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r. AR\CTE AS DO .\H ~lciplO

o de Aracaru localiza-se na Geral Estado

de 8 krn de

extensão e a 720 m

de alt irude ( Estansncas e lnforrnacões, 19(4)

a pnoulação era 17123

e 8.493 mu a 3 188

cal urna taxa de

23 1 5 88

113GE. I

aos recursos naturais ·"nu"-,,,,'" c!in1a sern média de
21, I com máx ima de e mínima dei

II de rnrn, C0l11 máxima 1077 mm e

apresentados SEIO

latossolo verrnelho-cscuro eutrohco c íatossolo

(Centro de e



2 - 'I E rODOLOG L\

{ (lI rr \ Di !} \1)0:--

Pnr. J iThcaç;~n dp, qucsuonai ),'S, rói ministrado treinamento para exiensiouistas da
F\ 1 \'l LR. \ isto que o questionário pOS:-UI particularidades de economia e
ad rni rusrracào rural que nem iodos conheciam. e realizado por eSles técnicos o
It.:\a nramcnto de dados dos pequenos agricultores Para este município foram
selecionados 40 produtores. com arca de até 100 lia. para serem entrevistados. Os
produtores foram selecionados aleatoriamente. de maneira a permitir que todas as

" unidades gçoambien!~lis fossem representadas na amostra

Os dados foram digirados em uma estação de trabalho. o modulo
!:SP AS (Statisucal Analisvs 1985) O sistema de J5 arqurvos,
relacionados entre si através de variáveis chaves l.m segundo programa reuniu todos os
15 arqur. os em um único, de maneira a permiti: a elaboração de variáveis não obtidas
diretamente do questionário (variáveis compostas), como renda bruta, custo total, nível
rCC!10IógiCO. área total com pastagens. etc , qUê totalizaram mais 86 variáveis

() passo segumtc foi identificar aquelas \aria\l'Í:' que mais conmbuirarn no processo de
upiúcação. eliminando aquelas de caráter redundante Para tanro. inicialmente, foram
fcuas rabulaçõcs gráficas e numéricas. eliminando-se aquelas com baixo coeficiente de
\ ,1' ação l-rn seguida. calculou-se amatriz de correlação entre as variáveis resultantes
do processo anterior. com o objetivo de identificar as \ L1I ia\ eis que contribuíram com o
me-mo tipo de informação '.;esta etapa. 13 conjuntos de variáveis foram identificados.
lendo as \ ariavcis de cada conjunto, alta correlação entre "í De cada conjunto. uma
\ aria , e! roi selecionada, chegando-se. portanto, a uma relação de 13 \ ariá veis
compostas, a partir das quais fo: Iniciado o processo de tipificação e classificação dos
q"te:n,]-, de produção agrícolas do município de Ar.icatu

..•-: \IODELO I SfAT!STICO

\
'\

'\este projeto, a análise fatorial multivariada utilizada para identificar os fenômenos
socio-econórnicos, agroccologico-, tecnologico- e histórico-culturais que determinam a
('\lstén-:jJ dê tipos diferenciados de pequenos produtores De fato. análise fatorial e uma
técnica de análise estaustica rnultivariada. que procura explicar variações maxirnizando
a informação não repetida Rao ( 1970) a descreve corno um esforço para condensar um
conjunto dê variáveis observadas dentro de um conjunto menor de variáveis conceituais.
que reprodu/em de maneira fidedigna as correlações existentes no universo estudado
De acordo com este modelo. as vanaveis iniciais passam a ser representadas por um
conjunto menor de variáveis conceiiuais que as explicam

{,



\ ,-',,,h.:~' :UJIi/d,,:àu d,j analise tatorial baseia-se em técnicas cstatisticas e matemáticas.
,!lra\"" di!" quai ... pode-se trabalhar em um espaço n-dirncnsional ;\0 aplicar esta
tccnica. consegue-se estabelecer as relações entre as vanax eis que detem a mesma carga
de informações r\ utilização crescente desta técnica em pesquisas sócio-econômicas,
deve-se a necessidade de expl icar o fenômeno estudado com um menor número de
(:trnró r variáveis CO!H ...cituais) que aghuinarn as informações de diversas variáveis
pesqui-.ada- lcoricamcnre. o numero de fatores con esponde ao numero de variáveis
<elecionadas, mas corno (1 objetivo t' reduzir o numero de componentes básicos sem

perda di.' informações, estabeleceu-se que deve-se selecionar um número de
Ú!10rCS que detenham. no mínimo. 750'0 da variação total Existem vários métodos de
extrução de fatores () método mais C0I1111ll1 é o dos componentes principais, no qual o
pnmeiro componente (fator) e o que expressa a maior variabilidade do fenômeno em
estudo O segundo componente é o que expressa a segunda maior variabilidade não
correlacionada com o primeiro componente, e m por diante

