a alimentação dos animais é proveniente exclusivamente das 

pastagens cultivadas (bufell e urucroa) e nativa (caatinga). Na época da seca, além das 

pastagens nativas, os animais são colocados em roçados, após a colheita, para aproveitarem os 

restolhos de culturas.  

A complementação alimentar é uma técnica já difundida no sertão noroeste. Foi 

verificado que 100% das propriedades pesquisadas utilizam o fornecimento de palma 

forrageira do próprio imóvel ou de terceiros com uma complementação de milho em grão, 

silo, feno ou outros concentrados. 
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Nos estabelecimentos pesquisados, 50% suplementam o rebanho com sal mineral. 

Tal prática é um indicativo de que têm ocorrido mudanças na estrutura produtiva com o 

produtor investido na forma de produzir. Entretanto, os produtores demonstraram que o seu 

uso é mais freqüente no verão.   

Como foi constatado no trabalho de campo, 60% dos produtores de pequeno porte 

e agricultores familiares, fazem reserva estratégia alimentar para o verão, detectada pela 

técnica de ensilagem e 100% dos pecuaristas de médio e grande porte utilizam essa prática.  

Quanto às instalações, em alguns casos existem cercas periféricas apropriadas 

para contenção destes animais, capril do tipo chão batido ou ripado suspenso, com algumas 

divisões internas. As instalações existentes não atendem ao tamanho do rebanho e estão fora 

dos padrões técnicos recomendados, havendo elevado custo nas construções de cercas. 

Observa-se, ainda, a existência de aguadas, bebedouros e saleiros. 

Na pesquisa de campo, as principais doenças do rebanho são as ecto e 

endoparasitoses, a linfadenite caseosa e o ectima contagiosa. Neste nível de criação, já 

existem algumas práticas sanitárias simples, tais como: tratamento de bicheira, vermifugações 

esporádicas e vacinações quando ocorrem surtos nas fazendas vizinhas. 

No questionário aplicado junto às instituições, a técnicos e produtores, observou-

se os seguintes gargalos tecnológicos, sociais e econômicos do sistema de produção dos 

ovinos e caprinos no sertão noroeste sergipano, foram identificados: falta de conhecimento 

dos sistemas de produção; manejo sanitário ineficiente; ausência de assistência técnica, mão-

de-obra desqualificada; propaganda negativa da qualidade da carne, atravessadores, falta de 

política de valorização da atividade e a ausência dos poderes públicos nos programas sociais.  

Com relação às dificuldades encontradas no desempenho de atividade na cadeia 

produtiva de ovinos e caprinos, identificou-se uma desorganização na cadeia produtiva, falta 

de políticas públicas eficientes, Municipal, Estadual, Federal e Bancária, prestação de serviços 

de forma desordenada, descontínua e repetitiva; desorganização e baixo nível de qualificação 

dos produtores.  

 A extensão rural no estado de Sergipe é proporcionada pelo Departamento 

Estadual de Desenvolvimento Agropecuário-DEAGRO, (ex-EMDAGRO – Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão de Sergipe) e pelo Departamento Estadual de Recursos 

Hídricos e Irrigação – DEHIDRO, (ex-COHIDRO), autarquia vinculada à Secretária da 
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Agricultura do Estado de Sergipe. O DEHIDRO presta assistência técnica apenas para os 

empreendimentos localizados nos perímetros irrigados no Estado e o DEAGRO para os 

demais casos. De modo geral, a assistência técnica se caracteriza por estar centrada na 

elaboração de projetos de créditos e não ter continuidade na sua ação; atuar basicamente por 

demanda, e pelo número insuficiente de técnicos. A sua intervenção na área tecnológica tem 

sido frágil, motivada, principalmente pela ausência de técnicos e motivação para prestar uma 

assistência que satisfaça às expectativas dos agricultores. Isso contribui para que as unidades 

de exploração agropecuária e as associações pesquisadas, não desenvolvessem um sistema de 

produção tecnológico que pudesse ser revertido em aumento de renda monetária. A atividade, 

entretanto, tem caracterizado-se pelo pouco uso de tecnologias modernas, provavelmente em 

função da limitação de capacitação técnica e gerencial dos criadores e operários, baixa 

capitalização financeira dos produtores, ainda pequena vinculação do negócio com o sistema 

de crédito. A assistência tem sido baseada em tecnologias que privilegiam os insumos 

“modernos” e pouco atua em questões como meio ambiente e sustentabilidade; gestão dos 

agricultores, utilização de tecnologias adaptadas (como adubos orgânicos e a tração animal) e 

análise de mercados. 

De fato, constata-se que existe insatisfação com relação à assistência técnica 

oficial oferecida aos agricultores e associações. As principais deficiências relacionadas com a 

oferta de assistência técnica referem-se a: 1) quadro técnico insuficiente e com deficiências de 

capacitação para a realização de visitas regulares aos agricultores e às associações; 2) 

ausência de recursos logísticos (veículos, computadores, etc) para o órgão de assistência 

técnica oficial prestar o serviço com a eficiência esperada.  

De forma geral, identificou-se a frágil ação da assistência técnica como um fator 

limitante à superação dos problemas que envolvem o desenvolvimento dos agricultores e 

associações. Ainda constatou-se a ausência de integração da assistência técnica com a 

pesquisa agropecuária, universidades e outras fontes de conhecimento científico. 

Em 100% das respostas obtidas da pesquisa, verificou-se que a tecnologia 

utilizada é o sistema tradicional com orientação técnica. (Quadro 03). Observou-se, ainda, a 

escassez de visitas dos órgãos de extensão rural, pois em cerca de 90,9% das respostas houve 

apenas uma visita durante o ano, caracterizando a fragilidade da orientação técnica 

ministrada, que se pretende como um agente de mudança na região. 
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Quanto à assistência técnica, é deficiente e falta profissionais capacitados na 

região, associada a esses fatores restritivos do quadro natural têm dificultado o 

desenvolvimento dos agricultores e suas associações. Os que tiveram acesso à assistência 

técnica, 95,7%, queixaram-se de problemas relacionados à falta de um acompanhamento 

efetivo dos técnicos vinculados à extensão rural, pois ocorreu somente 01 (uma) visita nos 

últimos 12 meses. (Quadro 04). Há necessidade de fortalecimento dos órgãos vinculados à 

extensão rural, aumentando o número de técnicos, intensificando a sua capacitação em 

tecnologias adaptadas ao semi-árido, bem como dinamizando o seu aparelhamento com mais 

veículos, computadores, equipamentos etc. 

Contudo, é fato que a assistência técnica poderá desempenhar um papel 

importante para o desenvolvimento dos projetos. O nível tecnológico é melhor nos 

agricultores e associações onde à assistência técnica esteve presente por mais tempo e com 

maior número de técnicos. Nesta direção, merece destaque à ação do DEHIDRO, que vem 

revitalizando o Perímetro Irrigado Califórnia, através da implantação de uma série de 

programas, visando restabelecer as condições técnicas operacionais necessárias ao 

desenvolvimento sustentável do perímetro. 

A oferta de capacitação também se mostrou insuficiente, vez que os agricultores e 

associações pesquisadas não constataram ocorrência de capacitação, e em cerca de 50,0% 

observou-se a ocorrência de apenas 01 curso nos últimos 12 meses e os outros 50,0% nenhum 

curso nos últimos 12 meses. (Quadro 04). 

Além disso, contata-se também a descontinuidade do processo de capacitação 

dificultando a construção do conhecimento e habilidades dos agricultores. Por outro lado, 

registrou-se, ainda, a dificuldade das instituições estatais e não estatais de atuarem de forma 

integrada e cooperada, o que compromete o processo de capacitação como um todo. Esse 

conjunto de fatores dificulta que o processo de capacitação contribua efetivamente para que os 

agricultores se tornem sujeitos de um processo de desenvolvimento, que supere contradições 

históricas sociais e econômicas. 
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QUADRO 5 - QUESTÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE PRODUÇÃO. ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 

TECNOLOGIA UTILIZADA 
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SOMA 

PESO 0% 50% 100% 0% 50% 100% 100% 50% 30% 0%   

  

PESO PONDERADO 0 0,25 0,50   0,25 0,50 0,50 0,25 0,15 0   

Barra da Onça   0,25       0,50   0,25     1,00 
Flor da Serra   0,25     0,25         0 0,50 
Lagoa das Areias   0,25     0,25       0,15   0,65 
Caldeirão   0,25     0,25       0,15   0,65 
Curralinho   0,25     0,25       0,15   0,65 
Pioneira   0,25     0,25       0,15   0,65 
Aloizio Azevedo   0,25     0,25         0 0,50 
José Acácio Santos   0,25     0,25         0 0,50 
Francisco A. Santos   0,25     0,25         0 0,50 

PO
Ç

O
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E
D

O
N

D
O

 

Vicente Barbosa   0,25     0,25         0 0,50 
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QUADRO 4 - QUESTÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE PRODUÇÃO. ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
(continuação) 

Cuibá   0,25     0,25       0,15   0,65 
Monte Santo I   0,25     0,25       0,15   0,65 
João Pedro Texeira   0,25     0,25       0,15   0,65 
Antônio Carlos Lima   0,25     0,25         0 0,50 
Erilio Brito   0,25     0,25         0 0,50 C

A
N

IN
D

É
 

Paulo de Oliveira   0,25     0,25         0 0,50 

Bom Jardim   0,25     0,25       0,15   0,65 
Maravilha   0,25     0,25       0,15   0,65 
São Raimundo   0,25     0,25       0,15   0,65 
Raimundo Monteiro I   0,25     0,25       0,15   0,65 
Ronaldo dos Santos   0,25     0,25         0 0,50 

M
O

N
T

E
 A

L
E

G
R

E
 

Jose Antônio Andrade   0,25     0,25         0 0,50 

N. Sra. Aparecida   0,25     0,25         0 0,50 
N. Sra. Da Boa Hora   0,25       0,50   0,25     1,00 
João do Vale   0,25     0,25       0,15   0,65 
Antônio Andrade Lima   0,25     0,25       0,15   0,65 
José Nilson Batista   0,25     0,25       0,15   0,65 
José Adauto Conrado   0,25     0,25         0 0,50 
Adalmir dos Santos   0,25     0,25         0 0,50 

N
. S

. D
A

 G
L

O
R

IA
 

Gilberto Oliveira 
   0,25     0,25         0 0,50 

José Unaldo Oliveira 
   0,25     0,25       0,15   0,65 

Paulo Freire   0,25     0,25       0,15   0,65 
Linda França   0,25       0,50     0,15   0,90 
Lagoa do Rancho   0,25       0,50   0,25     1,00 
Ilha do Ouro   0,25     0,25         0 0,50 
José Feitosa   0,25     0,25         0 0,50 
José Roberto Santos   0,25     0,25         0 0,50 

PO
R

T
O

 D
A

 F
O

L
H

A
 

Maria dos Prazeres 
   0,25     0,25       0,15   0,65 
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QUADRO 4 - QUESTÕES RELACIONADAS COM O SISTEMA DE PRODUÇÃO. ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
(continuação) 

Nova Esperança   0,25     0,25         0 0,50 
Bela Vista   0,25       0,50   0,25     1,00 
Maria Vitória   0,25     0,25         0 0,50 
Cajarana   0,25     0,25       0,15   0,65 
José Rodrigues   0,25     0,25         0 0,50 G

A
R

A
R

U
 

Rodrigo Tenório   0,25     0,25       0,15   0,65 
TOTAL (qtde) 0 25,00 0 0 40 4 0 3 20 20   
TOTAL (%) 0,0% 100% 0,0% 0,0% 90,9% 10,0% 0,0% 7,5% 50,0% 50%   

Fonte: Trabalho de Campo – 2005/2006. 
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O objetivo geral do processo de orientação técnica e capacitação voltada aos 

criadores e agricultores familiares deve ser o de permitir a nítida compreensão, por parte dos 

camponeses, sobre o mecanismo de dispersão, exclusão e alienação. A orientação técnica e 

capacitação devem ser uma ferramenta fundamental para dar visibilidade às unidades rurais, 

como também, um instrumento de superação para a construção de uma consciência coletiva 

rumo a novas relações na comunidade. É necessário que o processo de capacitação possibilite 

a organização e a articulação da comunidade, e com isto, sejam construídas redes que tornem 

possíveis a autonomia e a reprodução dos criadores e agricultores familiares. 

 
 

3.2 – Políticas Públicas no Nordeste Brasileiro  

 

 Com a implementação das políticas públicas para o desenvolvimento no 

Nordeste Brasileiro, o governo cria várias ações, dentre elas: Em 1945, o DNOCS 

(Departamento Nacional de Obras Contra Seca) com o objetivo de ampliar as obras como 

barragens, açudes e estradas na região Nordeste. Em 1948, a criação da CHESF (Companhia 

Hidrelétrica do São Francisco) e inaugurada em 1955 com o intuito de aproveitar as águas do 

rio para geração de energia elétrica, resolvendo assim o problema de abastecimento de todo 

Nordeste, ao mesmo tempo, impulsionar a industrialização e facilitar a instalação dos futuros 

projeto de irrigação. Em 1952 cria um banco regional, o Banco do Nordeste do Brasil S/A – 

BNB, que iniciou a operacionalização a partir de 1953, dando ênfase ao setor primário, 

procurando financiar a infra-estrutura, suporte forrageiro e semovente dentro da unidade rural, 

como também aos outros setores da economia, secundário, terciário e serviços. E ainda criou 

o GTDN (Grupo de Trabalho Para o Desenvolvimento do Nordeste) sobre o semi-árido 

brasileiro. Todas essas ações foram acentuadas no Governo de Juscelino Kubischek, fins da 

década de 50, onde já se começava a questionar a estrutura fundiária e subordinação com as 

regiões desenvolvidas como os principais entraves de crescimento do Nordeste. 

Em 1961, é criada a SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste). Para esse órgão, a visão de desenvolvimento regional tinha o intuito de incentivar 

as agropecuárias de médio e grande porte e a industrialização. E ainda em 1972, o governo 

criou a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), empresa pública vinculada 

ao Ministério da Agricultura, para promover e incentivar, coordenar e executar atividade de 

pesquisa, no setor agropecuário. 
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 Na década de 1970, os programas de âmbito federal como os PNDs (Plano 

Nacional de Desenvolvimento), que visavam suprir a ineficiência da SUDENE através do PIN 

– 1970 (Programa de Integração Nacional), PROTERRA – 1971 (Programa de Redistribuição 

de Terras), POLONORDESTE – 1974 (Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas 

do Nordeste), tiveram atuação semelhante áquele. 

 O PROTERRA visava apoiar o pequeno produtor e os desprovidos de terra 

através de facilidade de crédito e distribuição de glebas, objetivava também a instituição de 

programas de modernização agropecuária e agro-industrial. No entanto, esse programa 

constitui-se numa fonte de crédito rural orientada, sobretudo para a pecuária, atividade que, na 

sua expansão, expulsa a população rural já estabelecida, beneficiando a média e grande 

propriedade (SORJ, 1980, p.103). 

 Na mesma linha do PROTERRA, a práxis do POLONORDESTE não se 

coadunou com o seu arcabouço teórico. Esse programa tornou-se um mecanismo de 

fortalecimento dos médios e grandes proprietários que se apropriaram dos créditos agrícolas, 

intensificando o processo de pecuarização e a conseqüente expropriação do pequeno produtor.   

O PROJETO SERTANEJO – 1976 (Programa Especial de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região Semi-Árida do Nordeste), tinha como objetivo central fortalecer 

a economia rural da região do semi-árido para torná-la mais resistente às secas.  Essa 

preocupação do programa resultou no crescimento da pecuária, modernizando essa atividade à 

medida que evidencia a posição governamental de reforçar a pecuária no semi-árido. A 

operacionalização desse projeto em Sergipe se fez vinculada à administração do governo 

estadual, através da Superintendência da Agricultura e Produção - SUDAP, com a 

implantação de quatro núcleos: Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Poço Verde e Frei 

Paulo. (MENEZES, 1999, p. 231).  

O PROJETO NORDESTE – 1985 (Programa Regional de Desenvolvimento Rural 

para Pequenos Produtores do Nordeste) condensou uma gama de planos, programas e projetos 

que se superpunham nas ações. Colocando como preocupação maior o pequeno produtor rural 

do Nordeste, concentrou-se, sobretudo, nas políticas para o atendimento dessa categoria e no 

aproveitamento dos recursos hídricos.    

Esses projetos atrelaram-se a outros da escala estadual, criando as mais diversas 

estratégias de ação, mas sem conseguirem, entretanto, reverter os quadros de desigualdades 

existentes no campo brasileiro. 
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Alicerçados, sobretudo pelo crédito subsidiado, esses programas, que visavam 

modernizar a agricultura, transformaram-se numa política de incentivo à concentração das 

terras e reforço da tendência à pecuarização, tendo em vista a criação de infra-estrutura e juros 

subsidiados.  

O Projeto Nordeste tem como proposta viabilizar para os pequenos produtores 

uma melhoria nas suas condições de vida e de trabalho, através dos programas e projetos 

como o PAPP - 1985 (Programa de Apoio ao Pequeno Produtor), substituído no final da 

década de 1990 pelo PCPR (Programa de Combate à Pobreza Rural).  

O PAPP, cujo objetivo geral era estimular e induzir os pequenos produtores rurais 

a se organizarem sob a forma associativa, visava aumentar seus níveis de produção, 

produtividade e renda.    

Para atendimento desse objetivo, o PAPP elegia os seguintes objetivos 

específicos: 

a) fortalecimento e fomento de organizações e associações de pequenos 

produtores rurais; 

b) estímulo a investimentos na infra-estrutura operacional das formas associativas 

de pequenos produtores rurais; 

c) assistência financeira à produção, beneficiamento, industrialização e 

comercialização de bens oriundos das atividades agropecuárias e da pesca, extrativistas e 

artesanais dos pequenos produtores rurais, organizados sob a forma associativa; 

d) investimento e infra-estrutura de apoio coletivo à produção de bens oriundos 

dessas atividades. (SEAIN, 1994). 

O PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) é um 

instrumento de políticas públicas utilizadas pelo governo federal para apoio à agricultura 

familiar, aí incluído os segmentos relacionados com os assentamentos rurais e a agricultura 

familiar tradicional. 

Entretanto, historicamente a agricultura familiar nunca constou da pauta de 

prioridades, nem na época do império, nem na república até os nossos dias. Fazendo-se um 

relato mais recente da história do nosso país, constata-se que durante toda a ditadura militar, 

quando o crédito rural era farto e barato, o volume expressivo do dinheiro e dos subsídios foi 
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para empresas agroindustriais e latifundiários, dentro daquela estratégia de crescimento da 

agricultura conhecida como “modernização conservadora”. 

A agricultura familiar só entrou na agenda do governo federal na década de 90 em 

função da intensa mobilização do MST-Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e a 

CONTAG (Confederação da Nacional dos Trabalhadores das Agricultura). Fazendo-se um 

breve retrospecto, e de acordo com Picinatto et al (2000), observa-se que: 

Em 1994, depois de muita pressão dos agricultores familiares, principalmente 

através do I Grito Da Terra Brasil, foi criado o PROVAP (Programa de Valorização da 

Pequena Produção Rural). Pela primeira vez na história da política agrícola brasileira, a 

definição do público beneficiário aproximou-se das reivindicações dos movimentos sociais, 

considerando como classificadores a área e o tipo de mão-de-obra utilizada na produção. 

Apesar de toda a propaganda governamental, este programa foi limitado, atingindo um 

número insignificante de agricultores. 

Em 1995, novamente fruto da ação dos agricultores familiares, através do II Grito 

da Terra Brasil, o governo federal criou o PRONAF, substituindo o PROVAP. Apesar do 

Conselho Monetário Nacional ter regulamentado as modalidades de crédito de custeio e 

investimento, somente o custeio foi efetivado. Neste ano, os critérios para a classificação do 

público beneficiário do Pronaf foram: agricultores (proprietários, arrendatário, parceiros e 

ocupantes) com menos de 4 módulos fiscais; utilização de trabalho direto familiar; empregado 

eventual ou ajuda de terceiros, quando a natureza da atividade sazonal o exigir; não utilizar 

serviços de empregados permanentes; no mínimo de 80% da renda familiar deveria ser 

originário da exploração agropecuária; e residência na propriedade ou em aglomerado rural ou 

urbano próximo. 

