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RESUMO  
 

Em 2011, derivado de outras propostas governamentais anteriores, foi fundado o Plano Brasil 

Sem Miséria (PBSM), concebido com uma meta ousada de erradicar a extrema pobreza até o 

final do ano de 2014, para tanto foram criadas estratégias e parcerias. A inclusão produtiva e 

social de famílias rurais de baixa renda foi um dos alvos traçados para atingir o objetivo do 

Plano, com isso o semiárido nordestino recebeu assistência de vários Programas. Em 2012 a 

Embrapa se tornou parceira do Plano com a aprovação de um projeto que propôs a inserção de 

Tecnologias Sociais no Território Alto Oeste Potiguar/RN, onde são alocadas 880 famílias 

rurais de baixa renda registradas no programa. Dentre as várias Tecnologias Sociais 

propostas, o Quintal Produtivo foi selecionado para objeto de estudo deste trabalho e diante as 

diversas localidades do território, foram escolhidos dez quintais produtivos inseridos na zona 

rural do município de Doutor Severiano/RN. A presente pesquisa tem como objetivo principal 

avaliar a eficiência dos Quintais Produtivos, investigar impactos da inserção nos âmbitos da 

segurança alimentar, disponibilidade hídrica, melhoria de renda, satisfação dos usuários e 

inclusão socioeconômica das famílias nas cadeias produtivas locais. Para isso, foram 

aplicados questionários com membros das famílias beneficiadas para obtenção esses dados 

primários. Foi observada, também, a inserção da tecnologia desde a instalação até o 

funcionamento nos períodos chuvoso e seco. Neste trabalho também foi abordada a gestão 

participativa, que trata da autonomia da tecnologia pelos beneficiários e desempenho nos 

âmbitos econômico, social e ambiental. Observou-se o aumento de renda, oferta hídrica, 

segurança alimentar e inclusão produtiva par todos os beneficiários, em diferentes níveis para 

cada família. A apropriação da tecnologia, por parte dos beneficiários, se destacou juntamente 

com o perfil de campesinato identificado durante a pesquisa. A partir da avaliação 

comparativa da eficiência da tecnologia durante o período seco e o período chuvoso, conclui-

se que o Quintal Produtivo criou uma potencialidade para produção nas propriedades, 

apresenta melhor aproveitamento no período chuvoso e se comporta como estratégia de 

convivência com a seca no período de estiagem. 

 

Palavras-chave: Tecnologias Sociais. Agricultura Familiar. Semiárido. 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The Brazil Without Poverty Plan (PBSM) was founded in 2011, it was derivative from others 

previous government proposals and it was designed with a bold goal of eradicating extreme 

poverty by the end of 2014, for this, strategies and partnerships were created. The productive 

and social inclusion of  the  low-income rural families was one of the targets set for achieving 

the objective of the Plan, thus the semi-arid northeast has received assistance from various 

programs. In 2012 Embrapa became partner of the Plan with the approval of a project that 

proposed the inclusion of Social Technologies in the Território Alto Oeste Potiguar / RN, 

where are allocated 880 low-income rural families registered in the program to be benefited. 

Among the various proposals Social Technologies, the Productive Yard was selected for 

study object of this work and ten productive backyards located in the rural municipality of 

Doutor Severiano / RN were chosen among the various localities of the territory. This 

research aims to evaluate the efficiency of Backyards Productive, also investigate inclusion of 

impacts in the areas of food security, water availability, improved income, users satisfaction 

and socioeconomic inclusion of families in local supply chains. For this, members of the 

families questionnaires were applied to obtain such benefit primary data. It was also observed 

the inclusion of technology since installation until operation in rainy and dry seasons. This 

work was also addressed participatory management, which deals with the autonomy of 

technology by beneficiaries and performance in economic, social and environmental spheres. 

It was observed an increase in income, water supply, food security and productive inclusion 

couple all beneficiaries in a different levels for each family. The appropriation of technology 

by the beneficiaries stood out with the peasantry profile identified during the research. From 

the comparative evaluation of during the dry season technology efficiency and the rainy 

season, it can be concluded that the Productive Yard created a potential for production in the 

property, which has a better utilization in the rainy season and it can be like coexistence 

strategy with drought in the dry season. 

 

Keywords: Social Technologies. Family farming. Semiarid. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil cerca de 16,2 milhões de brasileiros encontram-se abaixo da linha da 

pobreza, vivendo com um quarto do salário mínimo mensais per capita, dificultando assim a 

sobrevivência, e acentuando mais ainda a desigualdade social latente no país. Deste universo, 

76% vivem na região Norte e Nordeste, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010). Este fato pode ser justificado por várias questões políticas e 

complexas, tanto locais como regionais, contudo as condições climáticas podem contribuir 

para dificuldade do desenvolvimento local, como a escassez hídrica. 

A insuficiência de água torna difícil a convivência das famílias rurais de baixa 

renda com o semiárido nordestino, o que impossibilita a prática da agricultura e criação de 

animais. O regime pluviométrico do território não é satisfatório para abastecer os recursos 

hídricos da região, tornando a disponibilidade hídrica limitada. Os usos prioritários são para 

consumo direto, cozimento de alimentos e dessedentação de animais. Diante da dificuldade de 

acesso à água, as atividades agrícolas dependem da pluviosidade ou sistemas de 

armazenamento e adução de água para zona de plantio.  

Na busca por melhoria de infraestrutura e melhores condições para desenvolver 

atividades agrícolas no semiárido brasileiro, o governo propôs o Plano Brasil Sem Miséria 

(PBSM), com eixo especifico para zonas rurais. O Plano visa agregar transferência de renda, 

acesso aos serviços públicos e inclusão produtiva a famílias que vivem abaixo da linha da 

pobreza (MDS, 2015). Com um conjunto de ações que envolvem a criação de novos 

programas e a ampliação de iniciativas já existentes, os beneficiários que vivem no campo 

terão acesso ao recurso extra para ampliar as atividades que já desenvolvem ou construir 

alternativas que possam garantir a segurança alimentar e fonte de renda.  

O Plano se organiza em três eixos: um de garantia de renda - para alívio imediato 

da situação de extrema pobreza; acesso a serviços públicos - para melhorar as condições de 

educação, saúde e cidadania das famílias; e a inclusão produtiva - para aumentar as 

capacidades e as oportunidades de trabalho e geração de renda entre as famílias mais pobres 

do campo e das cidades (CAMPELLO, 2014). 

Em 2012, a Embrapa Agroindústria Tropical submeteu uma proposta de projeto 

intitulada “Inovações em unidades de produção familiar: alternativas para inserção 

socioeconômica de famílias do território do Alto Oeste Potiguar, RN, inseridas no PBSM”. 

Após a aprovação, o projeto seguiu com atuações no Território Alto Oeste, envolvendo várias 
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ações. A inserção de Tecnologias Sociais em dez municípios do Território foi o “pontapé” 

inicial para outras ações e se tornou o objeto de estudo deste trabalho.  

Tecnologias Sociais compreendem produtos, técnicas e/ou metodologias 

reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que representam efetivas 

soluções de transformação social (RTS, 2009). Essas tecnologias podem atender desde 

produção em pequenos quintais da zona urbana, com foco predominante na alimentação da 

família, até escalas um pouco maiores, com foco predominante na geração de renda.  

A Tecnologia proposta neste projeto foi inserida de acordo com o tipo de trabalho 

já desenvolvido por cada família. Em pesquisa inicial, foram identificadas as atividades 

desenvolvidas pelas famílias beneficiadas: avicultura, piscicultura, ovinocultura, 

caprinocultura, suinocultura, agricultura, comércio em geral, produção de doces e bolos, 

cultivo de hortaliças, entre outras. Sob o foco do projeto, algumas tecnologias são enraizadas 

na cultura nordestina, o que facilita a inserção e aceitação pelas famílias. O ambiente rural é 

reconstruído mediante uma diversidade de atividades e com processos produtivos que 

combinam diferentes tipos de saberes (BRANDENBURG, 1999; WANDERLEY, 1989).   

As Tecnologias Sociais proporcionam melhores condições para a execução dessas 

atividades, incentiva a produção de qualidade, aumentando a aceitação desses produtos no 

mercado, consequentemente, a maior procura por esses produtos. Além do aumento na renda, 

as famílias irão gozar de produtos mais qualificados para sua própria alimentação.  

O Plano Brasil sem Miséria propôs beneficiar 880 (oitocentas e oitenta) famílias 

rurais de baixa renda, em 10 (dez) municípios do Território Alto Oeste Potiguar. A ação da 

implantação das Tecnologias Sociais no Território é executada em parceria com a Embrapa 

Agroindústria Tropical, e foram inseridas diversas tecnologias, como: fogões ecoeficientes, 

fossa verde, quintais produtivos, galinha caipira, fabriqueta de queijo de coalho, entre outras.  

A proposta da pesquisa consiste em avaliar a inserção da tecnologia social Quintal 

Produtivo em dez propriedades rurais do município de Doutor Severiano, com o 

acompanhamento da inserção e do funcionamento dos quintais. Os fatores analisados foram: 

os impactos socioambientais, geração de renda, segurança alimentar, disponibilidade hídrica, 

apropriação da tecnologia pelos beneficiários, inclusão produtiva e, principalmente, melhoria 

das condições de convivência com a seca.   