3. HESl'LTAOOS E OISCl'SS:\O

Os resu Irados da analise farorial podem ser resumidos na matriz. de coeficientes
roracionada pelo método Varimax (Quadro !) "este Quadro. observa-se que os cinco
fatores considerados explicam 7.)°0 da variação total O primeiro fator e dominado pelas
cargas faioriais das variáveis do n' de bovinos. valor total da produção animal e
produção anual de leite Considerando que as cargas fatoriais podem ser interpretadas
CUI1)(i o de correlação entre as e O fator considerado. pode-se
concluir, conccitualmente. que a exploração pecuaria. neste município estudado. e o
fator que mais contribui para a diferenciação ripoloçica dos pe [uencs produtores

o segundo fator tem corno carga dominante as variáveis das áreas com culturas
s e áreas com culturas perenes. () que permite concluir que a exploração de

culturas de alto valor comercia! e a segunda causa de maior diferenciação entre os
" pequeno>" produtores estudados

o terceiro faror tem corno cargas significativas as vana veis da área com pastagens e
área total da propriedade, o que permite concluir que o de ocupação do espaço
físico da propriedade. embora em escala menor que os anteriores. tem uma contribuição
importante na diferenciação estudada

o fator é dominado pelas variável s da renda com a venda de mão-de-obra para
ari. idade" agrícolas e renda com atividades não agricolas. mostrando que a composição
de renda do pequeno agncultor. mais especificamente a renda proveniente de atividades
c,ti a-propriedade. tem a sua importância no que diz respeito a diferenciação pretendida

Finalmente. o quinto fator tem como carga Iatorial significativa a variável arca com
culturas tradicionais

'7



(H\ 1)1{0 I - \latril. de Coeficientes

.....···.··.··w···~··_·v··~~ ~".._. __"' __ ~""" ~ "" .. • ...~.~~.",~~",,, __ ~~~,, ...• , MW_~ __ "W_._w~ ", ~.~",,,, , . ._ ,_._~._

i'u{(}{ 1 l utnr ? f .u.»« 3 j'ulor'; 1·'l!{J)'.) Comum1 'ariávcis
Valor/producâo animal
Produção leite '~í10

,,' de bovinos
lndrce de tccnotogra
Outras receitas
CUItI\OS comcr ciais "
C li IrIvos perrnan entes
Arca roral
Arca com pastagens
v'enda de mâo-dc-cbra
Salanos externos="
Cultivos tradrcrouars+""
Tamanho da fanldla

Fonte

~ .._~.~,,_ .._._ ...._ ..~~..- .
0,8.\ O ()O

0.82 -o 'J i
0.77 -O Ol

o·~~ ()!~

006 0.<>7
003 0.,96
OU) Ol7
O 34 -O 2Q

O Oi -O 08
O 05 -o 07
O 1-+ 002

-O 10 008

o !5 007
O OS () 02
li 28 -O Do
í) 15 ·022

-O 1.+ O í u
o 02 002
OUl 0.01
0.80 () DO
0.67 001

-O 35 0.69
-0 Ic) .0.65
-O l2 -0.19
0..'2::;: 039

prouutorcs do W"l11-:'IW1t\

n nA)
'.: \.í;:...

I) 00
00°
.n (1 i
-0.25
C.Ü,1
ao ~
o o:'

-o 03
i),l~

0.1 fi
0.76
I) 60

o i:
Ü 60

068
048
029
01.),

0.93
072
065
0.64
04()
065
0,60

"cultivos comerciais' caracteriza-se peja exploração de produtos que se destinam,
prefercntemente. ao mercado (mandioca, caju. firmo. ele}

*":-,alaríos externos por salários externos se entende os rendimentos obtidos por
\ idades não agrícolas

"''''*cultl\O$ tradicionais caracteriza-se pela exploração de produtos que se destinam.
preferer-temcnte. ao consumo elo grupo familiar (feijão, milho. arroz Hn a. etc.)