Em 1996, novamente devido à pressão do III Grito da Terra Brasil, os agricultores 

familiares  conquistaram a redução das taxas de juros para o crédito de custeio de 12% para 

9% e uma perspectiva para a liberação de crédito para investimento. Os recursos para o 

investimento viriam do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), sendo que o BNDES 

(Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) deveria assumir a intermediação 

dos recursos entre o FAT e os bancos. A taxa de juros foi calculada pela TJLP (Taxa e Juros 

de Longo Prazo) acrescida de juros de 6% ao ano. Caso os pagamentos fossem efetivados nos 

prazos estabelecidos, receberiam um rebate de 50%.  
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A classificação dos beneficiários do Pronaf foi alterada neste ano, permitindo aos 

agricultores que contratassem até 2 empregados permanentes que tivessem acesso ao 

programa. 

Em 1997 a luta continuou, sendo que com o IV Grito das Terra as taxas de juros 

baixaram para 6,5% ao ano.  A continuidade dessa luta, principalmente a partir de uma greve 

de fome realizada por um grupo de agricultores familiares do Rio Grande do Sul, resultou na 

criação do Pronaf Especial, destinado aos agricultores familiares de menor renda. 

Em 1998, as mobilizações das organizações de agricultores familiares avançaram 

para a redução das taxas de juros de custeio, as quais caíram para 5,75%. O Pronaf Especial 

Custeio, também conhecido como “pronafinho,” garantia também um rebate de R$ 200,00 por 

contrato. Para o Pronaf Investimento, as taxas mantiveram-se as mesmas [(TJLP + 6) / 2], 

sendo que o Pronaf Especial Investimento também tinha a mesma taxa, como também direito 

a um rebate de R$ 700,00 no final no pagamento.  

Nesta safra, inicia-se uma linha de crédito específica para a agroindústria familiar, 

com os primeiros projetos do Pronaf Agroindústria e do Agregar (Projeto de Agregação de 

Renda da Agricultura Familiar). Outra novidade foi a regulamentação do custeio na forma de 

crédito rotativo, também conhecido como Rural Rápido, operado exclusivamente pelo Banco 

do Brasil.  

Em 1999, com a extinção do Procera (Programa de Crédito Especial para a 

Reforma Agrária), são criadas novas categorias de beneficiários do Pronaf, sendo que os 

assentados também passaram a ser considerados como beneficiários do programa. 

Os agricultores familiares passam a ser classificados em quatro grupos – A, B, C e 

D. O grupo  “A” é formado assentados da Reforma Agrária que ainda não receberam todos os 

créditos de investimento que tinham direito. O grupo “B” é formado por agricultores que 

possuem renda bruta inferior a R$ 1.500,00 ao ano. O grupo “C” é formado por agricultores 

familiares com renda bruta entre R$ 1.500,00 e R$ 8.500,00 por ano. O grupo “D” é destinado 

aos agricultores familiares mais capitalizados, com renda bruta entre R$ 8.500,00 e R$ 

27.500,00 por ano.   

Em 2000, as mobilizações de luta continuam marcantes em todas as regiões do 

país. Entre as principais medidas para a safra agrícola 2000/01, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) anunciou um aumento dos recursos disponíveis para o 
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Pronaf, passando dos R$ 3,46 bilhões disponibilizados em 1999 para R$ 4,24 bilhões em 

2000/01.  

Para os grupos C e D do Pronaf, a taxa de juros do crédito caiu de 5,75% para 4% 

ao ano, e do crédito de investimento passou para 4% fixos ao ano, com direito a um rebate de 

25% para o pagamento em dia.  

O Pronaf Agroindústria passa a fazer parte do AGREGAR e o Proagro se torna 

obrigatório para se obter o crédito de custeio em regiões onde são mais suscetíveis a eventos 

climáticos, podendo em outras regiões o agricultor optar por outro tipo de seguro agrícola”. 

Em 2002, as mobilizações de luta continuam marcando em todas as regiões do 

país.  Entre as principais medidas para a safra agrícola 2002/03, o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) anunciou um aumento dos recursos disponíveis para o 

Pronaf, passando dos R$ 4,24 bilhões disponibilizados em 2000/01 para R$ 5,4 bilhões em 

20002/03. 

Para o Plano Safra 2004/2005, o Governo Federal, por meio do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), passando dos R$ 5,4 bilhões para 7 bilhões, com linhas 

especiais de financiamento, como o Pronaf Jovem e o Mulher, que incluem públicos com 

grande potencial no Nordeste e especial no Sertão Noroeste Sergipano.  

Os agricultores familiares passaram a ser classificados em onze grupos – A, A/C, 

B, C, D, E, Agroindústria, Mulher, Jovem, Semi-Árido, Floresta e Agroecologia. Grupo “A” é 

formado assentados da Reforma Agrária que ainda não receberam todos os créditos de 

investimento que tinham direito. O grupo “B” é formado por agricultores que possuem renda 

bruta inferior a R$ 2.000,00 ao ano. O grupo “C” é formado por agricultores familiares com 

renda bruta anual acima de R$ 2.000,00 e até R$ 14.000,00. O grupo “D” é destinado aos 

agricultores familiares mais capitalizados, com renda bruta anual acima de R$ 14.000,00 e até 

R$ 40.000,00. O grupo “E” é destinado aos agricultores familiares mais capitalizados, com 

rendas bruta anual acima de R$ 40.000,00 e até R$ 60.000,00. O Pronaf Agroindústria tem 

como público-alvo, os produtores familiares, cooperativas e associações que desejam 

beneficiar ou industrializar a produção. O Pronaf Mulher mulheres agricultoras independente 

do estado civil fazem parte do público do programa. O Pronaf Jovem, jovens agricultores 

familiares, entre 16 a 25 anos, que cursaram ou estejam em centros de formação por 

alternância, escolas agrotécnicas de nível médio e/ou cursos profissionais voltados para 

atividades agropecuárias. As taxas de juros do crédito caíram, o Pronaf A, juros de 1,15% 
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fixos ao ano, com direito a um rebate de 40% para o pagamento em dia. Pronaf B, juros 1% 

fixos ao ano, com direito a um rebate de 25% para o pagamento em dia. Pronaf C, 

investimento, juros 3% fixos ao ano, com direito a um rebate de R$ 700,00 por produtor ou 

produtora; Custeio, juros 4% fixos ao ano com direito a um rebate de R$ 200,00 por produtor 

ou produtora. Pronaf D, investimento, juros 3% fixos ao ano com direito a um rebate de R$ 

700,00 por produtor ou produtora; Custeio, juros 4% fixos ao ano com direito a um rebate de 

R$ 200,00 por produtor ou produtora. Pronaf E, juros 6% fixos ao ano, com a um rebate de 

25% sobre os juros  aplicados no semi-árido e fora do semi-árido com um rebate de 15% 

sobre os juros. Pronaf Agroindústria, juros 3% fixos ao ano. Pronaf Mulher, nos grupos  A e 

B, juros 1% fixos ao ano, com direito a um rebate de 25% sobre cada parcela; Grupos C e D, 

juros 3% fixos ao ano, com um rebate de R$ 700,00 por produtora. Pronaf Jovem, juros 1% 

fixos ao ano. Pronaf Semi-Árido, juros 1% fixos ao ano. Pronaf Floresta, juros 3% fixos ao 

ano e Pronaf Agroecologia, juros 3% fixos ao ano.  Os grupos A, B, C, D, E, Mulher, Jovem e 

Semi-Árido, financia a ovinocaprinocultura, com um percentual nos planos de negócios em 

torno de 10%. 

O PRONAF é um programa que tem como finalidade propiciar apoio financeiro 

mediante financiamento para investimento das atividades produtivas (agropecuárias e não-

agropecuárias) de agricultores familiares, inclusive os assentados pelo Programa Nacional de 

Reforma Agrária, permitindo que estes desenvolvam suas atividades no espaço rural, gerando 

novas oportunidades de renda e ocupações produtivas no contexto do desenvolvimento rural 

sustentável, podendo ser financiada qualquer demanda que possa gerar renda para a família 

atendida. 

 

3.3 – Políticas Públicas na Ovinocaprinocultura no Estado de Sergipe. 

 

O PROJETO SERTANEJO (1976), foi a primeira política pública específica para 

o Sertão, atingindo o sertão noroeste sergipano e foi também a primeira com intervenção na 

atividade de criação de ovinos e caprinos. 

Durante o Projeto, houve um aumento significativo do rebanho através da 

aquisição de reprodutores e matrizes selecionadas, visando o melhoramento genético e uma 

adaptação mais eficiente ao clima semi-árido. (Menezes – 1999, op. 234). 
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No período de 1987/90, o Governo do Estado dentro do Programa Chapéu de 

Couro, que definia as ações para o semi-árido através do SAGRI e do SUDAP redistribuiu 

11.826 ovinos e caprinos, beneficiando diretamente aproximadamente 1.604 produtores em 23 

municípios, abrangendo todo sertão noroeste. A filosofia do programa era beneficiar os mini e 

pequenos e agricultores familiares com a finalidade de permitir que o criador recebesse 10 

matrizes e 01 reprodutor e os devolvessem, ao fim de dois anos, na mesma quantidade 

repassados a outros produtores inscritos.    

Em 1991, o Governo do Estado, através da EMDAGRO, redistribuiu 1.500 ovinos 

e 30 caprinos, beneficiando 178 produtores. 

A iniciativa de fomentar esta exploração tem como propósito criar alternativas de 

renda, possibilitar a melhoria do padrão alimentar e racionalizar a utilização dos recursos, 

particularmente no semi-árido estadual. 

Com referência aos ovinos, foi dada prioridade à raça Santa Inês, em virtude da 

sua perfeita adaptação às condições ecológicas de Sergipe. 

O Programa Convivência do Homem com a Seca – 1991-94 possuía duas linhas 

de atuação com a seca, ambas com o sentido de possibilitar ao sertanejo um mínimo de 

condições de subsistência, mesmo diante das condições adversas do semi-árido. A primeira 

refere-se à implantação de infra-estrutura hídrica, representada por cisternas, barragens, 

barreiros e outras obras em pequenas propriedades rurais. Foi desenvolvida, prioritariamente, 

nos municípios-piloto de Canindé de São Francisco, Porto da Folha e Poço Redondo, em 

articulação com a COHIDRO. A segunda linha refere-se à distribuição de caprinos e ovinos, à 

produção de forragens arbóreas e à distribuição de implementos para uso em tração animal.  

Desde 1994, vem sendo realizado na base física de Riachão dos Dantas, um 

programa de produção de animais melhorados, com ovinos e caprinos. Na unidade foram 

mantidos um plantel com 3 reprodutores e 48 matrizes de ovinos Santa Inês e outro com 6 

reprodutores e 32 matrizes de caprinos, destinados à produção e distribuição de animais 

melhorados.   

Em 2003, o Governo do Estado, através da Secretária de Estado da Agricultura do 

Abastecimento e da Irrigação (SAGRI), retomou o projeto de distribuição de ovinos e 

caprinos.  
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O projeto propõe-se a contribuir para a melhoria da sustentabilidade de unidades 

familiares de produção no sertão semi-árido sergipano, pela via da disseminação da criação de 

ovinos e caprinos, visando à geração de renda e à melhoria do padrão alimentar. Com uma 

previsão de instalar 2.000 núcleos familiares de produção de caprinos e ovinos; distribuir 

10.000 matrizes e 500 reprodutores. 

Os caprinos adquiridos pelo projeto foram animais com aptidão leiteira. Os ovinos 

de raças produtoras de carne, dando-se prioridade a animais da raça Santa Inês, da qual 

Sergipe é o principal produtor da genética nacional. Esses rebanhos estão concentrados nos 

municípios de Lagarto, Riachão dos Dantas, Salgado, Boquim, Simão Dias e Tobias Barreto. 

O projeto foi executado no período 2003/2005, conforme tabela 18. 

TABELA 18 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE COMBATE À 
POBREZA RURAL (PCPR). 

Discriminação 2003 2004 2005 TOTAL 

Famílias Contempladas 500 800 700 2.000 

Matrizes Distribuídas 2.500 4.000 3.500 10.000 

Reprodutores Distribuídos 125 200 175 500 

Fonte: PRONESE, 2006 

As inversões previstas totalizam R$ 1.650.000,00, sendo R$ 1.485.000,00 

oriundos da União e R$ 165.000,00 de contrapartida estadual. Foi considerado o valor 

unitário de R$ 150,00 para as matrizes e R$ 300,00 para os reprodutores.  

A execução do projeto atenderá 2.000 famílias, num total de 10.000 pessoas 

beneficiada diretamente pelo projeto. Com a obrigatoriedade dessas famílias em repassar a 

mesma quantidade de animais recebidos no fim do período para outras famílias inscritas no 

projeto, o número de pessoas beneficiadas será ainda maior do que o montante inicialmente 

previsto. 

Com relação ao projeto, entrevistamos produtores contemplados e técnicos do 

DEAGRO, que em torno de 50% (cinqüenta por cento) os animais foram devolvidos ao fim 

de dois anos e constatamos a falta de acompanhamento e assistência técnica e 
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comprometimento dos líderes associativo com os seus associados, podendo ser estes os 

motivos para que apenas 50% dos beneficiários cumprissem o contrato.  

De acordo com Graziano, o que ocorre na verdade é que o Estado não está 

aparelhado para oferecer políticas públicas hoje no Brasil, que realmente atendam as reais 

necessidades das populações seja no meio rural ou não. E isso acontece não apenas por 

insuficiência de meios financeiros, técnicos ou recursos humanos, mas também pela falta de 

processos participativos entre governos (federal, estadual e municipal) e sociedade com o 

intuito de formar consensos. (GRAZIANO, 2001, p.25).  

Com relação ao Governo Estadual, os entrevistados em geral, reclamam da 

estrutura do DEAGRO. Com tal política, o Governo do Estado vem prejudicando os pequenos 

produtores rurais, no acompanhamento aos créditos, como também, na orientação para as 

mudanças comportamentais, ambientais, tecnológicas e econômicas. 

Quanto a CECAC (Centro de Capacitação de Canudos), empresa ligada ao MST, 

para elaboração dos projetos e prestar assistência técnica, tem uma atuação em todo sertão 

noroeste sergipano e detém mais de 70% dos planos de negócios no Pronaf A, com um teto 

até R$ 18.000,00 por assentado e para assistência técnica R$ 1.500,00 por família. Os projetos 

elaborados na sua execução só contemplam em torno de 10% para a ovinocaprinocultura. É 

constante a reclamação dos assentados com relação à assistência técnica. Em geral, o número 

de técnicos é insuficiente para a demanda. 

O impacto do PRONAF no Sertão Noroeste Sergipano tem como causa principal 

os inúmeros projetos de assentamento em especial, no município de Poço Redondo. Com o 

apoio à implantação dos projetos de assentamentos como parte das políticas públicas através 

do PRONAF teve forte impacto no espaço do município, além do aumento populacional. 

Observando-se os projetos de assentamento financiados pelo Banco do Nordeste e mediante 

entrevistas com técnicos de extensão rural pública e privada que atuam naquele município, 

pode-se mencionar as seguintes modificações no espaço rural do município de Poço Redondo: 

• Aumento de áreas com plantio de palma para alimentação do rebanho; 

• Aumento de áreas com plantio de capim buffel; 

• Introdução da ovinocaprinocultura na região, com preponderância para a 

criação de ovinos; 
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•  Aumento da exploração da bovinocultura leiteira semi-intensiva; 

• Introdução da sistemática de formação de reserva estratégica alimentar para o 

rebanho, mediante a utilização de silos trincheira e de superfície etc; 

• Aumento da área destinada a plantio de culturas de subsistência (feijão, milho 

etc). 

Cabe ainda destacar que merece uma maior atenção por parte dos órgãos de 

desenvolvimento, extensão rural e organizações não governamentais a necessidade de 

dispensar maior atenção aos aspectos ambientais, vez que, segundo os entrevistados, tem 

ocorrido inúmeros casos de desmatamento de matas ciliares e desmatamento predatório da 

mata nativa sem autorização do IBAMA, o que estaria impactando negativamente o meio 

ambiente da região.  

Em Sergipe no ano de 2001 apresentava um total de 12.379 cabeças de caprinos, 

número pouco expressivo, porém apresentando sinais de crescimento comparativamente aos 

anos anteriores. Com a ovinocultura, ocorreu situação similar. O rebanho em 2001 era de 

110.443 cabeças, número reduzido, mas com um crescimento do rebanho total em relação aos 

últimos anos. (Tabela 19). 

TABELA 19 – EFETIVO OVINO E CAPRINO (CABEÇAS), NO SERTÃO NOROESTE 
SERGIPANO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE – Produção da Pecuária Municipal, Sergipe – 1980 a 2003. 

Ano Caprinos Ovinos 

1980 2.127 11.813 

1985 4.065 28.503 

1990 6.800 25.600 

1996 1.550 14.380 

1997 1.605 14.520 

1998 1.515 14.050 

1999 1.950 15.870 

2000 5.720 18.800 

2001 6.030 32.100 

2002 6.550 35.030 

2003 6.860 37.300 
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GRÁFICO 4 – EVOLUÇÃO DO REBANHO OVINO E CAPRINO NO SERTÃO 

NOROESTE DE SERGIPE DE 1980 A 2003. 
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Fonte: IBGE, 2006. 

 

A ovinocaprinocultura pode constituir-se em expressiva fonte de proteína para a 

alimentação das populações do semi-árido, além de representar alternativa de renda. 

O aumento na produção dos derivados dos ovino-caprinos (carne, leite e pele) está 

diretamente ligado à produtividade desses pequenos ruminantes e que depende 

especificamente, melhoramento genético, nutrição e condições sanitárias satisfatórias. 

 

3.4 - O Crédito Rural 

 

O crédito rural pode se constituir num instrumento alavancador para favorecer o 

desenvolvimento dos agricultores. Contudo, não pode ser visto de forma isolada, ele tem que 

ser utilizado conjuntamente com outros mecanismos tais como: a assistência técnica, a 

pesquisa, a educação e formação profissional, infra-estrutura (estradas, comunicação, 

armazenamento e comercialização), e o acesso a terra aos agricultores que não a possuem. 

Além do que deve haver a preocupação em apoiar projetos que gerem mais empregos, que 

sejam economicamente viáveis e ecologicamente sustentáveis.  
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Quanto aos aspectos relacionados com o processo de concessão de 

financiamentos, junto aos bancos oficiais, para pequenos, médios, grandes produtores, no 

âmbito do FNE e agricultores familiares e suas associações no âmbito do PRONAF, 

verificou-se que as exigências das instituições financeiras incluem a observância de 

determinados aspectos, que demonstrem a viabilidade técnica, econômica, financeira e social 

dos empreendimentos individuais e coletivos, através da apresentação de um projeto. Com as 

taxas de juros efetivo na linha FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste): a) 

6% ao ano para miniprodutores, suas cooperativas e associações; b) 8,75% ao ano para 

pequenos produtores, suas cooperativas e associações; c) 8,75% ao ano para médios 

produtores, suas cooperativas e associações e d) 10,75% ao ano para grandes produtores, suas 

cooperativas e associações. Quanto ao PRONAF, já foram citados no capítulo 3.2. 

Desta forma, a ovinocaprinocultura é considerada como um empreendimento que 

produz para o mercado, e deve demonstrar, através de um projeto, que com as receitas 

previstas tem condições de arcar com as despesas e custos de produção, subsistência da 

família, além dos custos financeiros e, com o valor remanescente projetado para o 

empreendimento honrar o pagamento do financiamento pretendido. Constatou-se que o 

crédito rural, no tocante à suficiência e oportunidade, tem atendido somente parcialmente às 

expectativas dos produtores e agricultores familiares.   

Por outro lado, os produtores e agricultores familiares não vêm tendo condições 

de honrar os pagamentos dos financiamentos junto aos bancos oficiais, resultando em que o 

governo federal tem sido incitado a adotar medidas que contemplam a renegociação das 

dívidas da espécie, com condições especiais, reduzindo saldo devedor, taxa de juros e 

alongando o perfil da dívida. Na realidade, os financiamentos concedidos têm se constituído, 

de certa forma, em uma política compensatória de distribuição de renda, visando manter os 

produtores e agricultores familiares no campo. 