Trabalhos desenvolvidos no âmbito das tecnologias realizam a avaliação, muitas 

vezes, sob a perspectiva do pesquisador, ou de um tema específico, geralmente, o aumento da 

renda. O diferencial que se propõe neste trabalho é realizar a avaliação sob a perspectiva dos 
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beneficiários, ou seja, os agricultores rurais e membros da família que fazem o manejo e 

gestão da propriedade rural serão os principais atores neste processo avaliativo.  

Dessa forma, o trabalho em questão objetiva avaliar a inserção de Quintais 

Produtivos em famílias rurais do município de Doutor Severiano (RN). Os objetivos 

específicos construídos para a efetivação do objetivo geral são: 

 Avaliar a eficiência da tecnologia Quintal Produtivo diante dos diferentes 

perfis das famílias inseridas no PBSM; 

 Verificar as vantagens e desvantagens inerentes ao Quintal Produtivo, sob 

perspectiva dos beneficiários, em relação aos seguintes aspectos: segurança alimentar, 

aumento da renda, melhoria da convivência com o semiárido e acesso à água. 

 Identificar as oportunidades de melhorias pertinentes à implantação da 

tecnologia nas propriedades familiares, explorar os casos de sucesso e estudar as dificuldades 

encontradas para aprimoramento e medidas preventivas. 

 Realizar análise comparativa do uso do Quintal Produtivo nos períodos 

chuvoso e seco. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Plano Brasil sem Miséria: objetivos e aplicação no semiárido brasileiro 

 

O Plano Brasil Sem Miséria (PBSF) derivou de ações desenvolvidas durante o 

Programa Bolsa Família, sendo viabilizado com a construção do Cadastro Único para 

programas sociais do Governo Federal, com registro de 23 milhões de famílias classificadas 

como baixa renda, dentre elas, 13,8 milhões são beneficiadas pelo PBF (PAIVA et al. 2013). 

Barros et al. (2010), afirma que o Bolsa Família é tão eficaz para alcançar os mais pobres 

quanto outros bons programas internacionais do mesmo gênero. 

Soares et al. (2010) ratifica esta declaração ao afirmar que o PBF influenciou 

significativamente na diminuição da desigualdade dos rendimentos, reduzindo de 12 a 21 por 

cento  do coeficiente de Gini. Este coeficiente é um índice comumente utilizado para calcular 

a desigualdade de distribuição de renda, mas pode ser usada também para qualquer 

distribuição, como concentração de terra, riqueza entre outras (BARRETO, 2013). 

Assim, o PBF proporcionou a redução da mortalidade infantil, diminuição na taxa 

de abandono escolar, da desigualdade regional. Além disso, ao contrário do que se acredita, o 

PBF não desestimula a participação dos beneficiários no mercado de trabalho (OLIVEIRA e 

SOARES, 2012; SIMÕES, 2012; SOARES, 2010). 

Os resultados satisfatórios do PBF, em 2010, incentivaram o lançamento do Plano 

Brasil sem Miséria, que foi concebido em dois de junho de 2011, por meio do Decreto nº 

7.492, com o objetivo de superar a extrema pobreza até o final de 2014 (BRASIL, 

2011). Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o 

PBSM envolve 22 ministérios em sua gestão, além de contar com a parceria de estados e 

municípios, bancos públicos e o apoio do setor privado e terceiro setor, para desenvolverem, 

juntos, as atividades que compõem o plano (MDS, 2014). 

Objetivando alcançar esta meta traçou-se uma rota para as zonas rurais (Figura 1), 

que teoricamente, atingiria o público alvo com mais eficiência. O caminho definido consistiu 

em melhorar a infraestrutura das regiões para receber os benefícios, apoiar a produção com 

insumos e fomento, identificar os canais de comercialização para proporcionar oportunidade 

de demanda no mercado para os produtos e, finalmente, atingir a produção, segurança 

alimentar e melhoria da renda familiar (MDA, 2015).  

 

 

http://www.brasilsemmiseria.gov.br/legislacao
http://www.brasilsemmiseria.gov.br/legislacao
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Figura 1 – Rota da inclusão produtiva rural do Plano Brasil sem Miséria. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Sesep/MDS, (2014). 
 

Existem dois circuitos: o rural e o urbano, enquanto o primeiro volta-se 

especialmente para agricultura familiar, o segundo trata do indivíduo, buscando melhorar sua 

inserção produtiva no mercado de produção de bens e serviços. A estratégia rural, ao focar 

uma agenda mais estreita de atividades econômicas produz um modelo melhor definido e 

mais organizado que o circuito urbano. Contudo, as dificuldades na oferta de bens e serviços 

na área rural demandam maior investimento e implementação de novas estruturas para o 

atendimento da demanda. O circuito rural é composto por dois produtos: um voltado para 

produção de alimentos e outro voltado à proteção e desenvolvimento do capital humano 

(SOUSA, 2013).  

A rota possui extrema importância, pois a maioria das famílias registradas no 

Cadastro Único é caracterizada por produzirem em pequenas propriedades, por terem baixo 

porte tecnológico na produção e pouco acesso aos programas de crédito, necessitando de uma 

combinação de assistência técnica e extensão rural (Ater), recursos de fomento para investir 

na melhoria da produção familiar, estrutura de acesso à água e energia e mercado para 

demanda de produção que será gerada (CAMPELLO, 2014). 

Antes de seguir a rota traçada, a comissão de formulação e construção do Plano 

Brasil sem Miséria necessitava, primeiramente, definir o que caracterizava a extrema pobreza, 

pois este era o público alvo. Após discussões e levantamentos de autores que definiam 
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métodos para medição da pobreza, a definição acatada foi a da linha constante da Lei 

Orgânica de Assistência Social (LOAS), de um quarto de salário mínimo per capta ao mês, 

que serve de parâmetro para concessão do Benefício de Prestação Contínua (BPC); esta linha 

já era utilizada pelo país administrativamente. O patamar predominante utilizado para 

inclusão no Cadastro Único para Programa Sociais do Governo Federal é de meio salário 

mínimo mensal per capta para definir pobreza e um quarto do salário mínimo para definir 

extrema pobreza (CAMPELLO, 2014).  

Segundo Mariano e Neder (2006), a proporção de famílias abaixo da linha de 

pobreza ficou em torno de 47% na região Nordeste, cuja área rural apresenta baixa renda e 

pouco acesso à saúde e educação. O Censo do IBGE de 2010, afirma que 59% dos perfis de 

extremamente pobre estão localizados na região Nordeste, totalizando 9,6 milhões de pessoas. 

Com isso, o assistencialismo do governo se concentra prioritariamente nestas 

localidades, a fim de atingir maior número de indivíduos enquadrados na linha da pobreza. 

Ainda no mesmo estudo, os autores afirmam que os resultados encontrados mostraram que as 

atividades não agrícolas contribuíram para aumentar a desigualdade de renda entre as 

famílias, e as atividades agrícolas ajudariam a reduzi-la (MARINO e NEDER, 2006).  

A meta firmada em 2011 previa o atendimento de 253 mil famílias de 

agricultores, até outubro de 2014 haviam sido contratados serviços de assistência técnica para 

atender 349 mil famílias do Semiárido, com investimento de mais de R$ 680 milhões 

(CAMPELLO, 2014). 

No ano de 2014 o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), publicou as experiências e resultados do Plano Brasil sem Miséria, sob organização 

de Tereza Campello, Tiago Falcão e Maria Vieira da Costa. Nesta publicação foram elencados 

alguns programas do PBSM, tais como: Fomento às Atividades Produtivas Rurais, Aquisição 

de Alimentos (PAA), Água e luz para todos, Bolsa Verde e Programa Nacional de Reforma 

Agrária (PNRA), este último pertence ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA). Todos com ações voltadas ao desenvolvimento das áreas rurais, 

principalmente na região Nordeste.  

O Programa de Fomento apresenta duas modalidades, Fomento Brasil sem 

Miséria e Fomento Semiárido, os dois são destinados aos beneficiários de extrema pobreza, 

sendo o primeiro à pessoas com renda mensal per capta de até R$ 70,00 e o segundo é 

direcionado para indivíduos com renda mensal per capta de até R$ 140,00 que vivem na 

região semiárida do Brasil. O valor de 2.400,00 reais é repassado em parcelas para família 

adquirir insumos produtivos e estruturar a área destinada à produção (MDS, 2015).  
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O Programa de Aquisição de Alimentos tem como objetivo o incentivo à 

agricultura familiar e acesso aos alimentos. Sua execução pode ser feita por meio de seis 

modalidades: compra com doação simultânea, compra direta, apoio à formação de estoques, 

incentivo à produção e ao consumo de leite, compra institucional e aquisição de sementes 

(MDS, 2015).  

Os Programas “água e luz para todos” foram concebidos com o intuito de 

proporcionar subsídios para melhor aproveitamento dos recursos recebidos pelos beneficiários 

de outros programas, considerando que água e energia elétrica são essenciais atividades 

básicas nas propriedades rurais. O MDS estabeleceu, desde 2003, uma parceria com a 

Articulação no Semiárido Brasileiro (ASA), que após a implantação do PBSM se fortaleceu, 

resultando na implantação de 750 mil cisternas até outubro de 2014 (CAMPELLO, 2014).  