Arfa\ és do cruzamento destas variáveis conceituais. identificou-se o:, seguintes tipos de
xistcmas de produção praticados pelos pequenos produtores do município

r!PO 1- Agricultura de sobrevivência - este tipo não possui unidades animais (tA) e
o:, cultivos explorados são aqueles considerados de autoconsumo (arroz. milho. feijão e
[.;\\ai

'! !PO'" Agricultura de subsistência - os produtores deste tipo não possuem L A e
'" cultivam, alem das culturas de sobrevi. ência. no máximo ô ha de culturas de valor

I jP() 3 - :\grkultura Comercial - não tem unidades animai ' e plantam mais de 3 ha de
culuvos comerciais

TI PO -I .. Pecuária de subsistência .. os proprietários deste tipo não exploram cultivos
comerciais praticam U1l1apecuária rudimentar com. nu mo, S Li A e os cultivos são
aqueles considerados de autoccnsumo.

T] PO 5 - Pecuária diversificada de subsisiê cia - este tipo caracteriza-se por possuir ate
5 l ,\ e plantar, no máximo, 3 ha de culturas comerciais,
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'T! PU 7 ~ Pecuária cul: ivam apenas culturas de autoconsurno; possuem
mais de '; L',\ e de

8PC'I.'uana di\

3 ha
::;t:

ano

ru-o !!lI,lUU/ n(l

TíPO 10 w

até ha de culturas comerciais c ano,

:\ da tlpí outras características
dos grupos" que serão descritas a i)CgCl1f

nsrrtuuscao dos Produtores por Tipo
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'I lPO 1- .\!!riculwnl de Sobrevivêucin

I:S1lU Tt R \ D.\ PHOI'RIED.\D[

• Arca total 13.3 ha em média, podendo chegar a 20.0 ha
• Ar ea de pastagens \L:~ ha em média, podendo chegar a ! ,0 ha.
• Arca com cultivos tradicionais ha em média, podendo chegar a 8,0 ha (mi

feijão)
+ Arca COIll cultivos comerciais- não possuem

• '\'11111<1 ís
+ Capril1o:,"' não possuem
• 0\ 1I1(''i - não possuem
• Bovinos - não possuem
• Sumos 3 animais em média. podendo chegar 11 9
• ·\\c,> 3.~ aves em média. podendo chegar a 10

l'SO DE TEC\OLOGI.\$

TECNOLOGIAS UTlUZAM
ti/o

Sementes vl elhorndas
Adubo
Adubo Químko _

.1)('rt',}si\.()s.~gl:í<:QIH s,. .
~1:~p~~?()?()I~!'!·I:~lç~():\~~illIJII..

,Prep~ po_Solo/:!:r~,çiio i!!.es}nín~ .._
Controle de Endo e [do iarasitas

33.3

Var inaçâo
S ti p.le nl.~n.!as~o:.~ljll~t'!1ta r
'lint'ralização

......... ~..~.~ ....~ ..~.~~,.._. ~..2:.~,~ .. ,.h •••••••

Ir r:igê li,: fio

----l

ESTHl' ITR:\ FA:\IIL1AR E 'I.\O-DE-OBH.\

• .\ amanho da fanulia :::pessoas em media
+ \lào-de-ohra familiar t,5 ativos em média. com 1,33 dependente por ativo.
• Mão-de-obra temperaria não contratam
• \ lão-de-obra permanente não contratam.

IIJ



U)l 1[' \,\1[:\ ro~ F FS nUTll{ \ IlíDRI( .\

E~nu ITR:\ lH RE:,\O,\

~

"

~.()~ rriJ~,I!~s.<!Q_ti l)_Reu d~. _
1~.\t!~_l_'_::~~!.:Q1~~c~1;1 r ia_ ........____
\' eu ti li de :VIã o-d e-o bra- -- --
Outras Receitas da Fazenda
S:JI:íl"Íos LxL c Outras Receitas da Família~ --"------,. ----

· :\posen tad ()ria _.

2.2

"
"
"
"

73.3

TI PO 1 - \gl'iclI!tura de Suhsistênr ia

Lste tipo representa 2.5° o do rorat estudado

ESTRlTlR\ 1>.\ PROPRIED.\DE

• Arca total - I :'J1 ha em media
• '\iCd cÍI.:pastagens lU.' ha em m~'dld (\.;lPII11 t.: palma)
• .\rt'a (,)111 culuvo ..•tradicionais não possuem
• vr ca com cultivos comerciais 1."' h.: vm media (dlg()dão)