Cita-se como exemplo as renegociações de dívidas com base na Lei 10.696, de 

02/07/2003, a qual estipulou que as dívidas contraídas até 31/12/1998 no âmbito do FNE, até 

R$ 15.000,00 no Semi-Árido Nordestino, poderiam ser renegociadas contemplando a 

incorporação das parcelas em atraso; reembolso do saldo devedor no prazo de 18 (dezoito) 

anos; e a partir da renegociação, incidiria um bônus adimplência (abatimento) de 70% sobre o 

valor das prestações a serem pagas na data do vencimento.   
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Face às constantes renegociações, observou-se, na área pesquisada, que 85% dos 

produtores e agricultores familiares estão em situação de adimplência junto aos bancos 

oficiais e reembolsaram poucas parcelas do financiamento, apesar dessas operações já terem 

sido contratada há vários anos e, num quadro de normalidade, já deveriam estar reembolsando 

os respectivos empréstimos. Essa situação de adimplência do momento é devida, 

exclusivamente, às constantes renegociações de dívidas implementadas pelo governo federal.       

Foi observado também que o maior número de contratações de crédito é feito via 

BNB (Banco do Nordeste do Brasil). Através da Tabela 20 verifica-se que o montante 

aplicado via Banco do Nordeste é de 95,4% e o restante 4,6% ficando a cargo do Banco do 

Brasil e Banco do Estado de Sergipe. 

Tal fato decorre das linhas de crédito que atraem o produtor pelas condições 

apresentadas, como no caso do FNE (Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste). 

Essa fonte de recursos, exclusiva do BNB, tem tido atuação forte na linha de investimento. Os 

juros mais baixos e os prazos elásticos explicam o maior volume  de crédito contratado 

através dessa instituição. Existem outras linhas de crédito através do FAT (Fundo de Amparo 

ao Trabalhador), BNDES (Banco de Desenvolvimento Econômico e Social), PROGER 

(Programa de Geração de Emprego e Renda) e PRONAF (Programa de Fortalecimento a 

Agricultura Familiar), todas as linhas são financiadas pelo BB (Banco do Brasil) e BANESE 

(Banco do Estado de Sergipe). 
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 Banco do Nordeste do Brasil S.A.   
  1998 2000 2001 2002 2003 

Municípios 
Qtde 
Oper 

Vl. 
Contratado 

Qtde. 
Oper 

Vl. 
Contratado 

Qtde 
Oper 

Vl. 
Contratado 

Qtde 
Oper 

Vl. 
Contratado 

Qtde 
Oper 

Vl. 
Contratado 

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 
(SE) 5 85.138,21           -                  -            -                    -  12 83.978,50 3 2.457,00 
GARARU (SE)          -                  -  1 500 11 5.500,00 84 42.000,00 250 217.845 
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
(SE)          -                  -            -                  -  1 500 42 21.000,00 9 6.996 
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 
(SE)          -                  -  33 16.500,00 92 46.000,00 89 49.394,63 82 58.243 
POÇO REDONDO (SE)          -                  -  9 4.500,00 23 202.747,00 62 80.377,86 32 42.532 
PORTO DA FOLHA (SE) 4 7.443,31 2 1.000,00 17 8.500,00 81 40.500,00 42 57.925,96 
Total geral 9 92.581,52 45 22.500,00 144 263.247,00 370 317.250,99 418 385.998,83 
Fonte: Banco do Nordeste do Brasil S.A., 2006.   
*No ano de 1999, não houve aplicações no setor.             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TABELA 20 - APLICAÇÃO ESPECÍFICA NA OVINOCAPRINOCULTURA EM TODAS AS LINHAS DE CRÉDITO PELOS BANCOS 
DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DE SERGIPE E BANCO DO BRASIL S.A. EM 1998 A 2005. 



 

 

122 

 Banco do Estado de Sergipe  
  2001 2002 2003 

Municípios 
Qtde 
Oper Vl. Contratado 

 Qtde 
Oper  

 Vl. 
Contratado  

 Qtde 
Oper  

 Vl. 
Contratado  

CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 
(SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
GARARU (SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
(SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
N.SRA DA GLÓRIA (SE)             -                    -  5 3.140,00                  
POÇO REDONDO (SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
PORTO DA FOLHA (SE) 6 6.910,00 8 9.190,00 4 2.840,00. 
Total geral 6 6.910,00 13 12.330,00 4 2.840,00 
Fonte: Banco do Estado de Sergipe, 2006 
Nos anos de 1998 a 2000, não financiamentos.      

 
 

Banco do Brasil S.A. 
  2001 2002 2003 

Municípios 
Qtde 
Oper Vl. Contratado 

 Qtde 
Oper  

 Vl. 
Contratado  

 Qtde 
Oper  

 Vl. 
Contratado  

CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 
(SE)          3 -  

                    
3.300,00     -              -                   -             5  

     .                      
-6.840,00  

GARARU (SE)             -                    -              -                   -               -        .              -  
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
(SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
N.SRA DA GLÓRIA (SE)             -                    -              3        3.330,00-               -                      -  
POÇO REDONDO (SE)             -                    -              -                   -               -                      -  
PORTO DA FOLHA (SE) 2 879,00 2 1.179,00 4 4.364,00 
Total geral 5 4.179,00 5 4.500,00 9 11.204,00 
Fonte: Banco do Brasil S.A., 2006. 
Nos anos de 1998 a 2000 não houve financiamentos.     
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Entretanto, esse aumento absoluto do crédito contratado nos últimos anos através 

do Banco do Nordeste do Brasil é o crédito subsidiado e a presença maciça do BNB no sertão 

noroeste sergipano.  Os valores aplicados no BNB de 1998 a 2003 são 986 contratos no valor 

de R$ 1.094.487,40; Banco do Estado de Sergipe, 23 contratos no valor de R$ 22.080,00 e 

Banco do Brasil, 19 contratos no valor de R$ 19.883,00, com participação expressiva dos 

municípios de Poço Redondo, Gararu e Nossa Senhora da Glória e que respondem por cerca 

de 77,9% dos contratos e 70,2% do volume dos recursos aplicados. (Tabela 20). Apesar da 

pecuária bovina ser a atividade agropecuária principal que determina a ocupação e as 

atividades da região, aos poucos tem se verificado a espacialização de outros tipos de 

rebanho, tais como os ovinos e caprinos, que têm recebido incentivos através de 

financiamentos dos bancos oficiais para os produtores da região. Esses tipos de rebanho se 

adequam bem às condições edafoclimáticas, conforme pesquisa de campo, mas ainda não 

conseguiram se firmar, junto aos criadores e alguns técnicos na elaboração dos projetos que 

preferem os bovinos. 

Outro fato a ressaltar é que o número de contratos é pequeno se comparado ao 

número total de estabelecimentos e com relação à pecuária de leite, o que sugere a má 

distribuição do crédito. Mas, entretanto, com os recursos liberados pelo Banco do Nordeste no 

ano de 2004 a fevereiro de 2006, já foram aplicados na ovinocaprinocultura 1.126 contratos 

no montante de R$ 1.252.453,21, na linha do financiamento do PRONAF, especificamente no 

PRONAF B, que detém mais de 81% dos recursos, esse programa só pode ser financiado até 

R$ 1.000,00 por produtor. 

A exposição desses dados sobre o sertão noroeste sergipano aponta para o reforço 

do Estado sobre a ovinocaprinocultura. Seja através do aparato institucional ou seja do crédito 

bancário. Embora na atualidade o crédito rural se apresente com características diversas do 

passado, é na pecuária que ainda se verifica a sua maior aplicação. Decorrente dessa posição 

há dois pontos a considerar: o primeiro é que as políticas públicas para o sertão noroeste 

privilegiaram os pequenos proprietários e agricultores familiares; e o segundo ponto, 

indissociável do primeiro, é que essas políticas beneficiam a pecuária de leite e corte e os 

grandes pecuaristas estimularam, por conseguinte, a concentração de terra. 
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Nos últimos 10 anos, a ovinocaprinocultura vem apresentando um 

desenvolvimento significativo no Nordeste e em especial no Sertão Noroeste Sergipano, 

devido às condições edafoclimáticas. É uma atividade econômica explorada em todos os 

continentes, estando presente em áreas sob as mais diversas características climáticas, 

edáficas e botânicas. A produção de caprinos e ovinos representa uma alternativa na oferta de 

leite, carne, lã, pele e couro, favorecendo, especialmente, aos produtores rurais, sob a forma 

associativistas, como por exemplo a ASCA (Associação Sertaneja de Caprinocultura), no 

município de Nossa Senhora da Glória-Sergipe. 

Não há melhor alternativa de fixação do homem ao campo, do que quando ele se 

dedica aos pequenos animais, bastando para isto uma simples infra-estrutura de escoamento 

da produção e atendimento técnico. 

O associativismo, portanto, é um padrão de organização dos pequenos produtores 

rurais, caracterizado pela participação e a co-gestão, configurando assim uma prática 

organizativa com características peculiares e tem sido utilizada principalmente, visando 

garantir aos produtores rurais o acesso aos benefícios dos programas de desenvolvimento 

rural dos governos estadual e federal.  

A cooperação coletivista tem sido usada pelo homem no intuito de sobrevivência 

ou viver melhor frente às adversidades que cada época apresenta. Numa análise da história 

mais recente da atuação cooperativa do ser humano é marcante a performance dos artesãos de 

Rochdale. Em novembro de 1843, em Rochdale, Inglatera, 28 tecelões, entre eles uma mulher, 

que sofreram o rebaixamento dos salários diante da mão-de-obra excedente ou, enfrentando o 

desemprego, reuniram-se e, organizaram-se para debater as suas dificuldades. O sucesso da 

iniciativa associativista dos tecelões de Rochdale extrapolou do sistema de distribuição e 

consumo para vários outros segmentos tais como: sistemas de produção, de crédito, de 

educação, de serviços, etc.  

A organização associativa traz vantagens para o associado que podem ser 

resumidas nos seguintes pontos: 

- Aquisição de produtos por preços menores – a compra em larga escala de 

insumos possibilita a prática de menores preços na aquisição dos produtos, beneficiando 

assim os associados. Este tipo de transação é conhecido como Compras em Comum; 
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- obtenção de melhores preços através da comercialização – reunindo as 

produções para vender em conjunto. Háverá um aumento do poder de negociação, 

melhorando os preços dos produtos, transação essa conhecida como Vendas em Comum; 

- beneficiamento e industrialização da produção – reunindo-se as produções de 

todos os associados, aumenta-se a possibilidade de beneficiá-las ou industrializá-las, o que 

redundará na colocação junto ao mercado de produtos de maior valor agregado; 

- aquisição de bens para fins comuns – possibilita condições de vários associados 

adquirirem um bem de elevado valor, que individualmente não teriam condições de adquiri-

lo, a exemplo: aquisição de reprodutores ovinos e caprinos de alta linhagem, aquisição de 

trator e construção packing-house, etc; 

- melhoria da educação e progresso social mediante a vida em grupo – um dos 

princípios associativistas é a educação contínua, visando melhores condições técnicas de 

produção, bem como elevar as condições de vida dos associados. (BANCO DO NORDESTE, 

1997). 

As associações de produtores rurais se constituem em um espaço onde se 

materializam as relações sociais e de produção dos camponeses. Nesse espaço, os associados 

constroem o território camponês através das relações econômicas, políticas, sociais, etc. 

Visando identificar o Espaço Agrário da Ovinocaprinocultura no Sertão Noroeste Sergipano, 

torna-se necessário entender como essas relações se realizam no espaço e como se tornam 

condição de manutenção e produção de novas relações.  

Segundo Filho (2004) os territórios construídos no espaço podem ser trunfos em 

favor de determinados segmentos (Raffestin, 1989). O espaço das associações se constitui 

como suporte de determinadas relações, formando o território dos camponeses vinculados às 

associações. Então, a atuação das associações de agricultores e criadores familiares poderá 

causar um conjunto de mudanças no espaço de atuação dessas entidades, refletindo em 

transformações no âmbito social, econômico, político e cultural etc. A partir dessas relações, 

poderá se construir o território camponês. (FILHO, 2004, p. 56).    

A organização espacial proporciona as condições de produção e reprodução de 

relações sociais que favorece a formação de núcleos, grupos, comunidades, etc. Então, a 

formação do grupo de associados permite a aproximação entre as pessoas, criando relações 
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entre elas para o desenvolvimento de atividades coletivas e construção do território camponês. 

(FILHO, 2004. 57). 

No tocante às políticas públicas, verifica-se que a cooperação agropecuária é 

utilizada no sentido de superar o modo tradicional de produzir do camponês, o trabalho 

individual familiar, já que, para os órgãos governamentais a forma camponesa de pensar, 

sempre foi entendida como um obstáculo para o desenvolvimento das ações solidárias. 

Acredita-se que a atuação de forma isolada e individual, não participando de alguma forma de 

cooperação agrícola, significa submeter-se ao processo de exclusão, ficando sem perspectivas 

de melhoria da sua qualidade de vida.  

Desse modo, a cooperação é vista pelas políticas públicas como uma alternativa a 

essa lógica possibilitando à viabilização econômica desses criadores. Assim, através das 

diversas formas de cooperação – desde formas mais simples como a formação de associações 

até formas de cooperação mais complexas, como as cooperativas de produção agropecuária, 

as políticas públicas e o crédito pretendem viabilizar economicamente os criadores e 

agricultores familiares.    

 

3.5 – Aspectos produtivos e reprodutivos na ovinocaprinocultura. 

 

De modo geral, considera-se que a maioria dos rebanhos caprinos e ovinos do 

Nordeste, por serem explorados basicamente em sistemas de produção tradicional, apresenta 

baixa produtividade e sem níveis de especialização definidos. 

Na caatinga nativa os índices de desempenho animal são muito baixos, sendo 

necessários 1,3 a 1,5 hectares para criar um ovino ou um caprino durante um ano, com uma 

produção de peso vivo animal de 20 Kg/ha, e de 10 a 12 hectares para criar um bovino, com 

produção de peso vivo animal de 8,0 kg/ha (ARAÚJO FILHO, 1992). Todavia, pode-se 

incrementar muito a produtividade destas espécies, quando se utilizam práticas adequadas de 

manejo da caatinga.  

De acordo com EMBRAPA-CNPC (1994), os índices atuais de produtividade da 

caprinocultura no estado do Ceará, em criações com sistema de criação tradicional, que 

podem ser um indicativo para os outros estados, giram em torno de: fertilidade ao parto (60-

70%); gemelidade (25-30%); mortalidade de jovens até um ano (30-40%) e de adultos (08-

10%); idade ao abate (16-18 meses); e, taxa de desfrute (28-30%). Estes índices estão 
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atrelados ao baixo nível de adoção tecnológica, que incorre em índices reprodutivos baixos, 

elevada mortalidade em todas as fases da criação, baixo nível de desfrute, acarretando 

conseqüentemente uma baixa produção de carne e pele, que de modo geral, não atendem as 

exigências do mercado, o que provoca uma significativa redução na taxa de retorno financeiro 

ao produtor. 

Diversos trabalhos foram desenvolvidos no sentido de melhorar o desempenho da 

ovinocaprinocultura no Nordeste. Na tabela 21, visualiza-se alguns índices produtivos e 

reprodutivos sugeridos atualmente pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e EMBRAPA, 

com recomendações na região. Portanto, de imediato, verifica-se a baixa capacidade de 

produção de carne de ovino e caprino na região. 

É indiscutível  a necessidade de melhorar os índices produtivos e reprodutivos da 

caprinocultura de corte no Nordeste, para que possa haver um incremento na produtividade 

desta espécie na região.  

Como as inovações tecnológicas na conservação de forragens tem-se o sistema 

caatinga, bufell e leucena (CBL) de produção animal no semi-árido, desenvolvido por 

pesquisadores do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Semi-árido (CPATSA 

Embrapa). 

Em sua concepção básica, o sistema CBL apresenta cinco características 

fundamentais: 

1 – utiliza a caatinga como um dos seus componentes, por um período de 2 a 4 

meses do ano, em função da oferta de forragem;. 

2 – utiliza pastos tolerantes à seca para complementar a alimentação volumosa do 

rebanho no restante do ano; 

3 – utiliza feno e silagem, produzidos a partir de bancos de proteínas/energia, e 

outras formas de forrageamento, para suplementar a alimentação dos animais no período mais 

crítico do ano; 

4 – mantém uma reserva estratégia alimentar de espécies forrageiras de alta 

tolerância às secas, para assegurar um nível satisfatório de produtividade do rebanho durante 

estiagens prolongadas; 
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5 – funciona como um subsistema capaz de adequar e interagir com os demais 

componentes das unidades produtivas, dentro da diversidade agro-ecológica e sócio 

econômico observada no semi-árido.  

Em 2000, os governos do Brasil e do Japão assinaram o acordo para 

implementação do Projeto Caatinga, um protocolo de conservação ambiental voltado para 

promover o fortalecimento da infra-estrutura produtiva visando o desenvolvimento 

sustentável da pecuária nas áreas de caatinga localizadas na bacia do rio São Francisco. O 

acordo prevê a criação, pelo Banco do Nordeste, de uma linha de crédito especial, no 

montante inicial de US$ 78 milhões, a ser destinada ao financiamento da implantação de 

sistemas de produção de base pecuária denominados sistemas CBL, em unidades produtivas 

dos estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. No sertão noroeste sergipano, não 

existe e nunca foi financiado pelo BNB nenhum projeto desta natureza, isto em consonância 

com alguns técnicos do Governo do Estado, como também, do CECAC (Centro de 

Capacitação de Canudos). A visão no momento atual é pasto cultivado: bufell, urucroa e 

palma forrageira. 

É consenso dos técnicos e produtores que a palma forrageira (Opuntia fícus indica 

Mill) é uma planta resistente e  resiste a qualquer tipo de seca. Podem ser cultivados de forma 

isolada ou consorciada para formar áreas de reserva estratégica, assegurando produtividade 

satisfatória nos anos de seca prolongada (anos consecutivos de pluviosidade abaixo do 

normal), quando a produção de leucena, ou de outras leguminosas, é fortemente afetada. 

Na amostra pesquisada, verificou-se que o produtor quando vem plantando 

anualmente de 1 a 3 hectares tem uma reserva estratégica, assegurada e conseqüentemente 

mantendo a sua produtividade do seu rebanho, quem não está utilizando esse sistema fica 

atrelado ao atravessador da palma, com um custo por hectares que varia de R$ 600,00 a R$ 

800,00 a tarefa, em 2005. 
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3.6 – Cadeia produtiva da ovinocaprinocultura na região nordeste do Brasil e no sertão 
noroeste sergipano. 

 

A ovinocaprinocultura é uma atividade pecuária em expansão em grande parte do 

Brasil e principalmente na Região Nordeste. Em Sergipe, apesar do destaque da criação da 

raça Santa Inês, os rebanhos são estimados em 110.443 ovinos e 12.379 caprinos (IBGE 

2001). Enquanto a atividade é mantida em alguns casos ainda de forma rústica, sem nenhuma 

tecnificação com criação de animais nativos ou sem raça definida, em outros casos a 

ovinocultura no Estado com a média e grande propriedade tem sido desenvolvida com 

nuances empresariais, com tecnificação e animais de alto padrão genético. Entretanto, estes 

animais criados de forma tecnificada e alto padrão racial, na grande maioria das vezes ovinos 

da raça Santa Inês, são comercializados para melhoria genética em outros rebanhos, 

absorvendo altos preços em leilões e tornando-se inacessíveis para os criadores de baixo 

poder aquisitivo. Estes últimos geralmente criam animais sem raça definida e os 

comercializam para o abate, quando se observa a ausência de um tipo zootécnico mais 

valorizado e que proporcione maior rendimento da carcaça e melhor qualidade da carne. 

O mercado de carne de ovino vem apresentando crescimento inconteste, o que se 

traduz nos preços relativamente altos observados em nível de mercado consumidor. Todavia, 

essa maior demanda é específica para carcaça de boa qualidade, ou seja, carcaça com peso 

médio de 12 a 13 Kg, provenientes de animais com no máximo de 120 dias de idade. Até essa 

idade, os animais mostram alta velocidade de crescimento e maior eficiência no 

aproveitamento de alimentos. No sertão noroeste sergipano, a ovinocaprinocultura vem se 

desenvolvendo como atividade complementar. 

