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Introdução

O Sertão do Pajeú faz parte dos Territórios da 
Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Agrário 
(MDA). Abrange uma área de 13.350,30 Km² e é 
composto por 20 municípios. A população total do 
território é de 388.484 habitantes, dos quais 164.559 
vivem na área rural, o que corresponde a 42,36% do 
total. Possui 35.850 agricultores familiares e seu IDH 
médio é 0,65 [1]. Tem como atividade econômica a 
agropecuária com base familiar. O apoio a produção 
animal no Sertão nordestino é fator essencial para o 
desenvolvimento desta região, para que esta atividade 
seja capaz de gerar renda satisfatória e proporcionar 
qualidade de vida aos produtores.

Propriedade familiar é definida pelo inciso II do art. 
4º da Lei nº 4.504, como, o imóvel rural que, direta e 
pessoalmente, explorado pelo agricultor e sua família, 
lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a 
subsistência e o progresso social e econômico, com 
área máxima fixada para cada região e tipo de 
exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de 
terceiros. 

 Segundo David [2], as unidades de produção 
familiar possuem aspectos particulares, relacionados à 
sua organização, não havendo divisão formal ou 
hierárquica do trabalho, ocorrendo a participação 
solidária e co-responsável de todos os membros da 
família na organização e funcionamento da 
propriedade. A estrutura fundiária do semiárido 
nordestino é marcada pela predominância de pequenas 
propriedades de base familiar, destacando-se que 77% 
estão entre 1 e 20 hectares, enquanto 94% são 
representadas por áreas menores que 100 hectares, o 
que explica a alta densidade demográfica da região 
[3].Contudo essas pequenas propriedades tem grande 
importância para todos os pequenos produtores, que 
por meio destas procuram suprir as necessidades 
financeiras de suas famílias.

De acordo com Duarte [4], juntamente com as terras, 
os rebanhos constituem o maior patrimônio material 
das famílias rurais, pois além suprirem parte da 

necessidade alimentar das famílias, seja com o consumo da 
carne ou derivados, constitui fonte de renda permanente. 

No cerne desta questão, este trabalho teve o objetivo
realizar a caracterização dos produtores e propriedades 
rurais de base familiar do Sertão do Pajeú.

Material e métodos

O trabalho foi realizado por meio da aplicação de 
questionários com produtores rurais de base familiar de 
algumas cidades que constituem o Sertão do Pajeú 
Pernambucano: Calumbi, Floresta, Santa Cruz da Baixa 
Verde, São Jose do Belmonte, Serra Talhada e Triunfo.

Os questionários foram elaborados segundo metodologia 
de Richardson [5]. Foram entrevistados 98 produtores que 
forneceram dados sobre: número de pessoas morando na 
propriedade, número de pessoas da família trabalhando na 
propriedade e quantidade de horas dedicada, utilização de
crédito bancário, áreas de pasto nativo (Caatinga), pasto 
cultivado, capineira e de agricultura, disponibilidade de 
eletrificação. Estes foram aplicados em visitas da equipe a 
propriedades e na feira livre de animais que acontece no 
município de Serra Talhada e comporta o escoamento da 
produção animal da região.

Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística 
descritiva. Todas as análises foram feitas pelo software 
Excel, versão 2007, da Microsoft.

Resultados e Discussão

As propriedades em média apresentaram 49 hectares 
(Tabela 1). Almeida et al. [6] caracterizaram as 
propriedades rurais de Serra Talhada como minifúndios.

Verificou-se que o número médio de pessoas que moram 
nas propriedades é de cinco pessoas (Tabela 1). Já o 
número de pessoas que trabalham na propriedade cai para
três pessoas. Possivelmente, esta diferença se deve ao fato 
de membros da família exercerem outras atividades 
buscando complementar a renda familiar.

Nota-se uma total dedicação das pessoas envolvidas na 
atividade rural, as quais em média, trabalham cerca de oito 
horas/dia (Tabela 1), seja no manejo dos animais, do pasto 



ou na agricultura, por exemplo.
A maioria dos produtores (52%), conforme Figura 1, 

já utilizaram crédito bancário, notadamente o 
PRONAF, pelo menos uma vez, o que mostra o 
interesse dos mesmos em investir na melhoria das 
condições das propriedades buscando um retorno 
econômico maior na produção animal. Contudo 32% 
dos produtores (Fig. 1) participam de programas 
governamentais assistencialistas, o que lhes assegura a 
condição de baixo poder econômico. Todos os 
produtores entrevistados dispõem de eletrificação em 
suas propriedades.

A respeito da utilização da propriedade para fins 
agrícolas, verifica-se que apenas quatro hectares em 
média, (Tabela 2) é destinada a agricultura de 
subsistência, onde 90% dos entrevistados cultivavam as 
culturas de milho e feijão. Além disso, 35 hectares em 
média são destinados como recursos alimentares para 
os rebanhos.

Dentro dos 35 hectares, 22 ha são de pasto nativo 
(Caatinga), 11 ha de pastagem cultivada e apenas 2 ha 
são de capineiras e palmais. 

As propriedades do Sertão do Pajeú são pequenas e 
grande parte é ocupada pela vegetação nativa da 
Caatinga a qual possui baixa capacidade suporte e deve 
representar  entrave a produção animal. Neste sentido, 
é importante que sejam adotadas medidas de manejo de 
pastagem e de suplementação condizente com recurso 
alimentar existente e com a mão-de-obra familiar. 
Desta forma, os efeitos do pastejo animal serão 

minimizados, colaborando para a manutenção da Caatinga 
e qualidade de vida dos produtores.
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Tabela 1. Parâmetros estatísticos relativos ao tamanho das propriedades rurais, número de pessoas que moram e trabalham na 

propriedade e quantidade de horas dedicadas a produção animal

Parâmetros
Tamanho da propriedade 

(ha)
Nº de pessoas que 

moram na propriedade

Nº de Pessoas da família 
envolvidas com as 

atividades da 
propriedade

Horas dedicadas por dia 
para as atividades da 

propriedade

Média 49 5 3 8
Desvio padrão 67 3 2 2

Máximo 400 20 12 12
Mínimo 2 1 1 2

Tabela 2. Parâmetros estatísticos relativos as áreas da propriedade rural dedicadas para pastagem nativa (Caatinga), pastagem 

cultivada, capineira e palmal e agricultura

Pastagem nativa 
(Caatinga)

Pastagem cultivada Capineira e palmal Agricultura
Parâmetros

ha
Média 22 11 2 4

Desvio padrão 40 16 8 5
Máximo 200 100 80 30
Mínimo 0 0 0 0
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Figura 1. Percentual de participação dos produtores rurais em programas governamentais e de crédito.