\ 111m.n ,
• Capri nos .....não possuem
• (h if)O,> não P\h'I"~1l1

• 1>\ '\ • nu~ não píl~<;lll.:lll

• \llil1<h nào PO"SIl<:11l

• \ \ C'~ 3(' lI\,'.., em media

1I



l ~o 1!.1JFC\OLOCj \~

TECNOLOGIAS UTILIZAM
(Y(J

SenH.'III('S \1e1horadlls
Adubo Org:1n.is:o~ ._

....:\d uh (~_~~tl~í_rtli50....
, r~('X~'J.l~i~:95.~!:í5~111~
Pr~p. (~2§oloUI'}\sfi():~llirll~11

do Solo!Tr.l~5ão .\lecúnica
~.Contr(~I('deElldg.~I~:t(>I~:lr·.lsif;~S
L.\~CLr~lIÇ}I<? .. _..__ .
:Suplem~'lta(;ã.o Alimentar
:.:~ji.r~~á\!i7."~:~()~:~-·---·...
Irrig'lçã_o _

100

100
tOo
100

ESTRtTCR.·\ FAi\llLL\R E .\·L.\.O-DE-OBRA

+ Tamanho da Iamilia - 2 pessoas em media
• \lão-de-obra familiar·· 1.75 at1\05 em média. com 1,4 dependente por ativo
• \ tão-de-obra temporária- não contraiam.

'. .• \ lào-de-obra p<CTm:tnente não cont ratam

EOl'IP.-\\IE\·TOS [ ESTRlTt'R\ HÍDRICA

";lI) P(h"l!(~m fonte própria de agua\ ..ão possuem maquinas ou equipamentos agrícolas

. 1:~;'.11{lTe RA DA R E~ nA

.\ renda itlédta bruta anual ti: de RS 1 2'+-1,00

Rcnd~ Agr:Ql)~(:~I~l:ia
Venda de Mão-de-obra_._---,-, ..~._., -" -~---'~"-~._~

:Outras da

43,7

S:ll:\rios E'Lc Outras Receitas da Família> __ • ~ _ _ .. ._ •• __ ~ H.· .• ·_ .. ._·_·_.· __ ~_. __ ····· ··_··· .__

i Ap'gsen!~~~!()ria

',.



')'11)03 -\l!I'iculrura Comercial

+\rca total - I ~.O ha em média
• -\r':iJ dt.: pastagens não ?O~SUerrL

+ Arca com cultivos tradicionais - 1.0 ha em media (feijão)
+ -\rCd com culuvos comerciais [1," ha em media (algodão)

• .vuimais
+ Caprinos n;10 pos.;;uem
+ Ovinos- 11<10 possuem
• !hl\i nos ~. não possuem
• Sumos .. y animais em média
+ .\\<.':' -lu avcs cm rnedia

{'SO OE TEC'\OLOGIAS

lITILlZ.,A.M
(Yo

Sementes :\-Je!honlClas

. .-\d l~l?()ºt:g~!!.i~f!.. __ .
•~~~Illt)~) Qtt.!.!!l i~~!l
Defenvivos \OTícolíls... ~._ .•

pr~p~~t:l So IojT 1::~S~~().~llilllaI
.Pr~·l~.S~t:l Solt)/II':ls~();'\!e(ân ica .
Controle de Elld~r F.~!º-Parasi(!ls
\' asillll çã~ ._~.... ._ .. _ ..
SuPI~~~~~~!!.'.~1;~o:\lim..e.•..11.,1 '.11: ...•....•..... _.~ ....

\lil!rE;!li.,:~ç~o o •• '

11'~ig:lç~o . _........... ..._........_.

lOO

TECNOLOGíAS

)00
100

tOO

_. i

!·:STR.CTl R.\ F.\\l!U.\H E \I.\O-Dl::-OBR:\

• 1 amanho da Iam liia
vlão-dc-obra familiar
\lãn-dc-nbra temporária
\l;i,,-dc-obra permanente

7 pessoas em média
ativos em média, C01n dependentes por ativo

••
0.06 h 'd/a * em média
não contratam



HHIP,\\IL\'IOS E (-:STHTlt R\ llíDRIC-\-" " . , . . -' .-

:\ào pos-uem fonte própria de água Não possuem maquinas ou equipamentos agrícolas

,Rr!lda~g!:gpN'Ulíl~~.!....
Venda de :\'lão-de-ohra

_~ •••••••••••••••••• __ "'W'

Outras Receitas da Fazenda
... -_. ----_.__ ._--.-.. - . - -- -----_. -- -

Salários Ext. e OU1l';\5 Receitas da Família
......................... ----. . ---- .