Como o resto do Brasil, o mercado da carne ovina/caprina tem se mostrado 

crescente, apesar de geralmente os consumidores domiciliados nos grandes centros exigirem 

uma carne principalmente de animais jovens, apresentados em cortes e embalagens adequados 

(BUENO et al, 2000); (BRESSAN et al, 2001). A prática do abate clandestino tem sido 

observada em grande parte do Estado, apesar deste possuir um abatedouro frigorífico com 

instalações adequadas e com Inspeção Federal (NUTRIAL) no Município de Propriá-Sergipe.  

Na Região Centro Sul do Estado de Sergipe, principalmente nos municípios de 

Lagarto e Salgado, a ovinocultura (notadamente da raça santa Inês) vem se desenvolvendo nas 

unidades rurais, com excelente padrão genético, destacando-se nas exposições agropecuária e 

leilões. 
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Na pesquisa de campo foi constatado um baixo padrão racial dos animais, difusão 

tecnológica incipiente, inadequada assistência técnica e gerencial, desarticulação total dos 

atores da cadeia produtiva, inexistência de estudos de mercados e o baixo nível de capacitação 

dos produtores. Esses entraves precisam ser solucionados, sob pena de a atividade não 

apresentar rentabilidade e não apresentar competitividade, considerando as exigências do 

mercado globalizado cada vez mais exigente. 

Além dos entraves citados, algumas dificuldades como o alto custo dos materiais 

genéticos, o abate clandestino, os limitados recursos forrageiros e hídricos, a carência de 

laboratórios especializados e baixa qualidade das peles, também contribuem 

significativamente para que os resultados da exploração de ovinos e caprinos no Nordeste e 

no Sertão Noroeste Sergipano não sejam compensatórios, ficando a atividade relegada a plano 

secundário pela quase totalidade dos produtores. 

A produção de ovinos e caprinos representa uma importante alternativa de oferta 

de carne, leite, pele e derivados, não somente para a população rural, mas também para o 

mercado emergente das grandes metrópoles, que vêm consumindo, de forma crescente carnes 

e leite destas espécies.  

No entanto, para que a ovinocaprinocultura no Nordeste Brasileiro e no Sertão 

Noroeste Sergipano se transforme num negócio economicamente sustentável, gerando 

excedentes para os subsistemas, a produção, o processamento e a distribuição são 

indispensáveis que sejam implementados, assistência técnica voltada para a atividade, 

programas voltados para adoção de tecnologias economicamente viáveis à região, com vistas 

à superação dos principais entraves ao desenvolvimento e sustentabilidade da cadeia 

produtiva da atividade. 

Neste sentido, é indispensável a participação e o comprometimento de todos os 

agentes envolvidos no processo (governo, pesquisadores, técnicos, produtores, associações, 

sindicatos e federações de classe, indústrias processadoras, comerciantes e estruturas de 

apoio), para o estabelecimento de diretrizes, cumprimento de metas e articulação entre todos 

os elos da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura.  

O consumo de carnes caprina e ovina tem tido um incremento substancial nos 

últimos dez anos, mas ainda situa-se em torno de 1,5 Kg por habitante/ano. Este número 

configura um contraste em relação ao consumidor per capita das carnes bovinas, suína e de 

aves, que estão em cerca de, respectivamente, 42 Kg, 12 Kg e 28 Kg. No entanto, em torno de 
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50% da carne ovino consumida no Brasil é importada do Uruguai e Argentina e da Nova 

Zelândia. Este dado permite auferir que existem um amplo mercado a ser conquistado, o que 

dependerá fundamentalmente da organização do setor. A duplicação da produção de carne 

teria um mercado garantido no primeiro momento, pois viria apenas substituir as importações 

que ora se verificam. No início da década passada o Brasil importava cerca de 2.000 toneladas 

de carne ovino por ano, número que foi quadruplicado em 2005. Vale ressaltar, também, que 

existe um parque industrial instalado, uma vez que no Nordeste foram implantados cerca de 

vinte abatedouros frigoríficos, todos operando aquém de sua capacidade instalada. FONTE: 

BNB-Agenda do Produtor (2005) e EMBRAPA-CNPC (1994). 

O mercado de pele, por seu turno, ressente-se da carência de matéria-prima, tanto 

no aspecto qualitativo quanto no quantitativo. Embora a indústria de couro-calçadista, que 

trabalha a matéria-prima de pequenos ruminantes, esteja em franca expansão, boa parte das 

peles processadas são importadas de países da África e da Ásia. Os curtumes do Nordeste 

comprovam esta situação, uma vez que estão operando com cerca de 50% de sua capacidade 

instalada. 

3.6.1 - Descrição da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura 

A figura representa as interações lógicas e desejáveis entre os principais elos das 

cadeias produtivas da ovinocaprinocultura de corte e de leite, ou seja, indústria de insumos; 

produção pecuária; abate/beneficiamento e sistema de distribuição (atacado e varejo).  

FIGURA 4 - SISTEMA AGROINDUSTRIAL DE CAPRINOS E OVINOS 

Sistema Sistema AgroindustrialAgroindustrial do Leite Caprinodo Leite Caprino
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Fonte – BNB – Etene e Embrapa – 1998. 

Com relação aos insumos na pesquisa de campo, os problemas detectados no 

sertão noroeste sergipano foram: 1) Alto custo dos materiais genéticos; 2) alto custo de 

máquinas/equipamentos e rações; 3) alto custo de reprodutores puros de ovinos e caprinos. 

Sobre a produção de carnes de ovinos e caprinos na pesquisa de campo, os 

problemas detectados foram: 1) Falta de articulação e desorganização dos produtores; 2) 

rebanho de baixa qualidade genética; 3) deficiência da assistência técnica e gerencial; 4) 

sazonalidade da oferta; 5) falta de estudos sobre avaliação econômico-financeira e da relação 

Benefício/Custo dos sistemas de produção; 6) falta de estudos de mercados e comercialização; 

7) Inexistência de frigorífico com SIF. 

Sobre o processamento, as dificuldades detectadas foram: 1) Baixa qualificação da 

mão-de-obra; 2) inadequados sistemas de abate e processamento da carcaça; 3) inadequadas 

práticas de corte de carcaças; 4) peles de baixa qualidade e oferta insuficiente; 5) falta 

padronização dos produtos; 6) deficiente fiscalização dos abates clandestinos; 7) alta 

capacidade ociosa do frigorífico e sazonalidade da oferta.  

Com relação à distribuição os problemas detectados foram: 1) Abate clandestino; 

2) falta de padronização dos produtos; 3) irregularidade da oferta;  

Ainda com relação ao consumidor os problemas detectados foram: 1) 

Irregularidade no fornecimento da carne; 2) preço acima do mercado; 3) animais de baixa 

qualidade, acima de 2 anos. 

Os elos intermediários e desnecessários que atualmente existem ao longo da 

cadeia produtiva, e que concorrem para reduzir a sua competitividade, não estão 

contemplados, obviamente, é oportuno também esclarecer que o desenho de um sistema 

agroindustrial não deve ser confundido com um fluxograma de produção ou de 

industrialização de determinado produto. Assim, os esquemas sugeridos guardam estreita 

correlação com o conceito de sistema agroindustrial, ou seja, “conjunto de atividades 

agropecuárias, industriais e de serviços que mantêm sinergias de caráter tecnológico, 

comercial e econômico, cuja matéria-prima principal venha do setor agropecuário ou cujo 

produto final tenha naquele setor o seu mercado” (Davis e Goldemberg, 1953, apud Jank, 

1996).  
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Para se entender as relações entre os diversos agentes de um Sistema 

Agroindustrial (SAG) não se pode perder de vista a visão do todo (ou visão sistêmica), ou 

seja, as relações entre os agentes, a importância da coordenação da cadeia produtiva e o foco 

no consumidor final, como o regente do processo. Compreendendo, além disso, que o SAG 

está inserido em dois ambientes: o institucional (composto pelas leis, cultura, tradições, 

educação, costumes etc.) e o organizacional (onde se localizam as estruturas de apoio à 

produção, como os bancos, o sistema de extensão rural, as associações e os sindicatos, a 

pesquisa agropecuária etc). 

Uma vez que, para o funcionamento de um SAG, necessita-se dos fluxos de 

produtos (em direção ao consumidor), e de dinheiro e de informações (do consumidor para as 

empresas), resultantes do inter-relacionamento dos atores, surgem os custos de transação (que 

podem ser monetários ou não). A existência deles, desnecessariamente, diminui a eficiência 

da SAG.  

O reconhecimento do consumidor como figura mais importante de um sistema 

agroindustrial exige uma mudança comportamental de todos os atores da cadeia produtiva. É 

preciso perceber que um ator (por exemplo, o criador de ovinos) materializa sua receita ao 

vender seu produto para o elo seguinte da cadeia (o abatedouro/frigorífico), mas as vendas de 

carne só aumentarão se estas chegarem ao consumidor com o preço e a qualidade que ele 

deseja. Portanto, as disputas entre produtores e abatedouros não podem chegar a ponto de 

gerar desabastecimento dos pontos de venda ou descuido na qualidade, sob pena de o 

consumidor desistir de adquirir este produto e procurar um produtor alternativo (carne de 

frango, por exemplo).    

O leite da espécie caprina tem boa aceitação em todas as camadas socais. Nas 

classes com poder aquisitivo mais elevado, existe uma maior demanda por seus derivados, 

principalmente para os queijos. Ademais, o leite de cabra apresenta comprovadas qualidades 

nutritivas e medicinais, além de se constituir em matéria prima para produção de queijos finos 

(mais de 300 tipos podem ser confeccionados). A carne de ovinos e de caprinos precoces tem 

larga aceitação, principalmente nos grandes centros urbanos, apesar de o consumo anual per 

capita ainda ser bastante baixo. Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE, na área metropolitana 

de Fortaleza(CE), revelou que o consumo per capita de carne ovino e caprina é de apenas 

0,590 Kg/ano e 0,375 Kg/ano, respectivamente. O consumo per capita de carne bovina na 

área pesquisada é de 19 Kg/ano. Para expandir o consumo de leite e de carne caprina e ovina 

o produtor deve estar consciente de que o consumidor atual é muito exigente, não somente 
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quanto à qualidade do produto, mas também em relação ao preço final, o que exige sintonia 

com o mercado e, sobretudo competitivo de toda cadeia produtiva.   

Para integrar o sistema agroindustrial de leite caprino, as dificuldades encontradas 

no subsistema de produção na ASCA foram: a forma de produção artesanal é que está dando 

sustentabilidade ao produtor e criador da região e ainda aquece o comércio local, a forma 

ilegal de comercialização é conseqüência da falta de políticas públicas e legislação adequada à 

realidade da região do semi-árido sergipano. Torna-se necessário mobilizar os órgãos 

governamentais e população da necessidade de mudanças ou de adequação na legislação 

atual. Pela importância sócio econômica dessa atividade no município de Nossa Senhora da 

Glória e demais regiões é que precisamos investir, incentivar, mobilizar, sensibilizar e 

conscientizar de que o caminho para o sucesso e desenvolvimento local e a modernização 

tecnológica e da gestão de toda cadeia produtiva da bacia leiteira de caprinos e da necessidade 

de discutir políticas sérias para o setor.  

A cadeia produtiva das carnes caprinas e ovinas tem adquirido uma inusitada 

importância no parque pecuário nacional. Na Região Nordeste figura como uma legítima 

substituta da bovinocultura de corte. 

 

3.7 – Potencialidade da Ovinocaprinocultura no Nordeste (um comparativo entre a 
lucratividade da caprinocultura de leite, bovinocultura de leite e ovinocultura de corte). 
 

Para tornar a ovinocaprinocultura uma atividade rentável e com foco no 

consumidor, é indispensável que sejam quebrados muitos mitos e paradigmas que existem em 

torno da sua exploração. O principal deles é a vaidade do criador de não querer criar caprinos 

e ovinos porque entende que essas atividades não lhe conferem “status”. O importante, em 

qualquer atividade, é a obtenção do lucro. O lucro é auferido com a colocação no mercado de 

produtos de qualidade, com baixos custos operacionais e que atendam às exigências e 

necessidade do consumidor.  A maioria dos estados nordestinos conta com um rebanho 

caprino maior do que o rebanho da França, por exemplo. Entretanto, no Nordeste, o produtor 

considera a criação de caprinos e ovinos uma atividade secundária é coisa de “pobre”, 

enquanto os franceses orgulham-se do dinheiro que ganham com os subprodutos da 

caprinocultura: leite e queijos, vendidos para o mundo inteiro. 
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A exploração de ovinos e caprinos na região Nordeste é uma opção viável e 

rentável não somente para pequenos e médios produtores, mas também para grandes 

pecuaristas que desejam explorar uma atividade que não exige altos investimentos em infra-

estrutura e na aquisição de animais, além de apresentar  rápido retorno do capital investido. 

As Tabelas 21, 22 e 23 os Quadros 5, 6 e 7, demonstram a evolução dos plantéis 

bovino de leite, caprino de leite e ovino de corte, o investimento inicial com a aquisição de 01 

reprodutor e 05 vacas de leite, 01 reprodutor e 05 cabras de leite e 01 reprodutor e 05 ovelhas,  

as receitas operacionais geradas ao longo de 12 anos. Capital investido na bovinocultura de 

leite – R$ 7.500,00, ovinocultura de corte – R$ 1.800,00 e na caprinocultura – R$ 2.800,00. 

Admitiu-se que ambos os plantéis recebem manejos adequados, tanto do ponto de vista 

alimentar, como sanitário e que os animais machos são vendidos para o abate. 

Os curtumes operam com capacidade ociosa, não por falta de matéria-prima, mas 

em função dos defeitos e da baixa qualidade apresentadas pelas peles. Há, portanto, um amplo 

e estável mercado para peles de qualidade. (BNB/ETENE/2002).   
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TABELA 21 . ÍNDICES PRODUTIVOS E REPRODUTIVOS RECOMENDADOS PARA A 
ESPÉCIE CAPRINA NO NORDESTE BRASILEIRO, DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE 
TECNOLOGIA ADOTADOS NA ATIVIDADE. 

Índices Regionais 

Níveis de Tecnologia 

Variáveis Baixa              Média            Alta 
Parição (par) (%) 80                    100                 120 
Prolificidade (crias/partos) (unid) 1,30                  1,35                1,40 
Natalidade (crias/matriz/ano) (unid) 1,04                  1,35                1,68 
Mortalidade até 1 ano (%) 15                     12                   10   
Mortalidade acima de 1 ano (%)  7                        5                     3 
Descarte de matrizes (%) 20                      20                  20      
Relação reprodutor matriz (und/und) 1:20                   1:25               1:30 
Peso vivo aos 100 dias (kg) machos    9                      12                  15 
Peso vivo aos 365 dias (kg) machos 30                       32                   35   
Peso médio da carcaça ao abate (machos e 

fêmeas de um ano e matrizes descartadas) (Kg) 
10                       12                   14         

Idade ao primeiro acasalamento (meses) 12                       12                   12 
Seleção de fêmeas para reprodução (%) 40                       50                  60 
Número de animais até 1 ano por U.A. 14                       14                  14 
Número de animais acima de 1 ano por 

U.A. 
  7                          7                    7  

Aprisco – Animais até 8 meses – m2/cab  0,5                      0,5                 0,5 
Aprisco – Animais acima de 8 meses – 

m2/cab 
 0,8                      0,8                 0,8  

Curral de manejo – Animais até 8 meses- 
m2/cab 

 0,8                       0,8                0,8    

Curral de manejo – Animais acima de 8 
meses – m2/cab 

 1.6                      1,6                  1.6  

Consumo de água (litro) 7                           7                     7 

FONTE: BNB-Agenda do Produtor (2005) e EMBRAPA-CNPC (1994). 
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TABELA 22 .ÍNDICES PRODUTIVOS E REPRODUTIVOS RECOMENDADOS PARA A 
ESPÉCIE OVINA NO NORDESTE BRASILEIRO, DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE 
TECNOLOGIA ADOTADOS NA ATIVIDADE. 

Índices Regionais 

Níveis de Tecnologia 

Variáveis Baixa             Média            Alta 
Parição (partos/matriz/ano) (%)  80                    100                 120 
Prolificidade (crias/partos) (unid) 1,20                  1,25               1,30 
Natalidade (crias/matriz/ano) (unid) 0,96                  1,25                1,56 
Mortalidade até 1 ano (%) 15                     12                   10   
Mortalidade acima de 1 ano (%)  7                        5                     3 
Descarte de matrizes (%) 20                      20                  20      
Relação reprodutor matriz (und/und) 1:20                   1:25               1:30 
Peso vivo aos 100 dias (kg) machos   11                      14                  16 
Peso vivo aos 365 dias (kg) machos 40                       50                  60   
Peso médio da carcaça ao abate (machos e 

fêmeas de um ano e matrizes descartadas) (Kg) 
14                       14                   14         

Idade ao primeiro acasalamento (meses) 12                       12                   12 
Seleção de fêmeas para reprodução (%) 40                       50                  60 
Número de animais até 1 ano por U.A. 14                       14                  14 
Número de animais acima de 1 ano por 

U.A. 
  7                          7                    7  

Aprisco – Animais até 8 meses – m2/cab  0,5                      0,5                 0,5 
Aprisco – Animais acima de 8 meses – 

m2/cab 
 1,0                      1,0                 1,0  

Curral de manejo – Animais até 8 meses- 
m2/cab 

 0,8                       0,8                0,8    

Curral de manejo – Animais acima de 8 
meses – m2/cab 

 1.6                      1,6                  1.6  

Consumo de água (litro)   7                           7                   7 

fonte: BNB-Agenda do Produtor (2005) e EMBRAPA-CNPC (1994). 
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TABELA 23 . ÍNDICES PRODUTIVOS E REPRODUTIVOS RECOMENDADOS PARA A 
ESPÉCIE BOVINA NO NORDESTE BRASILEIRO, DE ACORDO COM OS NÍVEIS DE 
TECNOLOGIA ADOTADOS NA ATIVIDADE. 

Índices Regionais 

Níveis de Tecnologia 

Variáveis Baixa  Média  Alta 
Parição  (%) 70 75 75 
Mortalidade  - - - 
Bezerro(as) (%) 5 6 8 
Garrote(as) (%) 3 4        6 
Adulto(as) (%) 2 3        4 
Descarte de matrizes (%) 1:20 1:25 1: 30 
Peso abate ou venda em arrobas - - - 
Matrizes descartadas 12 13 15 
Garrotes 05 06    08 
Boi gordo 15 16       18 
Idade à primeira cobertura 30 24      16 
Idade ao primeiro parto. 45 35     30 
Período de Lactação 180 200     240 
Produção Leite Diária 06 08 12 
Consumo de água (litro) 70 70 70 

FONTE: BNB-Agenda do Produtor (2005) e EMBRAPA-CNPC (1994). 
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QUADRO 6 – PROJEÇÃO DA  EVOLUÇÃO DOS REBANHOS OVINO/CAPRINO 
LEITE (PERÍODO - 12 ANOS) 
 

Ano Reprodutores Ovelhas/
Cabras

Crias (50% machos e 50% fêmeas) Total

1 1 5    08 até um ano 14
2 1 6    10 até um ano + 04 com mais de um ano 21
3 1 9    15 até um ano + 08 com mais de um ano 33
4 1 12    20 até um ano + 13 com mais de um ano 46
5 2 18    29 até um ano + 18 com mais de um ano 67
6 3 23    37 até um ano + 27 com mais de um ano 90
7 4 33    53 até um ano + 33 com mais de um ano 123
8 4 50    80 até um ano + 47 com mais de um ano 181
9 4 80    120 até um ano + 72 com mais de um ano 276

10 4 80    120 até um ano + 72 com mais de um ano 276
11 4 80    120 até um ano + 72 com mais de um ano 276
12 4 80    120 até um ano + 72 com mais de um ano 276

REBANHO OVINO/ CAPRINO

 
 

 

QUADRO 7 – PROJEÇÃO DA EVOLUÇÃO DO REBANHO BOVINO DE LEITE 
(PERÍODO - 12 ANOS) 

Ano Total
1 10
2 14
3 16
4 18
5 21
6 23
7 24
8 26
9 30

10 31
11 31
12 31

1 10 08 bezerros (as) + 08 garrotas (as) + 4 novilhas
1 10 08 bezerros (as) + 08 garrotas (as) + 4 novilhas

1 10 08 bezerros (as) + 07 garrotas (as) + 4 novilhas
1 10 08 bezerros (as) + 08 garrotas (as) + 4 novilhas

1 8 06 bezerros (as) + 06 garrotas (as) + 3 novilhas
1 9 07 bezerros (as) + 06 garrotas (as) + 3 novilhas

1 7 06 bezerros (as) + 05 garrotas (as) + 2 novilhas
1 8 06 bezerros (as) + 06 garrotas (as) + 2 novilhas

1 5 4 bezerros (as) +4 garrotas (as) + 2 novilhas
1 6 05 bezerros (as) + 4 garrotas (as) + 2  novilhas

1 5 4 bezerros (as) 
1 5 4 bezerros (as) + 4 garrotes (as)  

Reprodutores Vacas Crias (50%  machos e 50%  fêmeas)
REBANHO BOVINO

Fonte: Agenda do Produtor Rural, BNB, 2005. 
Organização do autor. 
 

a) Bovinos: Parição - 80%; descarte ano I - 5%, ano II –10%, demais anos 

20%; mortalidade –bezerros (as) - 6%, garrotes (as) 3% e adultos - 2%. 

b) Caprinos/Ovinos: 80% de parição, a cada 8 meses, ou seja, 120% ao ano, 

com 40% de partos duplos, descarte 20% ao ano, mortalidade – adultos – 3% animais até 

um , mortalidade – adultos – 3% animais até um ano – 10%. 