Conforme o censo do IBGE (2010) existiam na zona rural brasileira 715.939 

famílias sem acesso à energia elétrica. Estes dados auxiliaram no direcionamento do 

Programa Luz para Todos, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia (MME). De 

acordo com o art. 5º do Decreto nº 7.520, de 8 de julho de 2011, a operacionalização do 

programa, para o período de 2011 a 2014, se deu por meio das ações do Comitê Gestor 

Nacional de Universalização (CGN) e das Coordenações Regionais e dos Comitês Gestores 

Estaduais (CGE‟s). O Programa atendeu 3.222.933 famílias, cerca de 15,5 milhões de 

moradores rurais de todo país até junho de 2015 (MME, 2015). 

O Programa Bolsa Verde é o projeto de apoio à Conservação Ambiental Bolsa 

Verde, lançado em setembro de 2011, que concede, a cada trimestre, um benefício de R$ 

300,00 às famílias em situação de extrema pobreza que vivem em áreas consideradas 

prioritárias para conservação ambiental. O auxílio será concedido por dois anos, podendo ser 

renovado (MMA, 2015). Segundo Campello (2014), até novembro de 2014, o Programa 

beneficiou 69,7 mil famílias distribuídas em 68 Unidades de Conservação, 876 Projetos de 

Assentamento e 64 municípios com áreas ribeirinhas. 

Além dos Programas, existem ações de apoio ao PBSM que podem ser executadas 

por parceiros que submetem suas propostas, estas devem estar enquadradas nas metas e eixos 

do Plano. A Embrapa Agroindústria Tropical se tornou parceira por meio da Chamada Pública 

nº 09/2012, com projeto que propunha ações no Semiárido brasileiro, executadas com as 

famílias inseridas no Cadastro Único e que obedeciam aos critérios de seleção do Plano. A 

proposta tinha como objetivo apoiar a inclusão socioeconômica de famílias do território do 

Alto Oeste Potiguar (Rio Grande do Norte) com a inserção de Tecnologias Sociais, sendo que 
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a seleção do local obedece a critérios do Plano que estabelecem em qual região as ações serão 

realizadas (EMBRAPA, 2012).  

Esclarecida a rota de estratégias estabelecidas pelo Plano, os Programas que irão 

integrar as ações e a parceria com diversas instituições, se faz necessário identificar os 

principais desafios do Plano: a) sustentabilidade/continuidade das atividades; e b) suporte 

financeiro por parte do governo para subsidiar esta continuidade.  

Sousa (2013), explica que o PBSM aprofunda o foco do PBF e busca articular a 

reposta social organizada às demandas da população extremamente pobre, em um nível mais 

amplo que a estratégia Fome Zero. Entre os fundamentos do Plano, citado por Sousa (2013, p. 

15), a sustentabilidade é considerada um item relevante: 

 
O Brasil encontra-se em expansão na garantia de direitos. Os fatores endógenos à 
sustentabilidade do Plano são: a capacidade de projeção da população de 
beneficiários e de estimar a efetividade dos programas são condições para a 
sustentabilidade do Plano, produzindo oportunas mudanças de desenho e 
procedimentos. Os fatores exógenos são: a resiliência do modelo econômico e de 
suas ações anticíclicas à crise internacional, que balizarão a capacidade de 
investimento público; e a sustentação política do Plano. Um resultado positivo que o 
Plano pode trazer mais a longo prazo é a redução da heterogeneidade no 
financiamento de bens e serviços de proteção social. 

 

Identificados os desafios do Plano Brasil sem Miséria, é coerente pontuar os 

entraves e dificuldades enfrentadas pelos executores e beneficiários através de uma revisão 

crítica aos resultados exposta no item seguinte.    

 

2.1.1. Análise crítica da atuação do Plano Brasil Sem Miséria  

 

Os Programas supracitados permitem que a atuação do governo seja explicitada 

em números, isto, talvez, seja o maior motivo para continuidade dessas ações, uma vez que os 

resultados quantitativos de “pessoas que saíram da linha da pobreza” ou “famílias com acesso 

à água” possuem visibilidade e impressionam. Estas informações chegam por meio de 

publicações divulgadas pelo próprio governo, escrita por autores que, muitas vezes, não 

retornaram ao “campo” a fim de verificar os reais impactos dos programas.  

O fluxograma de atuação do governo se mostra exequível: mapeamento do 

público-alvo; contratação de órgãos executores; inserção de tecnologias sociais, fomentos e 

insumos; e em alguns casos, assistencialismo por período determinado. Posteriormente existe 

um monitoramento que fornece os números necessários para contabilizar os “benefícios” 

alcançados pelo programa.  
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O monitoramento se difere da avaliação, ao ponto que avaliar permite responder 

questões como: a) existe sustentabilidade/continuidade do projeto, mesmo após a atuação do 

assistencialismo é possível continuidade com a mesma qualidade; b) em períodos de estiagem 

as tecnologias mantêm a eficiência; c) existe dependência para o funcionamento das 

tecnologias, como fornecimento de insumos; d) o projeto ou ação será continuado pela 

família, mesmo na ausência do executor principal (esta questão afeta a continuidade de jovens 

no campo).  

Reconhece-se que alguns dos programas governamentais não contemplam a 

proposta de sustentabilidade e continuidade das ações. Portanto, aponta-se uma lacuna 

existente no processo, onde os esforços devem ser direcionados também para preenchê-la.  É 

coerente afirmar que a continuidade do projeto não é o foco no momento, a quantidade de 

pessoas beneficiadas é o principal interesse, sobretudo no Nordeste brasileiro, onde se 

concentra significativo número de famílias rurais de baixa renda.  

Diante da problemática da continuidade das ações, a inserção de Tecnologias 

Sociais se apresenta com potencial de sucesso elevado, considerando que atendem às 

demandas da sociedade, resultam de interações sociais, envolvem atores públicos e privados, 

promovem o desenvolvimento e a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, fortalecem e 

estimulam a organização com participação social e política, proporcionando a inclusão social 

por meio da geração de trabalho e renda. Assim como as políticas públicas, as tecnologias 

sociais pressupõem a participação efetiva da comunidade no seu processo de construção e/ou 

apropriação (COSTA, 2013). 

O envolvimento dos beneficiários como atores principais das ações pode refletir 

em sustentabilidade da tecnologia e continuidade do trabalho iniciado pelas ações do PBSM. 

Segundo Carvalho (2010), existe hoje um consenso na comunidade internacional de que o 

desenvolvimento não pode ser eficaz, sustentável e democrático, sem o apoio e a participação 

a nível local. No entanto, é importante avaliar as práticas participativas de maneira que 

englobe todos os atores envolvidos no processo, principalmente os beneficiários.  

Assim, a preocupação com projetos governamentais destinados à assistência de 

famílias rurais de baixa renda tem como objetivo apoiar atividades previamente desenvolvidas 

na localidade. No caso das famílias rurais as atividades estão associadas ao cultivo de 

hortaliças, fruteiras e criação de animais (ovinos, caprinos e bovinos). Neste caso, as 

atividades agrícolas poderão contribuir para amenizar a desigualdade de renda se houver 

incentivos ao pequeno produtor rural e aos projetos de reforma agrária (NEDER e 

MARIANO, 2006).  
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2.2. Tecnologias sociais como estratégia de convivência com o semiárido.   

 

A retórica de alguns autores sobre a influência negativa do clima semiárido nas 

pequenas propriedades rurais é conhecida. Um acervo de trabalhos científicos retratam as 

dificuldades sofridas pelo homem do campo que vive nas condições de seca. Talvez porque 

seja mais confortável discutir sobre as dificuldades do que propor novas alternativas de 

convivência com as secas.  

Diante deste contexto, recentemente, autores estão mudando a abordagem, 

focando na “convivência com a seca” e não no “combate à seca”. As condições climáticas não 

podem ser fatores paralisantes do processo de desenvolvimento da agricultura familiar, devem 

ser usadas como estímulo na busca das alternativas para amenizar o sofrimento que o 

agricultor familiar enfrenta em épocas de estiagem.  

Antes de abordar os divergentes olhares sobre o semiárido brasileiro, se faz 

necessário elencar as características ambientais da região. Segundo dados do Senso 

Demográfico realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE), em 2010 e analisados 

pelo Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Atualmente, a região semiárida brasileira possui 

mais de 980 milhões de Km², e abrange os estados do Rio Grande do Norte com 92,97% do 

seu território inserida no semiárido: Pernambuco 87,60%, Ceará 86,74%, Paraíba tem 

86,20%, Bahia 69,31%, Piauí 59,41%, Sergipe 50,67%, Alagoas 45,28% e Minas Gerais com 

17,49% (MEDEIROS, 2012).  

As regiões áridas e semiáridas são as que mais sofrem com os impactos das 

mudanças climáticas, devido à redução drástica na precipitação de chuva e ao aumento da 

temperatura, que eleva os níveis de evaporação. A indisponibilidade de água, a  diminuição 

na produção de alimentos e, consequentemente, a insegurança alimentar também é um fator 

que afeta a população do semiárido (IPCC, 2009). As condições climáticas dessas regiões são 

reais e irrefutáveis, o que não implica em cessar as discussões a respeito de diferentes 

abordagens e formas alternativas de encarar as limitações impostas pela natureza. 