'\po<;(,IlIJHloria 4-1.2 ;

TIPO -t - Pecuária de Subsistência

l.sre tipo representa 1:::,5~odo total estudado

• ,\rca total ··23,2 ha em media, podendo atingir o máximo de ";'5,0 ha
• Area de pastagens - 7.6 ha em media. podendo atingir o máximo de 19.5 ha (capim

e palma)
• Área com cultivos tradicionais ....3,2 11aem média. podendo atingir o máximo de ";',0

ha (feijão, milho)
• '\rea com cultivos comerciais não rvam

• \ni ma: "
• Capn nos não pos uern.
• Ovinos 0,,2 unidades an imai ~ em media. podendo chegar aI"")

• Bm mos ,- 2,4 unidades animais em média, podendo chegar a 3,:::
• Suínos O,~~animais em média. podendo a 1.
• Aves - 8.8 aves em média, podendo chegar a 15

I~



TECNOLOG IAS UTIUZAM
%

"

Sementes Melhoradas
.~ ···.~=w,

Adubo Org;lni_<:~ __

, A d~~J)5~º!}í~l!,i~(),_.
l_!~)!f~'1lsivos I~gl:í(:oJa~,
Pr('~ol()!Traç~9 __:~~imal ....

,1~EeP~~??~~9!J'~!-l~~~:\.)_~s.ilnir li

ç:~n~!:~!~!~J~~~Qe F;~~tgp,lr:~j~!I:~
V~lcillação .
~tlple me Ilt:I)~~()-,~Iir)l~ r: t a r

, :vU,H\E1t.!i_llIsI!º .__ .
~l:rígasã_~__ . ' _

60

.$0
20
20
60

ESTRl-TCH ..\ F:\:\HLIAR E ,\L.\O-DE-OBR\

+ Tamanho da família 4,6 pessoas em media. podendo chegar a ()
+ vtào-de-obra familiar > 2,5 ativos em media, com U~4 dependentes ror ali, o
• \ tão-de-obra temperaria .....não contratam
• \ 1ão-de-obra permanente- não contratam

EorIP.\.\lE.:'\TOS E ESTf{LTCRAUÍDRICA

-\penas 20°1) dos produtores possuem plamadeira 20~'o possuem fonte própria de água.
1'1·(\\ eniente de poço

·,L"·n~LJt RA DA REl\D.\

\ renda media bruta anual ç de RS I 212.40, podendo chegar a R$ 2.ó7'+.00

pist-:i!>.!Iição ti!. ~.~nda _._ ... .. _
. Renda :-\.!!roJ~ecu:íria
Venda til' Mão-de-obra

< •• h •••.• ·" ••••••••••••••• , ••• ~~""A_~,~.·A.A_._A ••••• _,

Outras Receitas da Fazenda__'_"__ _ _ .......•.......... _._.~..... _..... . .. ~,. .A._ .. _.· .. _····__ ···_·

Salários FxL e Outras Receitas da Família_ ~.. ,~~.. . ..-._.~~=w.·." .

;\pOSCIlllldoria

]:'



FS1C tipo representa 5u o do total estudado

ESTlH '1 l R\ 1>.-\PR.OPHIED.\DE

• .\rca total :,RJJ ha em média, podendo chegiH a -t6JI ha
• '\r~';l (h.~l'à,Ll~cn, ~ ~ h.J eln n1edia" podendo chegar -,15.,6 ha (capim e palma)
• '\rt.',l com CU1tI\OS tradicionais 1,n!ta em médíii (milho e feijào)
• ,\1(';\ com cultivos comerciais ··2,0 ha em media (algodãu)

t Animais
.• Caprinos
• (h mos

• Bu\ íons
••

. não possuem
nào pos-ucrn

:.:: unidades animais em I11cd,(\

SUdl0S 1,0 animal em n1.2(\i'L podendo chegar a '~.(j

15 3\ es em media, podendo chegar a ::'5

LSO DE TEC;\OLOGL\S

UTILIZAMTECNOLOGIAS

Ó,

Sementes \lclhoradas
~\ ~Jtl bo_Q!:gªll icQ

.\ d IIbo ::< •.•..•.::.:..•.~..:;:'...... ..' .................~. ;.. _...... _ .. _ .
p('fensivos ;\g~:!.~:QI:ls 50
Pr.l'p. d!)~olo!l~r-~ç!}?Anil1'l:.I.I 50
Pr.~E:(lo ~o!o/TnH;ão ~I~dinica