Fonte: Agenda do Produtor Rural, BNB, 2005. 
Organização do autor. 
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QUADRO 8 – BOVINOS -  RECEITAS COM A VENDA DE LEITE ANIMAIS MACHOS 
E MATRIZES DESCARTADAS (NO 12º ANO INCLUI, TAMBÉM, A VENDA DAS 
FÊMEAS). 

Vacas Garrotes (as) Recitas – R$ 1,00

1 - - 2.376,00
2 1 2 3.676,00
3 1 2 3.676,00
4 1 3 4.620,00
5 1 3 5.214,00
6 2 3 5.814,00
7 2 3 5.814,00
8 2 3 6.408,00
9 2 4 7.352,00

10 2 4 7.352,00
11 2 4 7.352,00
12 2 4 7.352,00

61.898,00

REBANHO BOVINO - Continuar
VENDAS

Leite – litros Bezerros (as)ANO

5.280 -
5.280 -
5.280 -
6.600 -
7.920 -
7.920 -
7.920 -
9.240 -

10.560 -
10.560 -

TOTAL

10.560 -
10.560 -

 

                            Fonte: Agenda do Produtor Rural, BNB, 2005. 
                           Organização do autor 
 

                   

QUADRO 9 – CAPRINOS - RECEITAS COM A VENDA DE LEITE ANIMAIS MACHOS 
E MATRIZES DESCARTADAS (NO 12º ANO INCLUI, TAMBÉM, A VENDA DAS 
FÊMEAS). 

Cabras 
descartadas

Leite-
litros

Matrizes 1 a 2 
anos

1 - 1.056 -
2 1 1.320 2
3 2 1.848 4
4 2 2.640 6
5 4 3.696 9
6 5 4.752 13
7 7 6.864 17
8 10 10.560 23
9 16 16.896 36

10 16 16.896 36
11 16 16.896 36
12 16 16.896 36

TOTAL 138.504,00

60 23.003,20
60 23.003,20

60 23.003,20
60 23.003,20

26 10.048,80
40 14.752,00

15 5.513,20
19 7.328,40

7 2.601,60
10 3.688,00

4 915,2
5 1.644,00

REBANHO CAPRINO - 

ANO
VENDAS

Cabrito(as) até 
1 ano

Receitas: 
R$ 1,00

 
Fonte: Agenda do Produtor Rural, BNB, 2005. 
Organização do autor 
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QUADRO 10 – OVINOS - RECEITAS COM A VENDA DE LEITE ANIMAIS MACHOS E 
MATRIZES DESCARTADAS (NO 12º ANO INCLUI, TAMBÉM, A VENDA DAS 
FÊMEAS)  

ANO Cabras 
descartadas

Leite-
litros

Matrizes 1 
a 2 anos

1 - - -
2 1 1.320 2
3 2 1.848 4
4 2 2.640 6
5 4 3.696 9
6 5 4.752 13
7 7 6.864 17
8 10 10.560 23
9 16 16.896 36

10 16 16.896 36
11 16 16.896 36
12 16 16.896 36

TOTAL 93.360,00

60 15.400,00
60 15.400,00

60 15.400,00
60 15.400,00

26 6.960,00
40 10.000,00

15 3.850,00
19 5.190,00

7 1.770,00
10 2.500,00

4       440,00 
5 1.050,00

REBANHO OVINO 
VENDAS

Cabrito(as) 
até 1 ano

Receitas: 
R$ 1,00

 

 

Obs: Preço de venda em Reais: Vacas descartadas- 600,00; Leite – R$ 0,45 litro, 

garrotes para abate – R$ 350,00; Novilhas - 700,00; Garrotas - 400,00; Bezerro(as) - 200,00; 

Ovelhas/Cabras descartadas 100,00; Fêmeas para reprodução com até 1 ano - 150,00; Fêmeas 

para reprodução com mais de 1 ano – 250,00, Cordeiros/Cabritos para abate – 90,00.  

TABELA 24 - COMPARAÇÃO ENTRE RECEITAS E CUSTOS DAS ATIVIDADES 
OVINO/CAPRINA E BOVINA (PERÍODO DE 12 ANOS) 

Rebanho Receitas Custos Resultado
Caprino 138.504,00 69.252,00 69.252,00
Ovino 93.360,00 46.680,00 46.680,00
Bovino 61.898,00 30.949,00 30.949,00  

                   Fonte – Organização do autor. 

Os Quadros de 6 a 9  apresentam uma evolução dos rebanhos de caprinos, ovinos 

e bovinos até décimo segundo anos, quando estabilizando os plantéis no nono ano. 

Admitiu-se, para efeito deste estudo, que os custos fixos das três atividades 

fossem iguais, embora “a priori” se saiba que em relação à exploração da ovinocaprinocultura 

esses custos são menores. 

Fonte: Agenda do Produtor Rural, BNB, 2005. 
Organização do autor 
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São visíveis a rentabilidade da ovinocaprinocultura com relação à bovinocultura, 

estabilizando o rebanho no nono ano, em primeiro lugar a caprinocultura de leite com o valor 

de R$ 69.252,00, em segundo lugar a ovinocultura de corte no valor de R$ 46.680,00 e em 

terceiro lugar a bovinocultura de leite no valor de R$ 30.949,00. Embora na elaboração dos 

planos de negócios, coloque-se a prioridade a bovinocultura de leite e a ovinocaprinocultura 

como uma atividade complementar. 

Com base nas comparações apresentadas, é oportuno frisar que a produção de 

alimentos constitui-se em um dos maiores desafios para o desenvolvimento da 

ovinocaprinocultura na região Nordeste, sobretudo no semi-árido do sertão noroeste 

sergipano. Pesquisas realizadas pela Embrapa - Caprinos demonstram que a manipulação da 

vegetação da caatinga, seguida de práticas de conservação dos recursos naturais, pode 

aumentar a disponibilidade de forragem em até 80%, sem a necessidade de se realizar grandes 

investimentos. Quatro níveis de manipulação da caatinga se destacam: o rebaixamento, o 

raleamento, o raleamento-rebaixamento e o enriquecimento.  

Conforme publicação do Jornal da AEASE em 1984, Sergipe vem se constituindo 

num grande exportador de animais, principalmente, ovinos, cujas conseqüências futuras 

poderão advir, em curto espaço de tempo, se medidas proibitivas não forem tomadas a tempo 

pelos organismos e ou associações ligadas a atividade agropecuária. 

Todos sabem e acompanharam os prejuízos causados pelo longo período da seca 

que se abateu sobre o Estado entre 1989/94, registrando-se perdas significativas de animais. 

Após esta catástrofe, Sergipe vem se tornando num grande exportador de ovinos para os 

grandes centros do Brasil, como também promovendo o fortalecimento da raça de outros 

estados da federação, que têm importados ovinos, onde são comercializados a preços 

atrativos. Perde, portanto, o Estado e o produtor rural que, iludido pelo preço remunerado 

pago por cabeça/animal, se desfaz de seus animais de grande utilidade e até muitas vezes 

dotados de determinados padrões raciais, cujo rebanho está sendo cada vez mais reduzido, 

podendo, inclusive, o próprio Estado, caso providências não sejam tomadas, se converter 

futuramente num importador, o qual está já ocorrendo, após deter orgulhosamente o melhor 

rebanho do Nordeste brasileiro. 

Desta forma, julga-se importante, além das medidas que devem ser tomadas, que 

uma campanha de esclarecimento junto aos criadores seja encetada, visando, sobretudo, 
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mostrar a importância da ovinocultura e a necessidade de se preservar a raça nos dias atuais, 

onde o homem depende enormemente dos mesmos para a sua sobrevivência.  

 

3.8 – Alternativas forrageiras perenes e temporárias ou anuais  

 

Existem no semi-árido cerca de 1,0 milhão de estabelecimentos rurais.  Tais 

estabelecimentos operam em uma região caracterizada por acentuadas limitações nos recursos 

de solo e água. Os sistemas produtivos são predominantemente extensivos, de baixo nível 

tecnológico, incapazes de assegurar renda suficiente para um padrão de vida digno para o 

produtor e de evitar a contínua degradação dos recursos naturais, de modo especial da 

caatinga.  

O Nordeste brasileiro ocupa uma área de 1.540.000 Km2, representando 18% do 

território nacional.  A região semi-árida ocupa 49% dessas terras (754.600 Km2). Embora 

pobre em termos agrícola possui uma expressiva parcela da população rural, e é importante 

para a economia agrícola. É nessa região que as secas periódicas criaram, com os anos, sérios 

problemas sócio-econômicos. Normalmente, a precipitação pluviométrica de 300 a 700 mm, 

com distribuição irregular, ocorre um único período de três a cinco meses, o que tem 

provocado freqüentes frustrações de safras, causando sérios prejuízos à agricultura regional.     

Estudos têm mostrado que o tipo de agricultura de subsistência praticado 

atualmente, só oferece chances de sucesso em três a cada dez anos e que a pecuária, pela sua 

menor vulnerabilidade aos efeitos da seca, tem se constituído no principal fator de fixação do 

homem no semi-árido. Estudo mais recente, desenvolvido pela EMBRAPA (2004), 

envolvendo produtores de 107 municípios do semi-árido, comprova esta tendência, ao 

constatar um crescimento na renda, à medida que se eleva a participação da atividade pecuária 

na unidade produtiva. 

A pecuária chegou a essa situação sem qualquer planejamento das agências 

públicas de desenvolvimento ou em conseqüência de um ordenamento de investimentos por 

parte da iniciativa privada. A pecuária alcançou tal importância, por meio de uma espécie de 

seleção natural: os rebanhos, principalmente de caprinos e ovinos, ao longo dos anos, 

mostraram-se mais resistentes às condições edafo-climáticas favoráveis da região que os 

cultivos agrícolas. 
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Na verdade, as lavouras, de uma maneira geral, têm sido consideradas como um 

subcomponente dos sistemas de produção predominantes, em face de sua maior fragilidade às 

limitações ambientais. Entretanto, é fato que a grande maioria dos caprino-ovinocultores da 

região semi-árido, são também, por tradição, agricultores. Culturas como “milho”e “feijão”, 

principalmente, são de extrema importância na alimentação da família e é muito difícil 

conseguir desatrelar a agricultura da pecuária, na região.  

Logo, a produção e o armazenamento de espécies forrageiras, bem como o 

planejamento alimentar de todas as categorias do rebanho, são ações prioritárias e de extrema 

importância para o aumento da eficiência produtiva dos sistemas de criação. Estudos 

efetuados pela EMBRAPA Semi-Árido (2003) e diversas instituições demonstraram que o uso 

planejado e diversificado de opções forrageiras, perenes ou anuais, nativas ou introduzidas, 

podem aumentar a chance de sucesso dos sistemas de produção pecuária. 

No Nordeste Brasileiro, os baixos índices de produtividade do rebanho ovino e 

caprino estão relacionados com a baixa oferta de alimentos no período de escassez de chuva. 

Para que o rebanho nordestino possa a vir barganhar uma fatia maior no mercado, será 

necessário um manejo alimentar adequado, principalmente, nos períodos de estiagem. A 

utilização de sistemas intensivos como o confinamento com o objetivo de incrementar a 

produtividade e melhorar a rentabilidade é um dos aspectos importantes a serem considerados 

tendo, como um dos maiores entraves os elevados preços dos insumos, principalmente, os 

concentrados. Dessa forma, o uso de alimentos alternativos pode ser de fundamental 

importância na redução dos custos (FURUSHO, 1998). 

O cultivo e a utilização de forrageiras perenes nativas ou introduzidas, adaptadas 

às condições edafo-climáticas da região, parece ser o ideal para amenizar e superar o 

problema da estacionalidade de alimento, através dos processos de conservação e 

armazenamento de forragens. Entre as espécies consideradas mais promissoras está a palma, 

no inicio do século passado, por dois grandes empresários da indústria têxtil, Delmiro 

Gouveia e Herman Lundgren, importaram do México  para o nordeste brasileiro, essa planta 

milagrosa. . 

Apesar de no Brasil a palma ser utilizada como forragem estratégica para períodos 

de seca, em muitos países a palma serve para vários fins. É difícil encontrar uma planta tão 

distribuída e explorada, sobretudo em zonas áridas e semi-áridas com economia de 

subsistência que, pela falta de recursos naturais e produtivos, forçam os pequenos agricultores 



 

 

145

e produtores a cultivá-la e poderem sobreviver produzindo com rentabilidade. Dessa forma, a 

palma se transformou numa fonte inesgotável de produtos e funções tanto para agricultores de 

subsistência quanto para criadores especializados. Como a palma contém aproximadamente 

90% de água em sua estrutura, calcula-se que, quando cultivada de forma adequada e dentro 

dos parâmetros técnicos ideais, uma plantação de 10 hectares pode armazenar um volume de 

água semelhante à de um açude de 3.600 m3. Na pesquisa de campo, 50% dos entrevistados 

comprovaram que quem possuir de 10% a 15% da sua área com o plantio da forragem 

consegue manter o seu rebanho em nível de produção.  Entre as alternativas forrageiras anuais 

encontra-se o Sorgo (Sorghum bicolor) é uma opção de forrageira bastante conhecida na 

região e se destaca pela sua capacidade de reduzir a atividade vegetativa em condições 

desfavoráveis, sendo utilizada, principalmente, na forma de silagem. O sorgo é o substituto 

natural do milho em determinadas regiões e os resultados obtidos permitem aproximá-lo do 

milho, principalmente se as plantas possuírem grãos farináceos ou duros, no momento da 

ensilagem, o período de semeadura é entre maio a julho e a Mandioca (Manihot esculenta) 

considerada também, como um substituto natural do milho. Tolerante à seca e a solos 

marginais, com baixa fertilidade e elevada acidez, tem permitido seu cultivo em grande parte 

da região. O seu cultivo pode ser direcionado para a maximização da produção de raízes 

tuberosa (raspas) ou de parte área (feno). 

 

3.9 – Principais raças de ovinos e caprinos 

OVINOS: SANTA INÊS, MORADA NOVA, SOMALIS E DORPER 

CAPRINOS: ANGLONUBIANA, MOXOTÓ, SAANEN E BOER. 

A raça Santa Inês é uma raça nativa do Nordeste Brasileiro. Pelas suas 

características e informações de criadores que se interessam de alguma forma pelo estudo dos 

ovinos existente na região, a raça Santa Inês é resultado de cruzamentos alternados com as 

raças antigas do Nordeste – Morada Nova, Bergamácia e Criola. 

O Santa Inês é a principal raça do Estado de Sergipe e detém mais de 90% do 

rebanho. Em 1978, foi criada a 1ª Jornada Ovinícula do Nordeste, que percorreu os estados 

nordestinos com a finalidade de fazer o registro genealógico dos animais que se enquadravam 

no padrão homologado para a raça Santa Inês, sendo que a coordenação da ARCO 

(Associação Brasileira de Criadores de Ovinos) na época e solicitou ao Ministério da 
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Agricultura de cada estado, que indicasse técnicos do seu quadro para serem treinados como 

inspetores de registro. Na época, o Escritório do Ministério em Sergipe indicou o médico 

veterinário José Augusto de Andrade Lima que durante a jornada, auxiliado pela coordenação 

da ARCO, registrou no dia 20 de setembro de 1978 o primeiro rebanho Santa Inês, 

pertencente ao Dr. João Ramos Sobrinho em Tobias Barreto e no dia seguinte o rebanho do 

senhor Heraldo Carvalho em Lagarto. 

A partir de 1979, com a criação da ASCCO (Associação Sergipana dos Criadores 

de Caprinos e Ovinos) e o apoio do Ministério da Agricultura, muitos criadores foram 

registrando seus animais, procurando novas técnicas de manejo e sendo informados sobre 

escrituração zootécnica e outras ferramentas de seleção de animal. (ASCCO, 2004).  

A genética do Santa Inês de Sergipe é consagrada pólo de excelência para 

criadores de todo país, tendo conquistado tal espaço no cenário brasileiro pelo intenso 

trabalho de aperfeiçoamento genético realizado ao longo de 25 anos de intensa evolução, o 

que permitiu sair de animais com 80 Kg para animais com até 130 Kg, representando maiores 

lucros para os investidores da ovinocultura. (ASCCO, 2005). 

As características raciais dos ovinos Santa Inês são: cabeça de tamanho médio, 

com perfil semi-convexo, sem chifres, focinho alongado, boa separação entre os olhos; 

Orelhas de tamanho médio, em formato de lança. Olhos redondos e brilhantes, narinas 

proeminentes e dilatadas. Pelagens preta, castanha, vermelha, chitada de preto e branco 

chitada de vermelho e branco.    

A raça Morada Nova é um ovino nativo que povoa a região Nordeste do Brasil e 

que, ao longo de mais de 400 anos, foi perdendo a camada de lã que de protetora passava a 

prejudicar e incomodar o animal. A diminuição sensível da lã até seu total desaparecimento à 

ascensão do “Carneiro Deslanado do Nordeste”, de pelo curto e grosseiro. Desse grupo étnico 

evoluiu a raça Morada nova (CARVALHO, 1990). 

A primeira criação racional de ovinos, Morada Nova, foi desenvolvida em 1941 

na Fazenda Normal de Criação em Quixeramobim. Os animais que formaram o núcleo foram 

trazidos de Morada Nova e a consangüinidade foi usada para fixação da raça. São animais 

deslanados; pelagem vermelha ou branca; machos com 40/60 Kg e fêmeas com 30/50 Kg.  

(ARAÚJO, 1989). 
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A raça Somalis é de origem Africana, introduzida no Brasil por criadores do 

Estado do Rio de Janeiro no começo do século XX. A origem do carneiro Somalis de cabeça 

preta é a Somália, Etiópia e Quênia. Nesses locais é conhecido por “Ogadem” ou Berbera 

Cabeça preta “(MASON e MAULE, 1960)”. É um ovino de porte médio; deslanado ou com 

um pouco de lã; mochos; cabeça e pescoço negro ou pardo; anca e cauda são constituídas por 

um reservatório de gordura, sendo em épocas de fartura é utilizada na manutenção do animal 

quando lhe falta alimento necessário (autofagia); machos com 40/60 Kg e fêmeas com 30/50 

Kg (animais adultos). 