Silva (2003) publicou um artigo intitulado “Entre dois paradigmas: combate à 

seca e convivência com o semiárido”, onde foram elencadas questões sobre as imagens 

construídas do semiárido para alcançar benefícios políticos. A obra ainda cita algumas 

tentativas de desconstruir esta imagem com a implantação de polos agroindustriais e 

fruticultura irrigada para exportação. Contudo, o pensamento central do autor é destacado a 

seguir: 
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(...) os diagnósticos e as proposições têm como referência imagens historicamente 
construídas sobre um espaço-problema, terra das secas, região de fome e da miséria, 
explicação do atraso econômico e das disparidades regionais. Essas imagens são 
fruto de julgamentos superficiais sobre a realidade do semiárido e dos interesses 
políticos das elites locais que explicavam a miséria, a fome e o atraso como produtos 
de condições naturais adversas, do clima, da terra e da formação de sua gente 
(SILVA, 2003, p. 361). 

 

Acompanhando o mesmo movimento de convivência com o semiárido, Carvalho 

(2004, p. 7), reforça que este pensamento “visa focar a vida nas condições socioambientais 

desta região, em seus limites e potencialidades, pressupondo novas formas de aprender a lidar 

com esse ambiente, na busca de alcançar e transformar todos os setores da vida”. Portanto, 

não é apenas viver no semiárido e supostamente aceitar as agruras da natureza, mas um viver 

estabelecido como a comunhão que os indivíduos mantêm com o lugar, oportunizando 

organizar e criar alternativas de produção a partir dos limites e possibilidades que a natureza 

oferece (CARVALHO, 2004). 

A boa convivência com o Semiárido “implica numa atuação proativa diante da 

natureza e de seus fenômenos, buscando aproveitar de forma sustentável suas potencialidades 

para satisfação das necessidades humanas” (SILVA, 2003, p. 373). Segundo Conti (2013), 

esta convivência oferece desafios, os quais devem ser enfrentados com melhor compreensão 

das condições ambientais limitadas: 

 

Conviver com o Semiárido significa viver, produzir e desenvolver-se, não dentro de 
uma mentalidade que valoriza e promove a concentração de bens, mas sim enfatiza a 
partilha, a justiça e a equidade, querendo bem à natureza e cuidando de sua 
conservação. Conviver com o Semiárido não significa apenas empregar a 
convivência com o Semiárido e suas potencialidades. Significa abraçar uma 
proposta de desenvolvimento que afirma ser o semiárido viável, ser o seu povo 
inteligente e capaz, ser a natureza do semiárido rica e possível, desde que os seres 
humanos com ela se relacionem de modo respeitoso e que haja políticas públicas 
adequadas (CONTI e SCHROEDER, 2013, p. 52). 

 

Marcos Airton de Sousa Freitas (2010) dedicou-se a pesquisar técnicas de conivência 

focadas em modelos para gestão de recursos hídricos em regiões semiáridas, com a obra 

intitulada “Que Venha a Seca”, as problemáticas são abordadas de modo poético, mas com 

fundamento acadêmico denso. O autor reforça o pensamento de convívio com a seca, 

concluindo que as condições socioeconômicas podem ser afetadas: 

 

As secas são fenômenos recorrentes em regiões semiáridas, portanto, deve-se não 
combatê-las, mas conviver com elas. Os impactos ou efeitos de um período de seca 
sobre a população de uma determinada região ou bacia hidrográfica dependem não 
só da diversidade e duração do evento, mas também das condições sociais, 
econômicas e culturais da população atingida (FREITAS, 2010, p. 201). 
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Reconhecer a convivência com as secas não significa ignorar os impactos gerados 

por este fenômeno. “Secas com duração de três ou mais anos, ocorrem com frequência no 

nordeste do Brasil, ocasionando elevadas perdas econômicas à agricultura, à indústria e ao 

comercio. Muitas vezes tendo como consequência a fome e a migração pra outras regiões do 

país”, afirma o mesmo autor supracitado. Ele ainda critica as ações falhas de gestão: “As 

ações comumente propostas são, via de regra, a criação e novos programas e instituições 

(muitas vezes iguais aos já existentes), durante ou imediatamente a seguir a uma seca severa” 

(FREITAS, 2010, p. 162). 

A criação de órgãos e instituições que abordam as questões do semiárido surgiu em 

paralelo com publicações e discussões científicas. O primeiro órgão governamental criado 

com este apelo em relação às obras hídricas em combate às secas foi a Inspetora de Obras 

Contra as Secas (IOCS), criada em 1909, e mais tarde transformada em autarquia federal e 

nomeada como Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS, 2015).  

A Embrapa publicou dois documentos sobre a convivência com a seca, o primeiro 

em 1982, intitulado “Convivência do Homem com a Seca” e o segundo em 1995 com título 

“Adoção de Tecnologias para Convivência com o Semiárido”. O seu envolvimento nesta 

temática extrapolou os limites da pesquisa de „bancada de laboratório‟ e chegou ao campo por 

meio da inserção das tecnologias desenvolvidas que poderiam auxiliar o agricultor familiar no 

combate aos desafios impostos pelo clima semiárido. Inclusive, este processo de inserção das 

tecnologias previamente desenvolvidas e posteriormente introduzidas no campo, na “vida 

real”, será um dos pontos centrais de discussão deste trabalho.  

No final da década de 1990, cerca de cinquenta organizações não governamentais 

constituíram a Articulação do Semiárido (ASA). Trata-se de uma rede formada por mais de 

três mil organizações da sociedade civil de distintas naturezas – sindicatos rurais, associações 

de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONG´s, Oscip, etc, que defende, propaga e põe 

em prática, inclusive por meio de políticas públicas, o projeto político da convivência com o 

Semiárido. As ações estão pautadas, principalmente, na cultura do estoque de água, alimentos, 

sementes, animais e todos os elementos necessários à vida na região (ASA, 2015).  

A atuação desses órgãos e envolvimento com as pesquisas referente a esta temática 

abriram as portas para soluções que buscavam a adaptação do homem com o semiárido. A 

relação estreita entre o agricultor familiar e o meio ambiente subsidia a melhor convivência 

com as questões do semiárido.  
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Dessa relação nascem algumas técnicas importantes de convivência com a seca, o 

agricultor desenvolve saberes fundamentais para garantir a segurança alimentar e hídrica da 

família. Segundo Almeida (1995), “entre as diferentes visões a estratégia de desenvolvimento 

agrícola sustentável tem como filosofia neutralizar ou minimizar os efeitos das perturbações 

antrópicas no meio ambiente”. Para reforçar essa filosofia de relação do homem e natureza, 

Santos (2000) reflete: 

 

Toda relação do homem com a natureza é portadora e produtora de técnicas que se 
foram enriquecendo, diversificando e avolumando ao longo do tempo. […] As 
técnicas oferecem respostas à vontade de evolução dos homens e, definidas pelas 
possibilidades que criam, são a marca de cada período da história (SANTOS, 2000, 
p. 31). 

 

Dentre essas soluções, as tecnologias sociais se destacaram por vários aspectos, 

principalmente pela acessibilidade e apelo social, sendo estas fundamentadas em pesquisas, 

conhecimentos populares ou científicos e tecnológicos. Desta forma, podem solucionar os 

mais variados problemas da população: desde  alimentação, saúde, saneamento e habitação 

até atividades produtivas, de desenvolvimento e defesa do meio  ambiente,  passando por 

áreas como as tecnologias assistivas para a  autonomia  das pessoas com deficiência, o 

resgate de conhecimentos de povos indígenas no manejo da floresta, entre  outros (ITS, 2007). 

As Tecnologias Sociais são definidas pelo Instituto de Tecnologia Social como o 

conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou  aplicadas na 

interação  com a população e apropriadas por ela. Assim representam soluções para inclusão 

social e melhoria das condições de vida (ITS, 2007). Existe outro conceito o qual satisfaz 

melhor a questão social: “[...] compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representam efetivas soluções de 

transformação social.” (RTS, 2009).   

Fernandes e Maciel (2010), entretanto, informam que a tecnologia social não pode 

ser considerada como um conceito incapaz de contribuir para uma leitura da realidade. A 

tecnologia social resume-se a uma expressão que, grafada, realça sua própria indefinição. A 

visão deste autor retrata a dificuldade de definir as tecnologias sociais diante do dinamismo 

que circunda o processo de concepção, transferência, inserção e execução.  

Em análise comparativa entre tecnologias sociais e convencionais, o autor Oliveira 

Filho (2008) afirma que as tecnologias sociais contrapõem-se às tecnologias convencionais e 

favorecem os processos de inclusão social com a participação coletiva e democrática dos 
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sujeitos, por meio de processos cooperativos e autônomos que promovem mudanças efetivas 

na qualidade de vida dos sujeitos.  