, C().I;!t!..()I-i:~~.eJ~r)(!(!~Ect9El~l:asitas
, \'acil!:\sã{) ..__.___ ... _
~~llpl~l.ll_~I~.~~tç;l() A Ii.~H('11 t 1)c__
\1i,-~erílljza(~o
Irrigação

50...................• _.....;

100
......... - ....~,-_ ...•-........ ............•. - --------

::'0•.._ ..••.................... ,
100

FSTHl"ITH,.\ F.-\.\IlUAR E \L\O-IH:'OI3R\

• Tamanho da família .2 pessoas ern média
• vlâu-de-obra familiar 0,87 at« 0$ em média. com 2.::: dependente por ativo.
• \ Ião-dc-ubra temporária 0.0: h d a em media
., \Jj,hle-obra permanente nJo contratam



.. EQlIPA;\IE'\TOS t I:STRt'TLRA UÍDRICA

LSI lU U R\ DA .B.y '\ DA

-\ renda media bruta anual ~ de RS 2 g99,OO podendo chegar a RS 2 936JlO

rº.!~t.d!>~~~_~i'I{~~~~i~==:..-::-'-"-'-'-"__·-..,'_'.-...-'-.._-_-''-__' ._-<
,Re!" d a :\ g ro peEu~ll·i:l
\cnda de 'Tão-de-obra'" - - ~_.. . __ .._--"
Outras Receitas da Fazenda..~ ,--~_.~.- _...... . _ .._....... ~_.-.." _._-_._ .

Salários Ext. e Outras Receitas da Familin_._ .._.------------,- - -

o" ~~\P.~.~_.~.~.~_.~·?~.~~:.~~.t.~..~~_..,.,'_~_w_~,,~_.h,,_, 7

TIPO 6 - Pecuária Diversificada com Agricultura Comercial.

FSTRl '{'IR·\. DA PROPHJEDAOE

• Area total··· 29,5 ha em media. podendo atingir o rnaximo de 05,0 ha
• Arca de pastagens _. 13) ha em média, podendo atingir (1 máximo de

e palma)
• :\,,,',1 com cultivos tradicionais 0.5 ha em média, podendo atingir o máximo de

20,0 na (feijão)
• Area com cuhivos comerciais 7,7 ha em media. podendo atingir a 17.0 ha

1 Jigocli\o)

ha (capim

• ...\ninHIIS
• Capri nos ... não possuem
• (hInos não possuem

~ unidades animais em média
• Suínos - 0,5 animais em media.
• i\ \'CS J 9,5 aves em media, podendo chegar a 40

17



lSO DETE(j\QI,OGL\S

UTILIZAM
%

TECNOLOGIAS

·Sementes '\lelhoradas
~i!ti bo Orgitf!l~_~~' _

Adubo Químico

.1~~ft?I!.s.i~()~~K!:í~~oIa L~.,............ ___._ ___
[J'I-ep'~g?.§(~'-on)~ç íi ().:~\nirll 111
· fr~l!,:.,~i_o5olt~(I)::!SªO '\lednkl~_
..C ()r~.!r()!~5Ie r:;:,I~Ô.QL~;~t()p:~!:;l~í~a~_
· \ac~nação
,?llpl~'rll~l)lílÇã() ::~..Iil!l~:'.l,t~!E,_"
L:"'.lir:'sra'-i~~H;íi.Q. _
Jnigllção _

25
i5
100
50
50
100
100

fSTRt"ITR\ FA,'HLIAR E iVlr\O-DE-OBR\".

• Tamanho da ramilia 4,8 pessoas em media. podendo chegar a 9
• vtão-de-obra familiar 2,5 :Hi\ os crn media. com 1.'/ dependente por ativo
• \l[i\)-de-obra temporária 0,3 h-d/a em media
• \l!1o-de-übra permanenle· --não contratam

EQl'IPAME~TOS E ESTRllTl'HA HÍDRICA

ESTHtTrR\ DA IU:NO:\

\ r,'nJ.\ medra bruta anua! c de RS l -l17,50, podendo chegar a RS .2 378,00,

Rt:'!I(I,~:~\gropeCUli!i'!,__
Venda de 'Iâo-de-obra.......... ~.._ .•._'- _ .....•~_.- .

Outras Receitas da Fazenda
___ o _ ••••••••• _ • •• •• ,, __ .~ •.• _, __ .,.