A raça Dorper é de origem Africana começou a ser desenvolvida pela necessidade 

de se produzir uma carcaça de alta qualidade sob condições áridas e severas. Com a procura 

de cruzamentos, chegou se ao uso do Black Head Persian (resistência à seca e prolificidade) e 

o Dorset Horn (carcaça). Desse cruzamento saíram animais de cabeça branca que foram 

selecionados, dando origem a animais com a cabeça preta, que evoluiram com a seleção para 

o Dorper (Black head). O Dorpe é essencialmente um animal de produção de carne. Os 

machos têm um peso entre 90 a 120 Kg e as fêmeas de 60 a 90 Kg e uma das principais 

características da raça é a precocidade estando o cordeiro pronto para abate o mais rápido 

possível atingindo o peso vivo entre 35 a 40 Kg entre 3 a 4 meses. 

A Anglonubiana é uma raça inglesa, formada por cruzamentos entre Nubianos 

trazidos da África, Arábia e Índia, por volta de 1895, e caprinos nativos ingleses de pêlo 

curto. Na Inglaterra,  essa raça é conhecida simplesmente por Nubiana. A pelagem é muito 

variada, podendo ser castanha, preta, branca, creme, amarela, cinza, avermelhada e apatacada 

(conhecida no Brasil como pelagem tartaruga). Os pesos mínimos para cabra e bode são 55 e 

75 quilos, respectivamente. Adapta-se muito bem ao nosso clima. Produz leite e carne. Seu 

leite é mais gorduroso. Ainda pouco difundida no Brasil, mas os poucos criatórios que 

existem, representam muito bem a raça. 

Das raças brasileira, a raça Moxotó é a única reconhecida oficialmente, e com 

livro de registro genealógico. Sua pele é baia ou ligeiramente mais clara, com uma alista 

negra partindo da borda superior do pescoço até à base da cauda. A altura dos machos e das 

fêmeas varia entre 50 a 70 cm e peso médio ao nascer variando de 2,0 a 2,3 Kg e para adultos, 

o peso está em torno de 34 Kg. 

A BOER é originária da África do Sul, é excelente produtora de carne e 

ultimamente vem apresentando boa aceitação por parte dos criadores brasileiros. Possuem 
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orelhas grandes e largas, medindo até 15 cm de largura por 40 cm de comprimento, com a 

ponta retorcida com pregas. A coloração do pêlo é branca com pescoço e cabeça avermelhada, 

aceitando-se o chanfro branco, e podem atingir até 150 kg de peso vivo. 

Quanto à SAANEN, trata-se de uma grande raça leiteira originária da Suíça do 

vale fértil do Saanen, nas regiões de Berna e Appenzell, sendo muito apreciada na Europa e 

nos Estados Unidos. O seu peso varia entre 45 e 60 quilos nas fêmeas e 70 a 90 quilos nos 

machos. Sua altura varia entre 70 e 83 cm nas fêmeas e 80 a 95 cm nos bodes. Sua pelagem é 

branca preferencialmente, sendo permitida a cor creme. Os cascos são amarelo claro ou 

rajados, não sendo permitidos cascos pretos. A pele é rósea e as mucosas devem ser róseas ou 

com pequenas manchas escuras. Sua aptidão predominante é a leiteira, sendo considerada 

como a “holandesa” das cabras. 

Na amostra pesquisada a situação em relação a essas raças, a ovinocultura da raça 

Santa Inês, predomina em torno de 90% e o restante ficando com as raças Somalis, Morada 

Nova e Dorper. Com relação à caprinocultura, a raça Anglonubiana predomina em torno de 

65%, a raça Saanen em torno de 25% e o restante da raça Boer e Moxotó. 

 

3.10 – Sistema de manejo (manejo de pastos; melhoramento genético; monta; 

inseminação e tratos sanitários). 

 

A zona semi-árida perfaz de 60 a 65% da área total do Nordeste (LIRA et.al., 

1990) e é caracterizada por áreas: de solos rasos e pedregosos, baixa capacidade de retenção 

de água, elevada evaporação, potencialidade para erosão, altas temperaturas e irregularidades 

de distribuição das chuvas (DUQUE, 1980). Essas características associadas a um manejo 

inadequado, contribuem para os baixos índices zootécnicos observados na região. 

A prolongada época seca, característica da região Semi-Árida do Nordeste 

brasileiro, provoca uma redução tanto na disponibilidade quanto na qualidade de forragem 

disponível, que é agravada na medida em que a seca progride. Nessas condições o consumo 

de nutrientes pode ser insuficiente, até mesmo para atender as necessidades de manutenção 

dos animais o que pode resultar em perda de peso e baixo desempenho reprodutivo destes. No 

entanto, uma prática de manejo muito importante é o ajuste da taxa de lotação à 

disponibilidade de alimento da área. 
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Manejar corretamente as pastagens é uma das tarefas mais árduas que os técnicos 

ou os produtores encontram numa fazenda de pecuária. De uma maneira geral, alguns 

objetivos pretendidos pelos produtores são difíceis de serem atendidos simultaneamente, 

principalmente com a pequena propriedade. Os objetivos principais do manejo de pastagens 

são: a) manter elevada a densidade populacional das espécies mais palatáveis e aceitáveis 

pelos animais ao longo do tempo; b) equilibrar o fator produção e qualidade do pasto dentro 

de uma faixa razoável para ambos, uma vez que esses não podem ser maximizados 

simultaneamente; c) fornecer nutriente em quantidades suficientes para os animais 

desempenharem suas funções produtivas como crescimento e produção de carne, pele e leite; 

d) tornar a produção das pastagens sustentável ao longo dos anos e, acima de tudo, manter o 

equilíbrio do ecossistema; e) manter relação harmônica entre solo, planta, animal e meio 

ambiente. 

As forragens mais indicadas são aquelas que suportam o manejo baixo, 

apresentam intensa capacidade de rebrota através das gemas básicas e que possuam sistema 

radicular bem desenvolvido, garantindo boa fixação ao solo, tais como: Coast Cross, Tiftons, 

Buffel e Estrelas (gênero Cynodon), Pangola (gênero Digitaria). 

Para um bom entendimento das técnicas e formas de se manejar animais em 

pastagens, os termos precisam ser utilizados de modo coerente com o que se deseja realmente 

expressar. 

- Unidade de manejo do pasto - É a área de pastejo utilizada para suportar um 

grupo de animais em pastejo durante uma estação de pastejo. Pode ser subdividida por cercas 

ou não, dependendo do método de pastejo; 

- Pastagem – Área de pasto, geralmente circundada por uma cerca e utilizada para 

a produção de forragem a ser consumida primariamente pelo animal em pastejo. 

- Adequar Pastagens para Ovinos – Os ovinos são ruminantes que apresentam 

acentuada preferência alimentar por capins e outras ervas, caracterizando-se por um hábito de 

pastejo intenso, praticando a tosa rente ao solo. Devem ser tomados cuidados com a taxa de 

lotação e o período de superpastoreiro, e a conseqüente degradação da pastagem. 

- Pastagem Nativa – Na região nordestina, a principal área de pastoreiro é a 

caatinga, um tipo de vegetação dominada por árvores e arbustos que não oferecem a forragem 
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apropriada para os ovinos, porem podem ser usadas como alimentação alternativa, 

principalmente no período de seca.   

- Raleamento da Caatinga – Na maioria dos sítios das caatingas, o extrato 

herbáceo participa com somente, cerca de 10% do total de fitomassa produzida acima do solo. 

Isto reduz, consideravelmente, o potencial para criação de bovinos e ovinos ruminantes que 

compõem sua dieta, basicamente, com gramíneas e outras herbáceas. O raleamento da 

caatinga consiste no controle das espécies lenhosas sem valor forrageiro, reduzindo o 

sombreamento e criando condições para o crescimento do estrato herbáceo. 

 Esta prática de melhoramento de pastagem nativa tem por objetivo aumentar a 

participação do extrato herbáceo na produção de forragem da caatinga, tornando-a mais 

adequada à criação de bovinos, caprinos e ovinos, apresenta como benefícios. 

1 – aumento da produção de forragem da caatinga, com uma maior participação 

das espécies herbáceas; 

2 – melhoria da capacidade da pastagem de resistência à seca, com a melhor 

estabilização da produção animal; 

3 – incremento da produção animal, contribuindo para viabilização técnica e 

econômica da exploração pastoril no sertão nordestino. 

- Prática do Raleamento – O controle das lenhosas é feito com base na época do 

ano. A broca é levada a efeito no período seco, e o desbaste da rebrota, no início das chuvas. 

Quatro recomendações devem ser adotadas, ou seja, o sombreamento das espécies lenhosas 

deve ficar entre 35 a 40%, manter uma adequada cobertura morta do solo, poupando do 

pastejo pelo menos 40% da produção do estrado herbáceo; proteger a malha de drenagem 

preservando uma faixa de mata ciliar ao longo dos cursos de água; e não ralear, quando a 

declividade do terreno for superior a 10%. O desbaste das rebrotas das lenhosas deve 

continuar por alguns anos, sempre no início da estação chuvosa. 

Manejo Animal – Em áreas raleadas, pode-se criar um bovino adulto em três 

hectares ou de dois a três ovinos adultos por hectare, por ano. (Fonte: Embrapa Caprinos, 

Sobral-CE). 

Na pesquisa de campo, foi constatado que o raleamento da caatinga, não é 

realizado nas pequenas propriedades e nem na agricultura familiar, entretanto, encontramos 
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em duas médias propriedades, sendo: uma em Canindé do São Francisco, Fazenda Velha e a 

outra no município de Poço Redondo, Fazenda Bonsucesso. 

São visíveis as mudanças de lucratividade e preservação ambiental, a qual o 

sistema produz um forte poder de reabilitação natural da caatinga.  Estudos têm mostrado que 

o tipo de agricultura de subsistência praticado atualmente só oferece chances de sucesso em 

três a cada dez anos e que a pecuária, pela sua menor vulnerabilidade aos efeitos da seca, tem 

se constituído no principal fator do homem no semi-árido. Estudos mais recentes 

desenvolvidos pela Embrapa, envolvendo produtores de 107 municípios do semi-árido, 

comprovam esta tendência, ao constatar um crescimento na renda à medida que se eleva a 

participação à atividade pecuária na unidade produtiva. 

No campo da pecuária, a pesquisa já dispõe de um enorme acervo de inovações 

tecnológicas, gerenciais e organizativas que se adequadamente combinadas e operadas serão 

capazes de, sem danos ao meio ambiente, propiciar níveis econômicos de produtividade aos 

sistemas produtivos e uma maior equidade na distribuição dos benéficos. 

As condições ambientais, tais como umidade relativa do ar, incidência de radiação 

solar e temperatura, podem afetar, não só o comportamento dos ovinos, como também o de 

alguns parasitas durante a sua fase livre nas pastagens (HAFEZ, 1973), sendo que em regiões 

tropicais, sob condições de criação intensiva, a ocorrência maciça de endoparasitas obriga o 

controle da infestação parasitárias através do uso de anti-helmínticos a cada 3-4 semanas. No 

sertão noroeste o controle da infestação, através do uso de anti-helmínticos, é feito a cada 4 

meses. 

O Programa de Melhoramento Genético da Raça Santa Inês é um convênio com a 

ASCCO e USP, espera trazer expressivos benefícios a todos, não só aos criadores de animais 

puros, mas, principalmente, aos pecuaristas que adquirem carneiros da raça para cruzamentos, 

pois estarão comprando animais submetidos à avaliação genética mais abrangente e mais 

acurada. (ASCCO, 2005). 

O Estado de Sergipe é o maior exportador de material genético da raça Santa Inês 

para outros estados brasileiros e alguns países da América Latina, e faz isso através da venda 

de animais vivos. Na atualidade, além da modalidade tradicional de vender genética usando 

animais vivos, cada vez mais se difunde a comercialização de sêmen, embriões e óvulos. A 

partir de uma situação de berço da mais popular raça ovina do país, devido a sua condição 
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climática peculiar (termos distribuídos eqüitativamente à Zona da Mata, o agreste e o semi-

árido), ao pequeno tamanho das propriedades e ao bom desempenho no combate à Febre 

Aftosa, obtendo o grau de Zona Livre, alçamos uma posição de líderes nacionais (DANTAS, 

2005).     

De acordo com o presidente da Associação dos Criadores de Ovinos e Caprinos de 

Sergipe, o entusiasmo dos que lidam seletivamente com a pecuária é grande e esteve 

estimulado pelos resultados do leilão acontecido. Ele ressaltou o excelente padrão genético 

apresentado pelos animais na exposição agropecuária, o que revela o trabalho de seletividade 

que os criadores realizam, cujos frutos já estão sendo colhidos, pois Sergipe detém em termos 

de carneiro da raça Santa Inês, um reconhecimento nacional. 

Na pesquisa de campo, as instalações nas pequenas unidades rurais no Sertão 

Noroeste Sergipano, 90% são de pequenos apriscos rústicos, cobertos com material disponível 

do próprio imóvel e o piso em chão batido e encontramos currais com madeira serrada, tábuas 

com divisões para separação dos animais por idade ou categoria. Localizados em terrenos de 

boa drenagem, posicionado no sentido de evitar os ventos frios e entrada de chuva. 

FIGURA 5 – EXEMPLO DE INSTALAÇÃO RURAL 

 

Fonte: Acervo do autor. (2005) 

O curral (figura 5), encontra-se na Fazenda no município de Canindé do São 

Francisco e foi projetado com uma relação de 0,80 m2 a 1,0 m2 de área por animal jovem e 
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1,20 m2 a 1, 50 m2  para animal adulto. A parte coberta representou 30% de toda área 

enquanto a descoberta representa 70% do total.  

Quanto às cercas, são indispensáveis, uma vez que são elas que limitam o 

movimento dos animais na propriedade, tanto internamente para divisão das pastagens, como 

as periféricas nos limites do imóvel. 

Neste imóvel, foi construída com 8,0 fios de arame farpado. Uma alternativa 

viável é a cerca elétrica ou cercas vivas, que proporciona uma grande economia, tanto de 

madeira como de mão-de-obra e outros matérias, arame, grampos etc.   

Quanto ao sistema de reprodução da ovinocaprinocultura, todos os criadores 

informaram o de monta livre, enquanto três deles faz a monta controlada para que a época de 

parição seja entre abril a julho, no período invernoso, e um dele declarou ter utilizado a 

inseminação artificial, mas exclusivamente para reprodução. O uso do sistema da monta 

controlada é realizado para a seleção de raça e também para aproveitar a maior quantidade de 

forragem neste período. 

Embora a castração dos machos para engorda seja uma prática muito disseminada 

entre os produtores, percebem-se algumas restrições ao seu uso. Alguns produtores alegaram 

não utilizar esse procedimento porque, enquanto estimula a engorda, limita, por outro lado, o 

crescimento anual.  

Quanto aos tratos sanitários, a defesa sanitária animal constitui, através da 

vacinação, a principal ação de controle das doenças transmissíveis ao homem pelos animais 

explorados economicamente.  

Segundo o DEAGRO, a vacinação de ovinos e caprinos contra a febre aftosa e a 

raiva não é  obrigatória, porém o cadastramento é uma estratégia de controle para a emissão 

do atestado de vacina contra essas zoonoses, sendo exigido na comercialização e no trânsito 

animal. Dentre outras doenças que acometem os animais, foram citadas: a verminose, 

eimeriose (curso negro), pododermite (frieira), infestação por carrapatos, ectima contagioso 

(boqueira) e a linfadenite caseosa (mal do caroço). 

Dentre os medicamentos utilizados, a maior citação dos produtores foi para os 

vermífugos (80%), dada a sua importância na fase evolutiva do animal. Os produtores 

também informaram o uso de outros medicamentos que são utilizados em função da 
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necessidade do animal, como antibiótico, anti-inflamatórios, vacinas, vitaminas, cálcio e 

ferro.       

Segundo Silva (1999), a cabra é um dos poucos animais capazes de sobreviver e 

produzir em condições adversas, como as observadas em regiões de clima extremamente 

quente ou frio e com poucos recursos naturais. Daí tornou-se ao mesmo tempo uma atividade 

agradável, rentável e com alto valor social, contribuindo com carne e leite na alimentação 

familiar.  

O leite de cabra, de vaca e de mulher apresenta diferenças entre si, tanto na 

qualidade como na quantidade de proteínas. Contudo, existem alguns trabalhos científicos que 

indicam o leite de cabra como o ideal para ser usado por crianças alérgicas ao leite de vaca e 

pessoas que fazem tratamentos quimioterápicos, porque o mesmo pode diminuir a queda de 

cabelos, o que é uma característica desse tipo de tratamento. Obviamente, o leite pode ser 

consumido também como alimento por qualquer pessoa. Do leite de cabra, fabricam-se, 

doces, iogurtes, sorvetes, (SILVA, 1999, p, 7). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa permitiu identificar os fatores potenciais e restritivos da 

ovinocaprinocultura no Sertão Noroeste Sergipano, enfatizando a questão agrária, produção, 

clima, vegetação, assistência técnica, manejo e comercialização. 

Ao se investigar a organização do espaço agrário no Sertão Noroeste Sergipano,  

privilegiou-se a evolução das formas de ocupação do espaço, enfatizando-se os processos que 

orientaram essas formas, segundo às necessidades do modo de produção dominante. Nesse 

processo de organização/reorganização do espaço agrário, por parte do capital, algumas 

considerações foram esboçadas, fruto das reflexões à luz dos dados e informações obtidos no 

decorrer da pesquisa. 

O processo histórico de ocupação do semi-árido com a pecuária priorizou a 

formação de fazendas, e a crescente concentração de terra, acarretando a sobrevivência da 

pequena agricultura, refém do clima, das políticas públicas e dos latifundiários. 

Assim, diante da força da expansão da pecuária, modificou-se a forma de 

organização do espaço, com a ocupação de terras antes destinadas às culturas temporárias – 

algodão, milho, feijão e mandioca, que passaram a ser usadas integralmente com pastagens.  

Neste contexto, ocorreu também maior entrelaçamento entre o campo e a cidade, 

acentuando-se as suas relações pela integração entre os setores agrícola e industrial. A 

indústria passou a depender cada vez mais dos produtos e mão-de-obra do campo, enquanto 

esse se subordinou à cidade com a ampliação de suas relações. 

A exploração de ovinos e caprinos na região do Sertão Noroeste Sergipano é uma 

opção viável e economicamente lucrativa para pequenos, médios, grandes produtores e 

agricultores familiares, desde que sejam adotadas as tecnologias adequadas e haja integração 

entre os subsistemas da cadeia produtiva. É uma atividade que não exige altos investimentos 

em infraestrutura e na aquisição dos animais, além de apresentar rápido retorno do capital 

investido.   

A ovinocaprinocultura nessa região acontece de forma complementar, porque não 

se tem um trabalho de conscientização da importância dessas criações, o quanto era 

necessário à introdução desses animais para melhorar a qualidade de vida dos sertanejos. 

Infelizmente, a própria cultura do homem e alguns técnicos do governo e empresa privada 
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dessa região têm visualizada a bovinocultura leiteira. Na região Sul do Estado, tem sido uma 

das atividades promissoras e de lucratividade com a genética da raça Santa Inês, 

principalmente nos leilões e exposições agropecuária. 

É interessante fazer uma observação que, apesar de ser uma atividade 

complementar,  é a que está vinculada culturalmente à região. O sertanejo se identifica com a 

criação, através da produção de leite e carne, alimentação e manejo. É a atividade que 

caracteriza a região, independente do retorno financeiro.  

A forma como tem ocorrido a territorialização dos produtores no Sertão Noroeste 

Sergipano é através da caprinocultura de leite, pela importância sócio-econômica da atividade 

no município de Nossa Senhora da Glória e, conseqüentemente, com o potencial da 

ovinocaprinocultura nos demais municípios. A ampliação da participação desses produtores é 

decisiva para a organização de produção e comercialização, mas também da construção de 

uma sociedade mais democrática. 

O crescimento da pecuária leiteira, através da modernização da agricultura, 

representou também uma ameaça para as culturas de subsistência que estão sob a 

responsabilidade dos menores estabelecimentos. As maiores e melhores parcelas dos solos 

foram ocupadas com pastagens, restando para os cultivos as parcelas ínfimas de terras de pior 

qualidade. Essa situação tem comprometido, inclusive, o abastecimento alimentar da 

população local, passando a depender cada vez mais de produtos agrícolas oriundos de outros 

municípios, porque os produtos agrícolas, encurralados pela pecuária leiteira, voltam-se para 

outras formas de sobrevivência.    