Segundo Bava (2004), a inserção de Tecnologia Social pode ser uma poderosa 

ferramenta de mobilização e organização, o que se torna relevante na gestão de pequenas 

propriedades rurais: 

 
Mais do que uma capacidade de implementar soluções para determinados 
problemas, podem ser vistas como métodos e técnicas que permitam impulsionar 
processos de empoderamento das representações coletivas da cidadania para 
habilitá-las a disputar, nos espaços públicos, as alternativas de desenvolvimento que 
se originam das experiências inovadoras e que se orientam pela defesa dos interesses 
da maioria e pela distribuição de renda (BAVA, 2004, p. 19).  

 
Considerando as carências no meio rural, as Tecnologias Sociais e a educação 

fortalecem as organizações comunitárias, reduzindo o êxodo rural, proporcionando 

independência política, e criando ambientação junto às famílias agricultoras (GAROFOLO, 

2011). A participação da população é sugerida como forma de garantir a efetividade da 

solução tecnológica, pois a vivência cotidiana da população com a situação problema, aliada 

aos seus conhecimentos e suas diferentes formas de saberes, lhes confere capacidade de 

participar do processo de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia (COSTA, 2013).  

Isto deve-se ao fato de que apenas a implantação não garante a sustentabilidade da 

tecnologia no campo, sendo alguns fatores fundamentais para o sucesso da inserção, quais 

sejam: identificação do beneficiado/usuário com as atividades inerentes às tecnologias, a 

manutenção do sistema, a satisfação e retorno financeiros trazidos pela tecnologia.  

As tecnologias adotadas são mais eficientes e interessantes quando interagem com as 

atividades antes desenvolvidas pelas famílias. As chances de sucesso e continuidade do 

processo aumentam consideravelmente, além de sanar as resistências das famílias na 

implantação dessas tecnologias. Em geral, os problemas de não adoção de tecnologias 

agrícolas têm sido atribuídos a vários fatores, tais como limitações educacionais dos 

beneficiados, tradicionalismo, políticas econômicas, sistemas deficientes de extensão e 

limitações nas fazendas (VAN DEN BAN e HAWKINS, 1996). Como medida preventiva, é 

importante estudar as estratégias de aproveitamento das atividades executadas 

corriqueiramente pelas famílias.  

Com acesso à água, através de tecnologias que possibilitam o armazenamento e 

reuso, torna-se possível desenvolver as atividades agrícolas, dessedentação de animais e 

consumo direto, promovendo a segurança alimentar e a saúde. O MDS apoiou as Tecnologias 

Sociais que tratam de recursos hídricos, por meio do Decreto nº 8.038, de 4 de julho de 2013, 
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que regulamenta o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e Outras 

Tecnologias Sociais de Acesso à Água (BRASIL, 2013). 

Além da aprovação de leis, a educação também é um instrumento de gestão 

importante de apoio às Tecnologias Sociais. Por meio da educação, que é o princípio 

fundamental da extensão, um conjunto de opções técnicas e não-técnicas ambientalmente 

adequadas e compatíveis com as necessidades do homem do campo nortearão o caminho para 

o desenvolvimento socialmente equitativo e ambientalmente saudável (GAROFOLO, 2011).  

A pesquisadora Andréa Cardoso Ventura (2013), investigou os benefícios trazidos 

pela inserção de Tecnologias Sociais no semiárido Baiano, e sua contribuição para estratégias 

de combate às mudanças climáticas. Três pressupostos foram elencados pela pesquisadora no 

final do trabalho: “As Tecnologias Sociais de convivência com o semiárido baiano têm grande 

potencial para contribuir para a minimização das mudanças climáticas (mitigação e 

adaptação)”, e “Muitas Tecnologias Sociais de convivência com o semiárido apresentam 

sinergia entre as estratégias de mitigação e adaptação adotadas” e “(...) as Tecnologias Sociais 

de convivência com o semiárido baiano têm potencial de incidir positivamente na melhoria da 

qualidade de vida das comunidades locais, ao mesmo tempo em que contribuem para o 

enfrentamento das mudanças climáticas (...)”. 

Promover a melhoria da qualidade de vida é uma meta ousada, que não compete 

apenas à instalação de tecnologias sociais, mas abrange diversos fatores. O termo “Qualidade 

de vida” é complexo e precisa ser entendido antes de ser explorado. A Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 1998, p. 29) define qualidade de vida como “a percepção do indivíduo de sua 

posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive e em relação 

aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. 

A Carta de Ottawa define promoção da saúde como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria da sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo (WHO, 1986). Portanto, para alguns autores, a 

inserção de tecnologias sociais está diretamente relacionada com a melhoria da qualidade de 

vidas dos beneficiários.   

 

2.2.1. Quintais Produtivos 

 

A necessidade de buscar modelos agrícolas alternativos e sustentáveis pode advir de 

dois fenômenos: a) O processo de “modernização da agricultura” que estimula o uso de 

insumos e o incentivo à monocultura em algumas regiões, viabilizando a concentração de 
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terra e o trabalho assalariado; b) a necessidade de desenvolver alternativas para produção 

agrícola na região semiárida e atender as famílias de pequenos produtores (MALUF, 2009).  

O primeiro fenômeno citado, geralmente, utiliza técnicas e metodologias perversas 

da aceleração do processo de acumulação de capital com o aumento do desemprego, da 

pobreza, da desigualdade, da exclusão social, com a exploração e a degradação sem limites 

dos recursos ambientais. (SANTOS, 2000).  

Contudo, ocorre um aumento no êxodo rural, no desemprego, na concentração de 

terra, no aumento da pobreza e aumento significativo da miséria, na potencialização dos 

efeitos de substancias tóxicas pelo aumento de resíduos de agrotóxicos, entre outras 

consequências (MALUF, 2009).  

Com o acúmulo desses problemas ambientais, sociais e de produção, verificou-se a 

necessidade de se criar princípios de sustentabilidade na produção de alimentos para melhoria 

das condições de vida, segurança alimentar e sustentabilidade dos ecossistemas 

(THEODORO, et al. 2009). 

Diante das condições, os pequenos agricultores familiares sentiram a necessidade de 

resgatar o modelo antigo de agricultura, bem como seus costumes e interesses. Experiências 

inovadoras podem ser avaliadas e valorizadas tanto pela sua dimensão de processos de 

“transformação social”, que permita a superação da sociabilidade capitalista, como pelos 

resultados que proporcionam “atender às necessidades humanas” ou ainda “melhorar a 

qualidade de vida dos pobres”. (JESUS, 2010). 

Os Quintais que recebem a estrutura para agricultura alternativa são denominados 

conforme peculiaridades de cada projeto, na literatura são encontrados: Quintais Produtivos, 

Quintais Agroflorestais, Quintais Familiares, Quintais Urbanos, entre outras nomenclaturas. 

Todos esses sistemas alternativos de produção possuem objetivos em comum: segurança 

alimentar, aumento da produtividade e melhoria da renda.  

No Brasil, quintal é o termo utilizado para se referir ao terreno situado ao redor da 

casa, definido, na maioria das vezes, como a porção de terra próxima à residência, de acesso 

fácil e cômodo, na qual se cultivam ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem parte das 

necessidades nutricionais da família, bem como outros produtos, como lenha e plantas 

medicinais (BRITO e COELHO, 2000).  

Dessa forma, os quintais produtivos são sistemas agroflorestais destinados a 

colaborar com a segurança alimentar, renda, saúde e outras necessidades básicas, de pequenos 

agricultores e suas famílias. A grande diversidade de espécies vegetais presentes nestes 
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espaços reflete a bagagem cultural, a situação social e econômica de seus proprietários, e seus 

planos para o futuro (SABLAYROLLES, 2004).  

A utilização de trabalho familiar e baixa dependência de insumos externos indicam 

autonomia e promovem a segurança alimentar. Além do alto grau de conhecimento existente 

que se reflete no uso de um grande número de espécies e na existência de práticas tradicionais 

de conservação e manejo do solo (GOMES, 2010). As pesquisas relacionadas aos quintais 

produtivos no Brasil estão contempladas nas zonas rurais, urbanas e periurbanas1. As 

comunidades que compões esses espaços são diversificadas: produtores rurais, quilombolas, 

ribeirinhas, entre outras.  

Como exemplo de inserção de quintais em ambientes urbanos, a Rede de Intercâmbio 

de Tecnologias Alternativas (Rede) é uma ONG, criada em 1986, que “tem como objetivo 

potencializar, articular e intercambiar iniciativas que demonstrem a viabilidade de processos 

sustentáveis de desenvolvimento no campo e na cidade através do fortalecimento de 

organizações comunitárias e da construção participativa de políticas públicas” (ALMEIDA, 

2005). 

 Em 2004 Almeida, desenvolveu um projeto que beneficiou diretamente 197 pessoas. 

Este consistiu na inserção de quintais urbanos em bairros pobres da cidade de Belo Horizonte. 

O autor do artigo destaca: “(...) as iniciativas das famílias, potencializadas pelo Projeto, 

mostram como é possível desenvolver tecnologias de otimização de pequenos espaços 

domésticos para a produção agroecológica de alimentos, plantas medicinais, ornamentais e 

criação de pequenos animais” (ALMEIDA, 2004). 