Salários Ext. e Outras RC'reitas da Família
:\po se n Iad ()ri:l, ..__~"

IX

'o'/



50
50

IIJ>O' - Penl:Íria DiH'r-;jfi('ada com A2rirultuf'<l (omercia!

ESTIUTt R:\ D\ PHOPRIEl)\DE

• \lt'a lC>tJl (, l.~ ha 1,,'111media podendo atingir o ma'\11l10 de ()S,O lia
• .\1(':\ de pilSlag~'!h' !~.7 ha em média. podendo aungir o rna ximo de 20.5 ha (capim

e palma:
• Arca cum cultivos tradicionais 3.0 ha em media, podendo atingir o máximo de 4,n

ha (feijão. milho)
• ·\red C()111cultivos comerciais lÜO possuem

• Animais
.• nos não possuem

•• (1\ inos não J)()~'SU(,111

• Bovinos 8,1 unidades animais em média. podendo
• Sumos 0.5 animais em media
• Aves :U,5 aves em media. podendo chegar a 30

a 10.6

CSO DE TEC1\'OLOGIAS

TEC\OLOGIAS UTILIZAM

Sementes :\Ielhoradas-_._- - _.

,:~Qu ho Org~!.!.is()
.~t!ubo Quirl_I~~.<!. _
n -r et!~iY!2.~.:\g!:í~QI;l~
Prep. do S21.()[I·fl!S~t>..:~!!.irn.:l!._
P re JJ. d() S()1on'.0I~·ii2_~!<:!lllls a
Controle de Endo e I'asilas

i__~~':!'<:'~I~.l1.Sà()
S~pl~!!l~_~l!í,1ç~y..:~.~!!.!!en t li r
\ I ineralizacâo
[r':ig~~Ç3}()

50

50
100
50
50

.ES'I RlTl R-\ F:\ \lIL1,-\R E \l.\O-QE-OBR\

.l':lmanh,-, da farmha -+,5 pessoa-: em média
• vlão-de-obru fami liar ~.l ativos em media. ,-,'Yl1 l.~ dependentes PC'í ativo
• .\lüo-ck-obra tcrnporaria não contratam

• vlão-dc-obra permanente não contraiam

I"



U,H lP.\\lt"TO~ r E~nU"nH \.HÍDRI( .\

de ú2!,ua

P,TRL Tl f{ \ DA RE:'\DA

.\ renda media bruta a R.S 5 O i

~D!~~i bu iç~o d~J~!!l5!n__."_.,,_ ;.._..__,-"--__-:
1~(·II{~ai~gl:l?~cu~·ia'".
Vcndn de Mâo-de-ubra

•••••• __ ~A~ "w.·_·.·__ ~.' ••• ~ •• ~__.~

Outras Receitas da Fazenda.. ··._.·.·.·_A .. _ .•_ ..__ _. _

Salários Ext. e Outras Receitas da Família
Aposen tadoría

• 'j-to .

60.6

TI PO 8 - Pecuária Diversificada

Estetipo representa 25% do total estudado

rSTRl.'I'LR\ DA PROPRIEDADE

..t Arca total - 57.? ha em media, podendo atingir I ha
• Arce de pastagens ····8.6 Ma '01 media, podendo atingir ·10.5 ha (capim e palma)
• Área com cultivos tradicionais· 3,7 ha em media. podendo atingir 10,0 ha (feijão.

milho:
• Area com cultivos comerciais 2,·+!la em media. podendo atingir 3/1 ha (mandioca,

aL2odão 1

+ \nimai~
• (aprinosl, i unidades animais em média. podendo chegar a 8
• (h ino-. ····2.1 unidades animais em medido podendo chegar a 5
• Hovinos 9,0 unidades animais em media, podendo chegar a 16,7
• Suínos - 3.2 animais em média. podendo chegar aS
• \\e~ i(}.-1 aves em media. podendo chl.'~ar a 3('\



UTILIZAM
.Yc,

TECNOLOGIAS

Sementes vlelhoradas- - - --~._~
.\.d lib()ºrg~!,l i.co
Ad libo Qu í~~:~co.__.
{)e(eJlsiv~~~AgrícoIlls
Prep, do Solo!T~lJ:}jO:':!I~l11a!
Prcp, ~!O~()!()!I.I·~ç~<!~}.ední5:<l""""",

,C'outro/e de Endo e Ectonar:lsítns
VllcinaçJi.() _. . _

.~}.IJl.!t;!!!~!!!:~ç~()~lirrl,~I:!aE_,._"
, M ineralizaçâo
r" ~.,~..- - o ••

I Irrigação

lU
40
10
50
..W

100
70
50

·.··~=.'".~""' •... H

70

• TaT11.1nho da família - 2..8 pessoas em media. podendo chegar a 6.
• x tão-de-obra familiar - 1.8 ativos em média, com 1.55 dependentes por ativo,
• xtão-dc-obra temporária - D.()·~h/dia em media
• \Ião-ck-obra permanente .- não contratam

,U)rlPA.\IE'\ ros E ESTRl'lT RA flÍDRIC:\

.xpcnas : í)()() do ..•produtores possuem plaruadcira 20° o possuem fonte propria de água
provememe de açude.