Assim, a expansão capitalista no Sertão Noroeste Sergipano provocou, no espaço 

agrário, uma maximização da atividade pecuária leiteira em detrimento do cultivo, 

culminando na concentração e minifundização da terra e posterior expulsão do trabalhador do 

meio rural pelo estabelecimento de novas relações de produção. 

Ficou claro que a maioria dos entrevistados considera o sertão noroeste como uma 

área promissora para a ovinocaprinocultura, onde faltam políticas estruturais para viabilizar o 

seu crescimento econômico e social e que o Estado de Sergipe parece conhecer mais os 

problemas do que as potencialidades do sertão. 

A ovinocaprinocultura poderá se constituir numa solução viável, desde que esse 

pequeno produtor busque a modernização da sua produção, viabilizando-a técnica e 
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economicamente, através de uma maior eficiência produtiva, gerencial e organizacional e 

também levem em conta a dificuldade em competir num mercado cada vez mais globalizado, 

focalizando nichos ainda não explorados pelos produtores rurais, ou seja, criando diferencial 

competitivo, tais como os produtos orgânicos (leite de cabra e carne de ovinos/caprinos), 

mercado este que cresce ano a ano. 

Outro fator importante no Sertão Noroeste Sergipano é a disputa pela água, com 

importantes limitantes ao crescimento e desenvolvimento da região: a baixa sustentabilidade 

econômica e produtiva (pecuária leiteira, ovinocaprinocultura e culturas temporárias); a 

restrição da água de qualidade ao rio e seus reservatórios e a fragilidade do setor público 

(educação, saúde, pesquisa e assistência técnica, financiamento à produção e à 

comercialização).  

A água é um dos bens mais preciosos no Sertão Noroeste, no entanto, adquiri-lo 

no campo é mais caro que na cidade. A água é um elemento determinante na vida do 

sertanejo.  

A concentração pluvial reduzida entre três e cinco meses (período de abril a julho) 

e as altas temperaturas desfavorecem o armazenamento de água na região. O curto período 

chuvoso dificulta o melhor aproveitamento agrícola, onde os meses secos ficam praticamente 

improdutivos para o homem do campo que sobrevive com diminutas armazenagens de água e 

de alimentos, a exemplo da palma forrageira, importante dieta alimentar do rebanho, em 

especial ovino e bovino, pois suporta os maiores rigores da estiagem. 

O clima característico do Sertão Noroeste pode ser considerado, por um lado, 

como uma potencialidade, pois permite a criação de ovinos e caprinos, adaptados à região. 

Por outro lado, para a agricultura, apresenta limitações como a baixa pluviosidade e a má 

distribuição de chuvas, bem como a elevada taxa de evaporação. Isso implica a perda das 

culturas implantadas ou uma baixa produtividade devido a forte estiagem, percebendo-se, 

nitidamente, a necessidade de técnicas alternativas de cultivo.  

A convivência do sertanejo com a seca faz dele um conhecedor potencial das 

condições climáticas, como dias de chuvas, ou quentes, anos de secas ou chuvosas, sem 

grande rigor científico, no entanto, com resultados valiosos. Esse necessita de maior 

compreensão na forma de investimento no aumento da produtividade, na escolha das culturas, 

e de modo como serão cultivadas, com possibilidades de novas alternativas.   
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A vegetação, por ser bastante diversificada, possibilita a existência de espécies 

medicinais, favorecendo a geração de renda, bem como, a presença de plantas nativas como 

frutas exóticas e o aproveitamento de algumas espécies para a alimentação animal. Porem, 

essa sofre com a exploração indiscriminada. O mesmo ocorre com a fauna da região que  

possui uma grande diversidade de espécies, com significativa rusticidade, porém, são também 

sujeitas à caça indiscriminada.  

No Sertão Noroeste Sergipano o desmatamento excessivo de caatingas e matas 

ribeirinhas,  provocam problemas como: a acentuação das condições de semi-aridez, o quase 

desaparecimento de cursos de água, a salinização da água e do solo, erosão e aumento da 

intensidade dos ventos. Isso tudo reflete não apenas na diminuição da área agricultável, mas 

na produção e produtividade agrícolas. 

A caprinocultura é de fato uma atividade com muita potencialidade, mas seu 

desenvolvimento encontra-se, em grande medida, obstaculizado pelo grau de degradação 

ambiental. Requerem-se, portanto, ações voltadas à recuperação da caatinga, para aí, então, 

dimensionar políticas de apoio e desenvolvimento à caprinocultura. No caso da ovinocultura, 

a situação é diferente, pois existe uma maior aceitação dessa criação, que vem tendo um 

expressivo crescimento.      

As políticas públicas têm conseguido efetividade na criação dos ovinos e caprinos, 

contudo, como visto, a maior parte dessas criações não têm conseguido, ao longo do tempo, 

continuar atuando dentro dos padrões esperados. Uma das maneiras de proporcionar a 

sustentabilidade dos criadores é o fortalecimento pelo estado do segmento de assistência 

técnica, disponibilizando tecnologias apropriadas de produção, gestão e orientação técnica 

para esses empreendimentos.  

A cooperação é vista pelas políticas públicas como uma alternativa para o 

desenvolvimento dos agricultores e, desta forma, tem estimulado esses produtores rurais a 

atuarem em organizações associativas. 

Com referência aos ovinos, foi dada prioridade à raça Santa Inês, em virtude da 

sua perfeita adaptação às condições ecológicas de Sergipe. Na pesquisa de campo, 50% dos  

beneficiários não repassaram a outros produtores inscritos e em igual número de animais 

recebidos.  
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A criação de caprinos e ovinos é uma atividade econômica e socialmente viável 

desde que os produtores operem com uma lógica de empresariamento, que visa sempre à 

maximização do lucro na exploração. A ordem moral do agricultor opera de forma holística e 

tem como objetivo o manejo do rebanho até à comercialização. Complementando as ações, 

visando à inserção dos produtores e agricultores familiares ao mercado, deverão explorar em 

pequena escala que possam minimizar as necessidades de subsistência das famílias.  

 Os aumentos na produção e na produtividade colocarão a ovinocaprinocultura 

nordestina em condições de igualdade com outras atividades pecuária mais competitiva. No 

entanto, deve-se deixar claro que esta atividade não é, não pode e não deve ser encarada como 

de alta e fácil lucratividade, mas, uma excelente alternativa de renda, principalmente para os 

pequenos e médios produtores rurais nordestinos, desde que seja bem planejada e executada. 

A oportunidade para crescimento imediato do setor é muito grande pelas seguintes 

razões: o crescimento da população mundial leva a um aumento na demanda por alimentos e 

fibra para vestuário, fazendo com que o mercado consumidor, não só o brasileiro, mas 

também o mercado internacional, apresente-se como comprador. 

A ovinocaprinocultura é uma atividade que vem despontando gradativamente com 

o interesse das autoridades e, tendo em vista o Sertão Noroeste possuir todas as condições 

ideais para o seu desenvolvimento. Acreditamos que, num médio espaço de tempo ocupará 

um lugar de destaque dentro da economia local, regional e nacional, precisando, para isso, 

disseminar técnicas mais modernas de manejo e de trato de seus produtos. 

O plantel de animais é pouco expressivo na caprinocultura, o que enseja a 

realização de um forte trabalho de articulação com a Deagro,  Empresas Privadas  e Bancos 

que permita a ampliação de número de criadores com a conseqüente elevação do número de 

animais.  

É preciso ter em mente que as dificuldades para implementar a 

ovinocaprinocultura é estimular a capacitação dos produtores e técnicos na elaboração dos 

planos de negócios para a construção do espaço geográfico desejado conscientemente ou não 

pela maioria. Como por exemplo: onde se cria uma vaca de leite, pode-se criar de 08 a 10 

matrizes ovinas ou caprinas, o que ocasiona, sem sombra de dúvida, um ciclo reprodutivo 

curto, responsável por um a três cordeiros por parto.  
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ANEXO 1  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

QUESTIONÁRIO APLICADO COM PRODUTORES RURAIS NO SERTÃO 

NOROESTE SERGIPANO. 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA (Aplicação junto aos criadores) 
NOME DO PRODUTOR  
  
MUNICÍPIO  LOCALIDADE  
 
01. Condição do produtor 
 proprietário  parceiro          arrendatário  assentado  outro 
 
02. Tamanho da propriedade: (área) 
 tarefas  hectares 
     Possui outras propriedades 
 Sim  Não 
     Onde?(Indicar município) 

 
 Tarefas  Hectares 
 
03. Residência do produtor 
 na propriedade  fora da propriedade 
              Se fora da propriedade. Indique abaixo onde 
 cidade  povoado  outra propriedade 
 
04. Atividade principal do produtor 
 agricultor  Outras (Especificar) 
           Se agricultor qual a principal atividade 
 pecuária  lavoura 
 
05. Tem empregado? 
 Sim  não 
             Em caso positivo indique: 
 Qtde. Temporário  Qtde. Permanente 
 
06. Número de pessoas que trabalham no estabelecimento 
 da família (adultos)  da família (crianças) 
 fora da família  
 
07. Você trabalha fora do estabelecimento? 
 Sim  Não 
             Em que? 
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             Quantos dias da semana? 
 
08. Outros membros da família trabalham em outra atividade? 
 Sim  Não 
             Em que? 
             Quantos dias da semana? 
 
09. Houve mudanças no tipo de pastagens utilizadas? 
 Sim  Não 
             Em caso positivo, que tipo de pastagens utilizada antes? 
             Quando introduziu esse novo tipo de pastagens? Se possível indicar o ano. 
 
10. Usa medicamentos para combater as doenças do rebanho ovino/caprino? 
 Sim  Não 
 
11. Como você qualifica a assistência técnica? 
 Deficiente  Regular  Bom   Ótimo 
 Particular  Própria  Cooperativa  Outra 
        Governamental : qual o órgão?  
 
12. Usa adubos e fertilizantes? 
 Sim  Não 
 
13. Faz análise do solo para saber que adubos e fertilizantes utilizar? 
 Sim  Não 
 
14. Usa agrotóxico? 
 Sim  Não 

 
15. Crédito Rural (Adimplência junto aos Bancos) 
Situação Normal 
 Sempre reembolsou  Reembolsou/renegociou  Renegociou 
Situação Irregular 
 Já reembolsou parte  Nunca reembolsou   
Em que Banco/Agência?  

 
16. Tecnologia utilizada (Sistema de produção). 
                                             Tipo de Tecnologia                                   Marque X 
Sistema Tradicional sem orientação técnica    
                         
Sistema Moderno com utilização procedimentos preconizados pela assistência técnica    
      
                   
17. Orientação Técnica 
                                             Conceito                                                     Marque X 
Nenhuma visita nos últimos 12 meses                            
Pelo menos 01 visita nos últimos 12 meses                           
Pelo menos 02 visitas nos últimos 12 meses                            
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18. Adequação do solo ao sistema produtivo 
                                             Conceito                                                     Marque X 
Solo inadequado ao sistema produtivo                            
Necessidade de adubação e/ou correção                           
Não necessita correção ou adubação                          
 
19. Adequação das benfeitorias hídricas (rios, açudes, poços etc) ao sistema produtivo 
                                             Conceito                                                     Marque X 
Não existem benfeitorias hídricas para atender aos sistema produtivo                            
As benfeitorias hídricas têm sido insuficientes no período de estiagem                           
As benfeitorias hídricas têm atendido ao sistema produtivo na estiagem                           
 
20. Oferta de Energia Elétrica/alternativa para o sistema de produção 
                                             Conceito                                                     Marque X 
Não existe oferta de energia elétrica/alternativa para os criadores                           
Existe oferta de energia alternativa para os criadores                          
Existe oferta de energia elétrica para os criadores                          
 
21. Ocorrência de fatores adversos nos últimos 04 anos 
                                             Ocorrência                                                    Marque X 
Estiagens ou outro fatores adversos impactaram negativamente o volume de produção nos 
últimos 04 anos                           
Estiagens ou outro fatores adversos impactaram negativamente o volume de produção em 
pelo menos 03 anos, nos últimos 04 anos                          
Estiagens ou outro fatores adversos impactaram negativamente o volume de produção em 
pelo menos 02 anos, nos últimos 04 anos                          
Estiagens ou outro fatores adversos impactaram negativamente o volume de produção em 
pelo menos 01 anos, nos últimos 04 anos                          
Não houve ocorrência de fatores adversos nos últimos 04 anos                          
 
 
22. Usa irrigação? 
 Sim  Não 
Que tipo? Que produtos são irrigados? 
 
23. Dedicando-se à pecuária, qual(is) o(s) tipo(s) de alimentação utilizada ? 
       (     ) pastagem natural                  (        ) pastagem artificial        (     ) outra 
 
24. Sistema de criação dos ovinos e caprinos ? 
       (     ) intensiva                  (        ) semi-extensiva                 (     ) outra 
 
25. Técnicas de manejo de pastagem ? 
       (     ) quanto à lotação do pasto                (        )manejo rotativo com qual período   
         
        (     ) ocorre descanso do pasto?    (    ) Sim. Época                            (      ) Não                   
26. No caso de pastagem plantada tipo ? 
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       (     ) desde quanto planta               (        )técnica de plantio                   
         
        (     ) como adquiriu                      (        ) relação de produção 
         
        (      ) como conheceu                    (       ) área plantada         tarefas ou  hectare                       
27. Se complementa a alimentação ? 
       (     ) desde quando                        (        ) por quê?                   
         
        (     ) qual tipo                                (        ) compra ou produz? 
         
        (      ) período                        
28. Quais os fatores que o levaram a preferir esta atividade ? 
 
  
 
29. Quanto ao efetivo do rebanho. 
       (          )   ovinos                                             (          ) caprinos 
 
        (          ) outros.  
 
30. Nos últimos 20 anos o efetivo ovino/caprino: 
       (          )   aumentou                  (          ) diminuiu           (      ) se manteve 
         
       Por quê? 
 
       Sempre  criou esses tipos de animais? 
 
31. Origem do rebanho. 
 
      (        ) matrizes próprias        (       ) aquisição de terceiros       (       ) outra 
 
  
 
32. Sobre a melhoria do rebanho ovino/caprino: 
 
32.1. Quando e por que introduziu novas raças –  
 
32.2. Qual o local das primeiras aquisições?   E atualmente? 
 
32.3. Finalidade do rebanho Ovino: (      )  corte              (      ) outra 
 
32.4. Finalidade do rebanho Caprino: (     ) corte           (      ) leite        (      ) outra     
 
32.5. Objetivo da produção: (    ) cria      (    ) recria       (      ) engorda     (   ) outra 
 
33.Comercialização – Para onde são vendidos os ovinos/caprinos? Percentual  
       (      ) abatedouro        (        ) feira local       (     ) intermediários    (     ) exposições  (      ) 
 
       (       ) direto ao consumidor local  
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34. Situação do mercado para os ovinos/caprinos 
                                             Conceito                                                     Marque X 
Declinante                            
Estável                           
Expansão                          
 
 
35. Qual o peso para o abate ovino/caprino? 
Ovino -  
Caprino - 
  
36.Qual o tempo de permanência para o abate ovino/caprino? 
Ovino -  
Caprino – 
 
37. Castro os animais? 
      (     ) sim. Idade               (      ) Forma                            (      ) Não Por quê   
 
38. No caso da produção de leite caprino: 
      Sempre manteve essa atividade               (      ) sim           (       ) não.   Desde quando?                            
 
      Número de ordenas   (       )  Quantidade de cabras ordenha  (       )  Volume de leite (     )           
             
 
39. Existem áreas de preservação natural? 
      (        ) Sim                               (        ) Não                             
 
40. Ocorre preservação de mananciais? 
      (        ) Sim                               (        ) Não                             
 
41. Existem matas plantadas? 
      (        ) Sim                               (        ) Não                             
 
42. Existem terras  inaproveitáveis? 
      (        ) Sim                               (        ) Não                             
 
43. Equipamentos, instalações,  benfeitorias e semoventes existentes na propriedade? 
 Casa  Trator  Bovino 
 Depósito  Arado  Energia 
 Silo  Balança  Ovino 
 Tanque/açue  Plantio de palma  Caprino 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NPGEO - NÚCLEO DE PÓS GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

QUESTIONÁRIO APLICADO JUNTA AS INSTITUIÇÕES PARA O LEVANTAMENTO 

DE INFORMAÇÕES SOBRE A PRODUÇÃO DE OVINOS E CAPRINOS NO SERTÃO 

NOROESTE DE SERGIPE. 

1. Qual a importância de se realizar um arranjo produtivo local da ovinocaprinocultura 
no sertão noroeste de Sergipe?  

2. Qual a característica da ovinocaprinocultura no sertão noroeste de Sergipe? 
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3. Qual a característica da caprinocultura no sertão noroeste de Sergipe? 

 

4. Quais são os gargalos tecnológicos, sociais e econômicos do sistema de produção 
ovina no sertão noroeste de Sergipe? 

5. Quais são os gargalos tecnológicos, sociais e econômicos do sistema de produção 
caprina no sertão noroeste de Sergipe? 
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6. Quais as dificuldades encontradas no desempenho de atividades na cadeia produtiva 
de ovinos e caprinos no sertão noroeste de Sergipe? 

7. A que se atribui à dificuldade de apropriação de tecnologias pelos produtores? 
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ANEXO 3 

RELAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PRODUTORES RURAIS DO NOROESTE DE SERGIPE 
CANINDÉ DO SÃO FRANCISCO 

1 1 ASS. DOS AGRIC. IRRIGANTES DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO 
2 2 ASS. DOS PEQ. PROD. ASSSENTAMENTO DA FAZ. FORTALEZA 
3 3 ASS. COM. PE. CÍCERO DE M. DA L. DO RIACHO SALGADO 
4 4 ASS. DE M. DA L. DO FRIO E ADJ. DO POV. CURITUBA 
5 5 ASS. DOS TRAB. DO ASSENT. ESCRAVA ANASTACIA 
6 6 ASSOC. COM. DO POV. SALINAS 
7 7 ASSOC. DOS P. DA  DE SIQ. IRRIG. CALIFORNIA 
8 8 ASSOC. DOS PROD. DA COLONIA SANTA RITA 
9 9 ASSOC. DOS TRAB. RURAIS DO ASSENT. MODELO 

10 10 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DO ASSENT. CUYABA 
11 11 ASSOS. COM. DOS TRAB C/ TERRA - ACTT 
12 12 ASSOC. DE DES. COM. DE CURITUBA 
13 13 COOPERATIVA REG. DOS ASS. DE REF. AGR. DO SERT. DE SE 
14 14 MANDACARU 
15 15 FLORESTAN FERNADES 
16 16 MONTE SANTO I 
17 17 MONTE SANTO  
18 18 JOÃO PEDRO TEIXEIRA 
19 19 SANTA MARIA 
20 20 MARIA FEITOSA 
21 21 DOZE DE MARÇO 