Na perspectiva de quintais inseridos na zona rural, Reinaldo Duque-Brasil (2007), 

buscou compreender o que é considerado “quintal” e qual a sua importância na percepção das 

famílias visitadas, além de promover o levantamento florístico das espécies e suas formas de 

uso, objetivou também testar a hipótese da influência da área dos quintais na riqueza e 

abundância de plantas no local. A pesquisa foi desenvolvida no semiárido mineiro, 

especificamente no distrito Santana da Serra.  

O resultado da pesquisa destaca dois aspectos principais: “(...) importância dos 

quintais na autonomia produtiva familiar, fornecendo frutos, raízes, forragem e plantas 

medicinais, também foram reconhecidos como locais destinados à conservação das plantas e 

da natureza (...)” e a estrutura e composição florística que “(...) associada ao baixo aporte de 

                                                           
1 Área que se localiza para além dos subúrbios de uma cidade. Corresponde a um espaço onde as atividades 
rurais e urbanas se misturam, dificultando a determinação dos limites físicos e sociais do espaço urbano e do 
rural. 
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energia na forma de insumos agrícolas, evidenciam o papel estratégico desses 

agroecossistemas na conservação da biodiversidade in situ” (DUQUE-BRASIL et al, 2007, p. 

865).  

O sistema de quintais atinge regiões diversas do Brasil, na várzea dos Rios 

Solimões/Amazonas existem comunidades que utilizam os sistemas agroflorestais. O 

pesquisador Albejamere Pereira de Castro, em 2009, investigou essas comunidades e publicou 

um artigo que relata as “(...) diferentes formas de apropriação e de manejo dos recursos 

naturais através dos sistemas agroflorestais (SAFs), nos subsistemas roça, sítio e lagos, como 

componente para a sustentabilidade dos agricultores familiares”, desta localidade (CASTRO, 

2009, p. 280).  

O autor percorre discussões desde apropriação e uso da terra até a importância dos 

sistemas para soberania alimentar das comunidades, e conclui que “(...) os SAFs tradicionais, 

constituídos pelos subsistemas, roça, sitio e lago, são responsáveis pela sustentabilidade 

socioeconômica da localidade pesquisada, servindo, como alternativa agrícola melhor 

adaptada às condições locais” (CASTRO, 2009, p. 279).  

No ambiente de comunidades ribeirinhas a representatividade dos quintais 

agroflorestais é significativa. Em pesquisa, foram encontradas 237 espécies de plantas em 11 

quintais estudados na região Oeste do Estado do Pará. Além do vasto número de espécies 

catalogadas, foram registrados 16 usos distintos: alimento humano, alimento para animais, 

cobertura de casas, combustível, cordas e amarras, corante, cosmético, látex, resina e óleo, 

lazer, madeireira, medicinal, ornamental, perfume, ritual e serviço ambiental 

(SABLAYROLLES, 2009). Alimentação humana e uso medicinal são os dois principais usos 

destacados na pesquisa.  

O uso medicinal das plantas cultivadas em quintais produtivos serviu de inspiração 

para a tese de doutorada da pesquisadora Morais (2011) que investigou quintais produtivos da 

comunidade de Abderrament, Caraúbas, Rio Grande do Norte. A pesquisa objetivou 

“sistematizar informações sobre o conhecimento das etnoespécies presentes nos quintais e sua 

relação com a sustentabilidade das famílias, além de resgatar e documentar conhecimentos 

tradicionais”, com foco em gerar informações para estudos biológicos farmacêuticos.  

No estudo foram identificadas mais de 57 etnoespécies, das quais 51 com uso 

medicinal, sendo registrado o uso e conhecimento dos membros da comunidade a respeito do 

tratamento de enfermidades. Os entrevistados (36%) também elencaram questões econômicas, 

como o ato de não precisar comprar no mercado produtos extraídos dos quintais (MORAIS, 

2011).   
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2.2.2. Quintal produtivo e aplicação dos conceitos de agricultura familiar e campesinato 

 

O perfil do público alvo da atuação do PBSM na zona rural são famílias que 

vivem em pequenas propriedades desenvolvendo atividades de agricultura familiar, com isso, 

a tecnologia estudada está inserida na aplicação dos conceitos da agricultura familiar e 

campesinato. Os quintais produtivos agroecológicos, apresentam e resgatam valores inerentes 

aos espaços do quintal, com toda sua simbologia, suas estórias, sua importância na 

convivência familiar e comunitária. (LEONEL, 2010). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura 

(FAO, 2000), o universo familiar foi caracterizado pelos estabelecimentos que atendiam, 

simultaneamente, às seguintes condições: a) a direção dos trabalhos do estabelecimento era 

exercida pelo produtor e b) o trabalho familiar era superior ao trabalho contratado. Também 

se estabeleceu um limite máximo para o tamanho dos estabelecimentos apenas para evitar a 

inclusão de grandes latifúndios improdutivos no universo de unidades familiares 

(GUANZIROLI e CARDIM, 2000).  

O autor Buainain (2006, p. 18) se contrapõe ao olhar estabelecido pela FAO: “na 

chamada visão romântica, os agricultores familiares o são por tradição e opção, não por 

imposição”. O autor admite que o modelo adotado para delimitar o universo do agricultor 

familiar fere a real ideologia e princípios estabelecidos ao longo dos anos e ainda reforça: 

  

A diferenciação dos agricultores familiares está associada à própria formação dos 
grupos ao longo da história, a heranças culturais variadas, à experiência profissional 
e de vida particulares, ao acesso e à disponibilidade diferenciada de um conjunto de 
fatores, entre os quais os recursos naturais, o capital humano, o capital social e assim 
por diante. 

 

O conceito de agricultor familiar ao longo da história, como evolução do 

campesinato, é discutida profundamente por Wanderley (2014, p. 46), que destaca: “o 

camponês tradicional não tem propriamente uma profissão; é o seu modo de vida que articula 

as múltiplas dimensões de suas atividades”. O autor ainda defende que o agricultor familiar é 

um camponês enquadrado no contexto atual sem sofrer descaracterização completa das suas 

origens e costumes. 

A valorização dos costumes e saberes é uma opinião compartilhada pela agricultura 

familiar e o campesinato. Contudo, a vertente da agricultura familiar que defende as formas 

tradicionais de cultivo e „saberes‟ herdados das gerações anteriores acredita que a maior 
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riqueza está na conservação dos costumes: “de certa forma, o patrimônio transmitido era o 

próprio modo de vida” (WANDERLEY, 1999, p. 39). 

Compreende-se que não existe o camponês e o agricultor familiar como duas 

figuras distintas, existe um personagem que somou os conhecimentos e saberes herdado com 

técnicas, estratégias e conceitos do modelo atual e compôs uma alternativa de produção 

familiar que tem os seguintes propósitos: autoconsumo, melhoria de renda, melhores 

condições de convivência com o meio rural e inclusão produtiva. Wanderley (2003, p. 48) 

acredita que “mesmo integrada ao mercado e respondendo às suas exigências, o fato de 

permanecer familiar não é anódino e tem como consequência o reconhecimento de que a 

lógica familiar, cuja origem está na tradição camponesa, não é abolida; ao contrário, ela 

permanece inspirando e orientando”.  

Buainain (2000) defende que a melhor estratégia de desenvolvimento é preparar 

os agricultores familiares para competir de forma sustentável nos mercados globalizados. 

Ainda destaca que as unidades devem integrar o cenário agroindustrial do País:  

 

A agricultura familiar pode e deve se integrar às cadeias agroindustriais mais 
dinâmicas do País. Em alguns casos ela poderia se constituir na base principal da 
dinamização de subsistemas agroindustriais já existentes ou na criação de novos 
subsistemas, neste último caso pensando-se especialmente em nichos de mercado ou 
em canais alternativos de comercialização (BUAINAIN, 2000, p. 17). 
 

Altafin (2007, p. 80) também acredita que é possível o „desenvolvimento‟ no modelo 

da agricultura familiar sem afetar sua essência e suas tradições: “as transformações vividas 

pelo agricultor familiar moderno não representam ruptura definitiva com formas anteriores, 

mas, pelo contrário, mantém uma tradição camponesa que fortalece sua capacidade de 

adaptação às novas exigências da sociedade”.  

Contudo, nem todos os autores deste seguimento compartilham da mesma opinião, 

alguns contrapõem e defendem que a inserção da agricultura familiar na agroindústria 

nacional, pode acarretar numa descaracterização da sua particularidade. Cardoso (1987, p. 56) 

destaca as características das unidades produtivas camponesas: “Autonomia na gestão das 

atividades agrícolas, ou seja, nas decisões sobre o que e quando plantar, como dispor dos 

excedentes, entre outros”. Wanderley (2003, p. 51) reforça que “Esta permanência não é sem 

consequências, uma vez que ela explica a possibilidade de realização de projetos comuns pelo 

conjunto da família e, ao mesmo tempo, a emergência de alguns dos conflitos frequentes entre 

os membros da família, entre pais e filhos, marido e mulher etc”. 
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O reconhecimento da importância da agricultura familiar nacional está longe de 

ser o ideal, apesar de representativo para economia nacional. Mota (2004, p. 200), com base 

em dados científicos, afirma que esta “é a principal fonte de ocupação não apenas no meio 

rural, mas também no conjunto da economia nacional” e reforça que apesar dessa importância 

para a produção de alimentos e produtos básicos para o setor de transformação, os valores da 

renda e dos investimentos são baixos, descontínuos e concentrados em regiões, tipos de 

produtores e de produtos.  