.~~(Ia Agt:~~eclllll'i~I. o

Venda de \lão-de-ohrH
••••••••• ~.~ •••••••• ,. __ •• _._ •• _ ••••• y __ ._ •• _.__ ._. ._ •• _ ••.. "u .••••••••

Outras Receitas da Fazenda, _. ._. . , ~_.__~~ _, ~_ __ _ __ . . ~._._.,,,_ ~. .• _._. ..__ _.rl.
Salárius Exr. e Outras Receitas da Familin

~~._ ••• _ ••••••••• •• _•••• _.~._ ••w. o ••••••• ·~ ·_w.-.,·... ••.. . .•.•.•. ·.T·' .._·_...'""·_·_'_·,~.···"·

\.P 0>('11.t ti (1()I~i_~~

_.~7,9
I 5.,1

21



ri

cs: udado

1#

•• .\ICél de j.m:,r:t;,!,ç,,,,

.• Area com cultivos
mil
Area ((1i11 cultivos em

••
** Sumos
,. Aves

na

~ da f~un:líal
•• \!50ck·obra familiar

••
• nào contratam



EQl'IPA 'IF~TOS F ESTIU'TliJL\ HíORIC\

o propriedades possuem
jWSSUcOl fonte própria de agua proveniente de açi ide

ESTHtlTRA DA RE.\'D!\

..\ renda media bruta anual c' de R$ 3 095.00 podendo chegar a R$ 6 845,00
_ V· •• ~._ •• •• v ••• ~_ •• _ •• ~_.~ •__ ._.~ • ~ -'.vr

'.l?i~J!,j.!?l~iS~<:)Q~,l~~n,~fa,w.., ...._.._______,,-Í __w(~__
Rff1 da~gropt'c 11ft ria
Venda de ,\lão-dl'-obnt
........ '_._ ·~····_··_·····.·._·.·.········4_· ._~ _

Outras Receitas da Fazenda__ ~_. "_0'_ • _

,~a !{I ri <::~J::'\~.~t.:.. e~5(!);1111tt.11:-11al~S l~t:ç,~í.!~~.~....~dl,:.al Fa m íIí li

:::\J>ose ~lt;j!i()Ij~l,

4,1. -:---1
- -1

I

2.2-,?~

TIPO 10 - Pecuária de Leite Diversiflcadn

Este tipo representa 2.5~o do total estudado

ESTlWTl'RA DA PROPRIEDADE

• -vrea uu al 77.0 ha em media
• '\1'':<1 de pastagens 33,0 ha em média (capim. palma).
•. Area com cultivos tradicionais 6,0 lia em media (milho e feijão)
+ Área com cultivos comerciais .....não possuem

• .\nim<lh
• Capl'!110S

• (h' inos
• H,I', inos

não possuem.
n50 r'()~"UL'nl

13.7 unidade- animais em mcdr.i

• Sumos
• 1\ \'C5

n30 possuem
30 aves em média

i'- ,



ZONEAMENTO E TIPIFICAÇÃO DOS SISTEMAS
AGRíCOLAS DO MUNiCíPIO DE ARACATU - BA

Dio9ramo~ào:

8ahia

Legenda:

Tipo i Agncu!rura de sobrevivência

f Tipo 2 Agrícultura de subsistência

A Tipo 3 • Agncultura comercial

Â Tipo 4 • Pecuaria de subsistência

A T,po:; . Pecuária diversificada de subsrstência

A Tipo 6 Pecuária diversifk;ada com agricultura comercial
"j",po7 . Pecuaria

A Tipo 8 Pecuaria dJvürsJf;cada

T,po 9 - Pecuária com agncultun.1 comercial

Tipo i O Pecuarrade leite

Á Trpo I I Pecuaria de leite! d.ver siücada

Tipo 12 Pecuária de ieíH~com agricultura comercial

12%

25%
27%