  
GARARU 

22 1 ASS. COM. POV. TANQUE DA PEDRA E ADJ. 
23 2 ASS. COIV. SÃO JOSÉ DO POV. OURICURIE ADJ. 
24 3 ASS. COM. AG. P P L DE DENTRO L T CAB DO BOI 
25 4 ASS. COM. DE PROD. DA LAGOA DO PORCO E ADJ. 
26 5 ASS. COM. DE LAGOA FUNDA, BRANDÃO TIJUCA OITIS 
27 6 ASS. COM. VÁRZEA NOVA 
28 7 ASS. COM. DO POV. COURO SECO 
29 8 ASS. COM. DO POV. LAGOA RASA 
30 9 ASS. COM. DO POV. PIAS E ADJ. 
31 10 ASS. COM. DO POV. QUIXABÁ E ADJ. 
32 11 ASS. COM. DO POV. SÃO JOSÉ 
33 12 ASS. COM. DO POV. SÃO MATEUS DA PALESTINA 
34 13 ASS. COM. DO POV. JIBÓIA 
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35 14 ASS. COM. DOS MOR. POVOADO SÃO MATEUS 
36 15 ASS. COM. GENIPATUBA I E II E ADJ. 
37 16 ASS. COM. POV PALESTINA BF, LD, ENT E LAGOA DO BOI 
38 17 ASS. COM. POV. TIMBAUBA 
39 18 ASS. COM. POV. CABEÇA DO BOI II E ADJ. 
40 19 ASS. COM. PROD. E MOR. POV. OURICUZEIRA E BARRIGUDA 
41 20 ASS. COM. PEQ. PROD. RURAIS CABEÇA DE BOI II E ADJ. 
42 21 ASS. DE MOR. DA COM. DO CABAÇEIRO 
43 22 ASS. DE PROD. RURAL DO POV. JARAMATAIA 
44 23 ASS. DE TRAB DOS PEC. DE GARARU 
45 24 ASS. DOS TRAB. RURAIS DE CACHOEIRINHA 
46 25 ASS. DOS IRRIGANTES 
47 26 ASS. DOS JOVENS DE GARARU 
48 27 ASS. DOS MINIS E PEQ. PROD. RURAUIS COM. LAGOA DO PADRE 
49 28 ASS. DOS MORADORES DE GARARU E POV. OITEIRO 
50 29 ASS. DOS PESCADORESB E CRIADORES DE PEQ. ANIMAIS 
51 30 ASS. DOS PROD. DA LAGOA DO TUBI 
52 31 ASS. DOS MOR. DO POV. MANGEROMA L. E PEDRA FURADA 
53 32 ASS. DOS PEQ. PROD. RURAIS COM. BELA VISTA 
54 33 ASS. COM. SÃO FRANCISCO DE ASSIS 
55 34 ASS. DOS ASS. PROJ. NOVA ESPERANÇA 
56 35 ASS. DOS ASS. PROJ. NOVA ESPERANÇA 
57 36 CACHOEIRINHA 
58 37 MARIA VITORIA 
59 38 FLOR DA INDIA 

  
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 

60 1 ASS. COM.DOS PROD. RURAIS DA COM. BELO MONTE 
61 2 ASS. COM. DOS PROD. RURAIS DA COLONIA DO JUAZEIRO 
62 3 ASS. DO ASSENT. PROJ BOM JARDIM ANTONIO CONSELHEIRO 
63 4 ASS. DOS PROD. DA COM. DE LAGOA DAS VARAS 
64 5 ASS. COM. DOS C. DE CAP. E OVINOS DE MONTE ALEGRE 
65 6 ASS, DOS PROD. RURAIS DA COM. URUCU 
66 7 ASSOC. COM. PROD. RURAL DA C. DE LAGOA DO BOM NOME 
67 8 ASSOC.COM. DOS PROD. RURAIS DA C DA BAIXA DA COXA 
68 9 ASSOC.COM. DOS PROD. RURAIS DA C DA BAIXA VERDE 
69 10 ASSOC. COM. DOS PROD. R P A UNIÃO CONS. 
70 11 ASSOC COM DOS PROD RURAIS LAGOA DO ROCADO 
71 12 ASSOC. COM. DOS PROD RURAISDO POV. MARAVILHA 
72 13 ASSOC DE DES. COM. DA LAGOA REDONDA 
73 14 ASOC. DOS MOR. DO POV. ALGODOEIRO 
74 15 ASSOC. DOS P R DA COM DE BARRA NOVA 
75 16 ASSOC. ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA COM. TABULEIRO 
76 17 ASSOC P R ASSENT. N. SRA DA APARECIDA 
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77 18 ASSOC. PROD. RURAIS DA LAGOA DA ENTRADA 
78 19 ASSOC. C. DOS PROD. R. DA C. MONTE SANTO  
79 20 ASSOC. DOS EVANGÉLICOS DE MONTE ALEGRE DE SERGIPE 
80 21 ASSOC. C. DOS PROD. RURAIS DA COM. BOA VISTA 
81 22 ASSOC. COM. P. R. DO POV. RETIRO 
82 23 ASSOC. COM. P. R. BOA SORTE 
83 24 ASSOC. DOS PROD. RURAIS DA COM. TABULEIRO 
84 25 ASSOC. P R ASSENT N SRA APARECIDA 
85 26 BOM JARDIM 
86 27 SÃO RAIMUNDO 
87 28 UNIÃO DOS CONSELHEIROS 
88 29 RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA 
89 30 JOSENILTON ALVES  
90 31 RAIMUNDO MONTEIRO I 
91 32 PRIMEIRO DE MAIO 

  
NOSSA SENHORA DA GLÓRIA 

92 1 ASS. COM. DOS M. DA REGIÃO DE PERIQUITO 
93 2 ASS. DE M R FCO BORGES VIEIRA DO POV FORTALEZA 
94 3 ASS. DO ASSENT. PROJ BOM JARDIM ANTONIO CONSELHEIRO 
95 4 ASS. DOS A R E M DO POV. RIAC DO LARGO S GONÇALO E  
96 5 ASS. DOS MINI PROD. R. DOS POV. A B D'ALMAS E OLHOS D'ÁGUA 
97 6 ASS. DOS PEQ. P R DO POV TANQUE DA PEDRA 
98 7 ASS. DOS PEQ. PROD. R. ASSENT. DA FAZ. FORTALEZA 
99 8 ASS. DOS TRAB DO POV. MAMOEIRO  

100 9 ASS. COM. DOS M DA R DE GAMELEIRO 
101 10 ASS. DE PROT. AOS C. DA MARIA DO CARMO DO N. ALVES 
102 11 ASS. DE LAV R DO POV LAGOA DO CARNEIRO 
103 12 ASS. BCO DE SEMENTES SÍTIO FORTALEZA 
104 13 ASSOC. DE DES. COM. LAGOA BONITA 
105 14 ASSOC. DE M DO CONJ RES. MARIA VIRGINIA 
106 15 ASSOC. DOS AGRIC. R MORAD DO POV RIACHÃO 
107 16 ASSOC DOS M DO POV. QUIXABÁ E ADJ 
108 17 ASS. DOS P R DA COLONIA SANTA HELENA 
109 18 ASSOC. DOS P R DO POV MANDACARU 
110 19 ASSOC DOS P R DO POV SANTA BARBARA 
111 20 ASSOC DOS PEQ EMPREEND DE N SRA DA GLÓRIA 
112 21 ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO POV. COMBUQUEIRO 
113 22 ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DA LAGOA DO RANCHO 
114 23 ASSOC DOS PEQ PROD RURAIS DO RETIRO 
115 24 ASSOC DOS PROD RURAIS DO POV PIABAS 
116 25 ASSOC DOS T RURAIS DA COL STA HELENA E REGIÃO 
117 26 ASSOC GRUPO DE MULHERES DO BAIRRO SILOS 
118 27 ASSOC P R ASSENTN SRA APARECIDA 
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119 28 ASSOC PROD R DE LAGOA DO CHUCALHO 
120 29 ASSOC DOS AGRIC DO POV LAGOA DE PEDRO 
121 30 ASSOC DOS AGRIC E M POV BOA SORTE 
122 31 ASSOC DOS AGRIC R E M DE SÃO JOAQUIM 
123 32 ASSOC DOS PROD RURAIS DE SÃO CLEMENTE 
124 33 ASSOC COM DA LAGOA DO RIACHO SALGADO 
125 34 ASSOC DE PROD RURAS DO SÍTIO GASPAR 
126 35 ASS. ASS. DE MOR. DA REGIÃO DE AINGAS 
127 36 COOPERATIVA REG DOS ASS DE REF AGR DO SER DE SE 
128 37 ASSOC DOS T R DA COLONIA STA HELENA E REGIÃO 
129 38 NOSSA SENHORA DA BOA HORA 
130 39 JOÃO DO VALE 
131 40 JOÃO RIBAMAR 
132 41 SÃO CRISTOVÃO  
133 42 LUIZ BELTRANO 

  
POÇO REDONDO 

134 1 ASS. C N S DA CONCEIÇÃO DO  ALTO BONITO 
135 2 ASS. COM DOS PROD RURAIS DA COLONIA JUAZEIRO 
136 3 ASS.COM TRAB S TERRA DA COL DE PATOS 
137 4 ASS DOS P R DA COM DE LAGOA DAS VARAS 
138 5 ASS. DOS PEQ P R DO POV TANQUE DE PEDRA 
139 6 ASS. R DOS PEQ. E MEDIO PROD DO M DE P REDONDO 
140 7 ASS N SRA DO ROSARIO 
141 8 ASS. DOS TRAB R DO ASSENT ESCRAVA ANASTACIA 
142 9 ASSOC C DAS R DE MARROQUINHO E STA FE 
143 10 ASSOC COM DOS PROD RURAIS LAGOA DO ROCADO 
144 11 ASSOC COM DOS PROD DO POV MARAVILHA 
145 12 ASSOC DE DES COM DE LAGOA REDONDA 
146 13 ASSOC DE DES COM DA LAGOA DE DENTRO 
147 14 ASSOC DOS MOR E AMIGOS DA COM SALGADINHO 
148 15 ASSOC DOS P DA A DE SIQ IRRIG CALIFORNIA  
149 16 ASSOC DOS PROD R DO ASSENT CUYABA 
150 17 ASSOC DOS TRAB DO ASSENT PIONEIRA 
151 18 ASSOC DOS TRAB DA BARRA DA ONÇA 
152 19 ASS. CAMPONESA DA BARRA DA ONÇA 
153 20 ASS. C. A DOS PEQ PROD DE STA ROSA ERMÍRO 
154 21 ASSOC C DOS PROD RURAIS DA COM BOA VISTA 
155 22 ASS. COM DA LAGOA DO RIACHO SALGADO 
156 23 ASS. CAMPONESA FLOR DA SERRA 
157 24 ASS. COM. DA REGIÃO SÃO JOSÉ 
158 25 ASS. COM. DE QUEIMADAS 
159 26 ASS COM DE RISADA 
160 27 ASSOC DO POV BOA SORTE 
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161 28 ASSOC RIOS CAMPOS 
162 29 ASSOC SÃO SEBASTIÃO 
163 30 COLONIA DE PESCADORES Z 10 DE POÇO REDONDO 
164 31 COOPERATIVA REG. DOS ASS DE REF AGRA DO SER SERG. 
165 32 GRUPO AGRICOLA TRABALHADORES DA BARA DA ONÇA 
166 33 PEDRAS GRANDES 
167 34 CURRALINHO 
168 35 JACARÉ CURITIBA I 
169 36 JACARÉ CURITIBA II 
170 37 JACARÉ CURITIBA III 
171 38 JACARÉ CURITIBA IV 
172 39 JACARÉ CURITIBA V 
173 40 QUEIMADA GRANDE 
174 41 JACARÉ CURITIBA VI 
175 42 JACARÉ CURITIBA VI 
176 43 JACARÉ CURITIBA VII 
177 44 NOVO MULUNGU 
178 45 SÃO JOSÉ DE NAZARÉ 
179 46 JACARÉ CURITIBA VIII 
180 47 CAJUEIRO 
181 48 LAGOA DA AREIA 
182 49 CALDEIRÃO 
183 50 NOVA VIDA 
184 51 MARIA BONITA I 
185 52 NOVO PARAÍSO 
186 53 NELSON MANDELA 
187 54 DJALMA CESÁRIO 
188 55 CARLITO MAIA 
189 56 MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 
190 57 CHE GUEVARA 

  
PORTO DA FOLHA 

191 1 ASS. BENEFICENTE DOS POBRES DA ILHA DO OURO 
192 2 ASS. COM. DOS PEQ PROD RURAIS DA LAGOA DA VOLTA 
193 3 ASS. COM. DA REGIÃO DA UNDA BRANCA 
194 4 ASS. COM. DO POV MOCAMBO 
195 5 ASS. COM. DO POV. UMB. DO MATUTO 
196 6 ASS. COM. DO SACO DA SERRA 
197 7 ASS. COM. GERICÓ 
198 8 ASS. COM. INGASSU 
199 9 ASS. COM. LAGOA DA ENTRADA 
200 10 ASS. DAS MULHERES RURAIS DO POV LAGOA REDONDA 
201 11 ASS. DE DES. COM DA LAGOA DA VOLTA 
202 12 ASS. DE DES COM DE NITEROI 
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203 13 ASS DE DES RURAL DA LINDA FRANÇA 
204 14 ASS. DE DES RURAL DE PORTO DA FOLHA 
205 15 ASS DOS AMIGOS DA TERRA 
206 16 ASS DOS JOVENS UNIDOS 
207 17 ASS DOS MORADORES DO BAIRRO CARAÍBAS 
208 18 ASS DOS MORADORES DO POV DA ILHA DO OURO 
209 19 ASS DOS APICULTORES DE PORTO DA FOLHA 
210 20 ASS DOS PEQ E MEDIO AGROP SERRA DOS HOMENS DE BAIXO 
211 21 ASS. DOS PROD E CRIADORES DA REG  LAGOAS 
212 22 ASS DOS PROD RURAIS DA SERRA DOS HOMENS 
213 23 ASS DOS PROD DA COM LIGEIRINHO 
214 24 ASS. DOS PROD DA COM BELA AURORA 
215 25 ASS. DOS PROD DA COM CAATINGAS 
216 26 ASS. DOS PROD DA COM CANTA GALO 
217 27 ASS. DOS PROD DA COM CRAIREIRO 
218 28 ASS. DOS PROD DA COM DESERTO 
219 29 ASS. DOS PROD DA COM ESTADO 
220 30 ASS. DOS PROD DA COM FAVELA 
221 31 ASS. DOS PROD DA COM LAGOA DAS QUEIMADAS 
222 32 ASS. DOS PROD DA COM LAGOA DO EIXO 
223 33 ASS. DOS PROD DA COM LAGOA DO MATO 
224 34 ASS. DOS PROD DA COM LAGOA DO SAL 
225 35 ASS. DOS PROD DA COM LAGOA REDONDA 
226 36 ASS. DOS PROD DA COM LINDA FLOR 
227 37 ASS. DOS PROD DA COM SACO DA TERRA II 
228 38 ASS. DOS PROD DA COM SÃO FRANCISCO 
229 39 ASS. DOS PROD DA COM SERRA DO TABACO 
230 40 ASS. DOS PROD DE CASA DE FARINHA SÃO MIGUEL - PITOMBEIRO  
231 41 ASS. DOS PROD  DO BAIRRO LAGOA SALGADA 
232 42 ASS. DOS PROD DO ASSENTAMENTO PAULO FREIRE  
233 43 ASS. DOS PROD  E CRIADORES DA UNIÃO 
234 44 ASS. DOS PROD DA COM COVÕES 
235 45 ASS. DOS PROD DA COM FLORESTA 
236 46 ASS. DOS PROD DA COM JUREMINHA 
237 47 ASS. DOS PROD DA COM PEDRO LEÃO 
238 48 ASS. DOS PROD DA COM RANCHINHO 
239 49 ASS. DOS PROD DA COM SÃO DOMINGOS 
240 50 ASS. DOS PROD DA COM SÃO JOSÉ 
241 51 ASS. DOS PROD RURAIS DA TERRA DE SÃO FRANCISCO DAS MARRECAS 
242 52 ASS DOS PROD RURAIS DOS REMANESCENTES DO QUILOMBO DO MOCAMBO 
243 53 ASS DOS TECNICOS EM AGROPECUÁRIA DE SERGIPE 
244 54 ASS DO TRAB RURAIS DA LAGOA DO RIACHO 
245 55 ASS N SRA DA CONCEIÇÃO 
246 56 ASS REDÍGERA DOSPOVOS AORÓ 



 

 

186

247 57 ASS SERRA DO MORÉRIA DOS PEQ PROD RURAIS 
248 58 ASS UNIÃO DA TERRA 
249 59 ASS. DOS PROD RURAIS DA COM ESPERANÇA 
250 60 ASS COM DOS PROD DO POV LAGOA DO RANCHO 
251 61 PAULO FREIRE 
252 62 JOSÉ UNALDO DE OLIVEIRA 
      
  Associações Pesquisadas: em Negrito   
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LISTA DOS ENTREVISTADOS 
 
1 - Secretário municipal de Nossa Senhora da Glória: Márcio Rangel; 
  
2 - Secretário municipal de Nossa Senhora de Monte Alegre de Sergipe: Fábio Weber; 
  
3 - Secretário municipal de Gararu: Jorge Luiz de Carvalho; 
  
4 - Secretário municipal de Canindé de São Francisco: Everaldo Nunes; 
 
5 - Secretário municipal de Poço Redondo: José Fernando da Silva; 
 
6 – Articulador Territorial do Sertão Noroeste Sergipano: Gismário Nobre; 
 
7 – Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR: Manoel Jerônimo – Poço 
Redondo; 
 
8 -  Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR: Maria Helena – Canindé de São 
Francisco; 
 
9 --  Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR: José Emídio – Porto da Folha; 
 
10 – Médico Veterinário do Deagro e Produtor: Wolney Brito – Gararu; 
 
11 – Engenheiro Agrônomo do Deagro: Valmor Ribeiro – Nossa Senhora da Glória; 
 
12 – Técnico Agrícola do Deagro: Dionísio dos Santos – Poço Redondo; 
 
13 – Engenheiro Agrônomo do Deagro:  Fernando Oliveira - Monte Alegre; 
 
14 – Técnico Agrícola do Deagro – Sérgio de Sá – Porto da Folha; 
 
15 – Médico Veterinário do Deagro – Luiz Araújo – Porto da Folha  
 
16 – Médico Veterinário do Deagro – Cláudio Vieira -  Poço Redondo; 
 
17 – Engenheiro Agrônomo do Deagro – Evilásio Andrade – Gararu; 
 
18 – Técnico  Agrícola do Deagro – Antônio Resende – Gararu; 
 
19 – Engenheiro Agrônomo do Deagro – Godofredo – Aracaju; 
 
20 – Engenheiro Agrônomo do Deagro – Wilton Menezes – Aracaju; 
 
21 – Engenheiro Agrônomo do Deagro – Deodado – Aracaju; 
 
22 – Sebrae de Nossa Senhora da Glória: José Aumiro Feitosa; 
 
23 – Usina de Beneficiamento de Leite de Cabra: Anselmo – Desativada; 
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24 – Engenheiro Agrônomo do Incra – Luiz Gonzaga – Aracaju; 
 
25 – Técnico Agrícola do Incra – Miguel Resende - Aracaju; 
 
26 – Técnico Agrícola do Incra – Sávio Domingos - Aracaju; 
 
27 – Técnico Agrícola  do Cecac –  Cícero Quirino - Aracaju; 
 
28 – Técnico Agrícola da ASCA – Alexandro – Nossa Senhora da Glória;     
 
29 – Aloísio Azevedo – Produtor – Poço Redondo; 
 
30 – José Acácio Santos – Produtor – Poço Redondo; 
 
31 – Francisco Andrade Santos – Produtor – Poço Redondo; 
 
32 – Vicente Barbosa  Brito – Produtor – Poço Redondo;  
 
33 – José Nivaldo Paes Andrade – Produtor – Poço Redondo;   
 
34 – Moacir Soares da Mota – Produtor – Canindé de São Francisco; 
 
35 – Antônio Carlos Lima – Produtor – Canindé de São Francisco;  
 
36 – Erilio Penalva Brito – Produtor – Canindé de São Francisco; 
 
37 – Paulo Oliveira – Produtor – Canindé de São Francisco; 
 
38 – Ronaldo dos Santos –  Produtor - Monte Alegre de Sergipe; 
 
39 – José Antônio Andrade – Produtor - Monte Alegre de Sergipe; 
 
40 – Antônio Andrade Lima – Produtor – Nossa Senhora da Glória; 
 
41 – José Nilson Batista – Produtor – Nossa Senhora da Glória; 
 
42 – José Adauto Conrado – Produtor – Nossa Senhora da Glória; 
 
43 – Adalmir dos Santos – Produtor – Nossa Senhora da Glória; 
 
44 – Gilberto Oliveira – Produtor – Nossa Senhora da Glória; 
 
45 – José Feitosa – Produtor – Produtor -  Porto da Folha; 
 
46 – José Roberto Santos – Produtor – Porto da Folha;   
 
47 – Maria dos Prazeres – Produtora – Porto da Folha; 
 
48 – José Rodrigues – Produtor – Gararu; 
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49 – Rodrigo Tenório – Produtor – Gararu 
 
50 – José Virgilo Brito - Gararu  

51 – Médico Veterinário do Deagro - Marcos Franco – Aracaju; 

52 – Arnaldo Dantas – Criador, Diretor da ASSCO e Médico Veterinário - Aracaju.. 
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