Estes fatores dificultam o reconhecimento necessário frente às questões 

econômicas. Segundo Evangelista (2000), oficialmente a “agricultura familiar” não é tratada 

como categoria socioeconômica. 

 
Não obstante a comparação desvantajosa Nordeste x Resto do Brasil, constata-se 
que, mesmo no Nordeste, a agricultura familiar é mais eficiente por unidade de área 
que a agricultura patronal, gerando quase duas vezes a renda total desta última por 
hectare/ano. Essa relação é superior à da região Sudeste, em virtude de a diferença 
entre as agriculturas patronais de ambas as regiões ser maior que entre as 
agriculturas familiares (EVANGELISTA, 2000, p. 8). 

 

Existem dois fatores primordiais vinculados à promoção da agricultura familiar: 

menor evasão das zonas rurais e desenvolvimento econômico local. A promoção de atividades 

agrícolas nas zonas rurais evita a evasão de pessoas do campo para os grandes centros 

urbanos. Segundo Wesz (2004), as soluções para conter o esvaziamento das populações rurais 

não é um processo simples, depende das condições que serão dadas para os habitantes deste 

meio e das ações que façam com que ele seja atrativo tanto para o jovem como para pessoas 

de todas as idades. 

Investir na criação dos vínculos do agricultor com a área onde produz e tira o 

sustento da família proporciona sensação de satisfação e orgulho, sendo uma estratégia 

inteligente. Uma pesquisa sobre a percepção dos agricultores familiares revela que a 

produtividade do trabalho é avaliada de forma mediana, com apenas 31% dos entrevistados 

tendo uma visão positiva sobre o resultado da produção, levando em conta a quantidade de 

trabalho (MEDINA e NOVAES, 2014).  

A avaliação insatisfatória pelos próprios agricultores em relação à vida no campo 

pode ser atribuída às difíceis condições de convivência com a escassez hídrica da região 

Nordeste, levando em consideração que no mesmo artigo as regiões Norte e Sudeste 

apresentaram percepção positiva sobre as atividades desenvolvidas no campo, demonstrando 

satisfação e orgulho de viverem da agricultura. Porém a relação de convivência do agricultor 

familiar com o semiárido será discutida no próximo tópico.  
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Os esforços para manter as pessoas na zona rural e mostrar para sociedade a 

importância da agricultura familiar para economia local e regional têm sido um desafio para 

os pesquisadores e idealizadores, sendo necessário mostrar a sua relevância. Uma análise do 

Censo Agropecuário de 2006 chamou a atenção para a capacidade produtiva da agricultura 

familiar brasileira, que responde por 70% da produção de alimentos consumidos no país 

(FRANÇA et al. 2009). 

Dessa maneira, resolver os problemas que afetam a agricultura familiar torna-se 

complexo diante de tantas variáveis: quantidade de pessoas que trabalham na unidade, relação 

cultural e afetiva com o local, tradições de manejo do solo, entre outras questões pontuais. 

Mesmo diante dessas variáveis não é interessante desanimar, é necessário pontuar os 

principais desafios enfrentados atualmente e trabalhar nas questões que podem ser 

aprimoradas. Em 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF), a embaixadora 

especial que trata da questão, Estrella Penunia (2014), falou sobre os principais desafios 

enfrentados pelo agricultor:  

 

A preocupação mais comum é o acesso limitado à terra ou a existência de sem-
terras. Outros desafios são a falta de acesso a serviços básicos, como água, 
saneamento e eletricidade. O acesso a recursos como crédito, tecnologia e 
implementos agrícolas também é extremamente limitado. Além disso, outros fatores 
afetam os agricultores familiares, como falta de informação sobre os mercados e 
limitação das habilidades empreendedoras e do poder de barganha, deixando-os 
vulneráveis e menos competitivos [...] condições climáticas extremas também estão 
aumentando a vulnerabilidade dos agricultores (AIAF, 2014). 

 

Em suma, a impressão que fica, sobre este breve „passeio‟ pela agricultura familiar 

no Brasil, é a existência de um ciclo natural, onde a agricultura de base familiar foi 

modernizada para de base patronal, e a solução para algumas questões sociais da zona rural é 

o retorno ao modelo familiar que oferece a simplicidade necessária para resolução de 

problemas recorrentes ao homem do campo. Os confrontos de conceitos sobre campesinato, 

modelos alternativos, entre outros, revelou a busca do equilíbrio entre o homem e o meio 

ambiente.  

Contudo, é possível enxergar a proximidade de um novo seguimento da agricultura 

que consiga alinhar questões de preocupação ambiental, conservação dos costumes e alta 

produtividade. A afirmação de Silva (2003, p. 5) é o resumo desde modelo supracitado: “a 

busca do equilíbrio entre meio ambiente e produção de riquezas; a satisfação das necessidades 

e renovação das aspirações humanas como finalidade do desenvolvimento”. 
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2.2.3. Agroecologia 

 

Percebe-se uma estreita relação do agricultor familiar com a natureza. No 

semiárido, a baixa disponibilidade hídrica preocupa o agricultor familiar, que tende a cuidar 

melhor dos recursos naturais disponíveis. Esta estreita relação pode ser intensificada por 

processos agroecológicos e sustentáveis. Segundo Assis (2002), os agricultores familiares são 

os mais aptos a passar para um sistema orgânico de produção agroecológico, embora careçam 

de informação e de disponibilidade de recursos financeiros para implementar essa conversão. 

Contudo, entender melhor o conceito de agroecologia auxilia na interligação com agricultura 

familiar e campesinato. 

A agroecologia representa uma abordagem agrícola que incorpora cuidados 

especiais relativos ao ambiente, assim como aos problemas sociais, enfocando não somente a 

produção, mas também a sustentabilidade ecológica do sistema de produção (ALTIERI, 

2002). Pode ser descrita também como uma ciência que tem por objeto o estudo holístico dos 

agrossistemas, que buscam copiar os processos naturais empregando um enfoque de manejo 

de recursos naturais para condições específicas de propriedades rurais respondendo pelas 

necessidades e aspirações de agricultores em determinadas regiões (ALTIERI, 2001).  

Como alternativa, o manejo agroecológico de sistemas de produção privilegia a 

biodiversidade, cria bases para a inclusão social das pessoas e é capaz de proporcionar 

viabilidade econômica às famílias, de forma mais equilibrada. Este sistema de manejo 

contribui para a recuperação e aumento das áreas verdes, auxilia na conservação e melhoria 

do meio ambiente e possibilita a produção de alimentos mais saudáveis e seguros 

(PADOVAN et al. (2008). 

A Embrapa Agroecologia possui uma fazenda agroecológica, desde 2009, que 

oferece suporte como centro de pesquisa para interessados no manejo de propriedade 

agroecológicas, e ainda define princípios e normas técnicas para agricultura orgânica:  

 

a) reciclar nutrientes por meio de compostagem, a partir do aproveitamento de 
resíduos vegetais e animais localmente disponíveis; b) reduzir a dependência externa 
quanto à nutrição nitrogenada, mediante a reciclagem e a fixação biológica, pelo uso 
intensivo de rotações fundamentados no cultivo de espécies leguminosas; c) 
minimizar processos erosivos, com ênfase na utilização de biomassa vegetal 
produzida “in situ”, para fins de cobertura de solo e adubação verde; d) introduzir e 
avaliar espécies e variedades de plantas buscando manter o material propagativo 
adaptados ao manejo orgânico; e) manter o equilíbrio nutricional das plantas, 
evitando situações de estresse, de modo que os mecanismos de defesa não sejam 
alterados e possam manifestar-se plenamente; f) manter populações de fitoparasitos 
e ervas espontâneas em níveis toleráveis, sem o emprego de técnicas que 
representem impactos de natureza ecotoxicológica; g) incorporar elemento arbóreo, 
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por meio de desenhos agroflorestais diversificados; h) adequar métodos de irrigação 
com vistas à racionalização do uso de água e de fontes renováveis de energia; i) 
estabelecer um modelo físico para o manejo de bovinos leiteiros; j) difundir 
experiências relacionadas ao manejo ecológico, valorizando a agrobiodiversidade 
(EMBRAPA, 2014). 

 

A sustentabilidade deve ser um dos principais focos na instalação dessas 

alternativas tecnológicas. A geração de renda e alimentos para as famílias deve ocorrer de 

forma sustentável, evitando alterações indevidas no ambiente em geral. A noção de 

desenvolvimento (rural) sustentável tem como uma de suas premissas fundamentais o 

reconhecimento da “insustentabilidade” ou inadequação econômica, social e ambiental do 

padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas (SCHMIT, 1995). 

Geralmente as espécies selecionadas pelos agricultores para esses espaços são 

espécies nativas, que apresentam um alto índice de produtividade e uma baixa necessidade de 

utilização de agroquímicos. Essa diversidade contribui não somente para a segurança 

alimentar e estabilidade econômica dos agricultores familiares, mas para o equilíbrio do 

sistema agroecológico como um todo (OKLAY, 2004).  

Ao combinar saberes diferenciados, os agricultores constroem relações com a 

natureza que retomam processos de gestão que fazem uso de recursos naturais e não 

necessariamente de recursos industrializados. No que se refere às práticas agrícolas e à 

utilização dos recursos naturais, muitas definições incluem a redução do uso de agroquímicos 

e de fertilizantes sintéticos solúveis, o controle da erosão, a rotação de culturas, a integração 

lavoura-pecuária e a busca de novas fontes de energia (EHLERS, 1994). A inserção dessas 

tecnologias é imprescindível para alavancar o desenvolvimento das famílias de baixa renda, 

levando em consideração o alto potencial produtivo dessas comunidades, diante de melhores 

mecanismos e condições de trabalho. 

Castro et al. (2009) realizou o levantamento dos sistemas agroflorestais na várzea 

do Amazonas, percebeu que os quintais agroflorestais no Amazonas resgataram culturas 

antigas e ajudaram na sobrevivência das comunidades que vivem na várzea do rio, as 

características mais importantes do sistema agroflorestal foram elencadas pelo autor: 

utilização de uma grande diversidade de plantas, manejadas para atender às necessidades 

vitais da comunidade, isto é, alimentação, saúde (uso de plantas medicinais), confecção de 

vestuário, construção de casas e abrigos, assim como manufatura de diversos objetos de uso 

comum que incluem sistemas indígenas, cultivo itinerante ou migratório, sistemas tradicionais 

abertos ao mercado e intercultivo de plantas perenes arbóreas, arbustivas e palmáceas.  
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Diante da interação dos conceitos de agroecologia com agricultura familiar, 

cultura local, campesinato e outras vertentes, criou-se uma linha de pensamento que 

recentemente é base para diversas pesquisas: Agroecologia e Desenvolvimento Rural 

Sustentável. A percepção sobre as vantagens de inserção de sistemas agroecológicos no 

contexto rural familiar busca além da segurança alimentar e garantia de renda, um manejo 

sustentável da propriedade, essa discussão é ricamente abordada por Guzmán: 

 

Essas novas estratégias de ação devem garantir o incremento da biodiversidade, no 
que se refere às formas de relação com os recursos naturais. Elas devem atender não 
somente à utilização dos mesmos, mas também à sua conservação, empregando, 
para isso, tecnologias que respeitem o meio ambiente e, além disso, permitam a 
abertura de espaços na administração, para garantir a participação local. Em suma, a 
agroecologia como desenvolvimento rural sustentável consiste na busca do local 
para, partindo daí, recriar a heterogeneidade do mundo rural por meio de formas de 
ação social coletiva (GUZMAN, 2005, p. 131). 
 

A coletividade no campo é um forte traço do campesinato que releva a equidade, e 

é descrito por Caldart et al. (2012) como capacidade do agrossistema de gerir de forma justa 

sua força produtiva, incluir divisão social e técnica do trabalho familiar, relacionar os gêneros 

e a geração, além de relacionar os processos sociopolíticos e serviços ambientais.  

A equidade e coletividade inerentes ao processo agroecológico interagem com as 

necessidades do homem do campo, a busca por melhores condições não é realizada 

individualmente e sim coletivamente. Entre os principais componentes almejados no processo 

agroecológico estão: segurança alimentar e hídrica e melhoria de renda.  

 

2.2.4. Segurança alimentar e hídrica 
 
 

A insegurança alimentar é menos intensa no meio rural, apesar dos menores níveis 

de renda e das piores condições de moradia, quando comparado à área urbana, conforme 

comprovou estudo realizado por Mattos (2008). Os autores salientam o papel da agricultura 

familiar, da diversificação da produção agrícola e da destinação de parte desta produção para 

o consumo da família, possibilitando amenizar as situações de insegurança alimentar. 

O método para estimar a segurança alimentar utilizado pela FAO é 

disponibilidade calórica per capita, o que representa uma abordagem voltada para a 

disponibilidade de alimentos. No entanto, as medidas da carência alimentar podem refletir 

além de restrição de acesso aos alimentos, problemas na saúde decorrentes das condições 

precárias de saneamento básico e outros aspectos da qualidade de vida (KEPPLE e CORRÊA, 

2011). 
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Santos et. al, (2013) trabalhou com quintais agroecológicos no município de 

Iporanga/Sergipe e elencou, como fruto do seu trabalho, a importância dos quintais para a 

comunidade e o potencial deste espaço para a geração de alimentos, contribuindo diretamente 

na segurança alimentar e nutricional, e na manutenção da agrobiodiversidade nesses espaços. 

Gazel Filho (2008) pesquisou a segurança nutricional de quintais agroecológicos 

no município de Mazagão/Amapá e afirmou que os quintais suprem as necessidades totais de 

potássio e de vitamina C durante sete a 10 (dez) meses do ano. As quantidades de proteínas 

foram ofertadas em quantidades suficientes durante a safra do açaizeiro, igualmente para 

riboflavina e niacina e cálcio.  

Gomes (2010) estudou a segurança alimentar em quintais agroecológicos em 

Irati/Paraná e destaca que a escolha das espécies alimentícias e medicinais reflete padrões 

culturais e de comportamento, onde a nutrição e o bem estar da família advêm do manejo e do 

uso da agrobiodiversidade ao longo de gerações. Outro fator observado em pesquisas 

relacionadas aos quintais é a predominância do autoconsumo, percebida pela pesquisadora: 

configurando os cultivos nos quintais como importante fator de renda indireta, onde a criação 

animal agrega valor pelo autoconsumo intermediário. 

Assim, os quintais são importante instrumento para garantir a segurança alimentar 

tanto para regiões do semiárido quanto para comunidade ribeirinhas que enfrentam 

dificuldades no período de cheias. Castro et al. (2009) estudou as estratégias de convivência 

com períodos de cheias por famílias ribeirinhas constatou que para garantir a sobrevivência da 

família e a continuidade da sua produção, os agricultores familiares constroem pequenos 

jiraus para o plantio de hortaliças e plantas medicinais e também plantam espécies resistentes 

às cheias em seus quintais. Nesse período, os ribeirinhos reduzem suas criações de animais 

(através do consumo ou venda), deixando apenas algumas matrizes para garantir a 

continuidade das suas criações. Esses animais ficam confinados em instalações suspensas 

(maromba) ou flutuantes. 

Também a implantação das cisternas tem se constituído em importante 

instrumento para melhoria da dieta alimentar das famílias, uma vez que permite a perenização 

do consumo de frutas e hortaliças na alimentação, e o fortalecimento dos laços de identidade 

das famílias, fundamentais para suas permanências nas regiões (FERREIRA, 2015). 

Na região semiárida cearense, município de Quixeramobim, pesquisado por 

Carneiro et al. (2013) estima-se que a variedade de alimentos identificados nos quintais 

produtivos pode indicar a contribuição destes para segurança alimentar e nutricional. 

Ressalta-se a necessidade de realizar uma avaliação nutricional da dieta das famílias, 
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investigando se há uma relação significativa entre os alimentos produzidos nos quintais 

produtivos e o estado nutricional das famílias.  

Contudo, uma avaliação aprofundada por profissionais da saúde, estimando a 

ingestão de nutrientes básicos para garantir a nutrição de indivíduos é importante e 

complementar ao afirmar o nível de cooperação dos quintais produtivos na segurança 

alimentar das famílias beneficiadas. A investigação deve ser realizada durante um período 

razoável de tempo para abranger diferentes tipos de produção que dependem das condições 

climáticas locais, no caso do semiárido, o período seco e o período de chuva apresentam 

diferentes perfis de produção, bem como diferentes alimentos produzidos em variedade e 

qualidade distintas. 

No que se refere à segurança hídrica em regiões semiáridas é solucionada 

principalmente com a inserção de cisternas, instrumentos que armazenam um volume de água 

conhecido e que podem ser de materiais e tamanhos variados. Os componentes de um sistema 

de aproveitamento de água pluvial variam de acordo com o uso que se pretende fazer, da 

qualidade da água desejada, do espaço para as instalações e dos recursos financeiros 

disponíveis (MANTOVAN et al., 1995). 

Em estudo, Thomas (2001), afirma que não é prudente padronizar um único 

modelo e tamanho, porque as vantagens aparentes de custos são menores do que a 

flexibilidade, os riscos são menores e o compromisso do consumidor que alguma escolha 

permita „sucesso‟ num programa doméstico de captação de água de chuva deve ser medido 

não apenas pelo seu impacto imediato, mas também, por estabelecer uma capacidade a longo 

prazo para construir e manter sistemas acessíveis. 

A melhoria das condições sanitárias do sistema de armazenamento de água da 

chuva deve ser realizada no momento da captação para evitar e minimizar a contaminação da 

água de chuva, mesmo antes desta entrar na cisterna e na hora de tirá-la. Assim, a qualidade 

da água de cisterna é boa e é melhor que muitas outras fontes de água encontradas nas áreas 

rurais. Tudo isso contribui para uma considerável melhoria de qualidade de vida da população 

(GNADLINGER, 2007). 

Apesar da qualidade de cisternas de calçadão não serem ideais para consumo 

direto e cozimento de alimentos, se torna eficaz para irrigação de cultivos. Em sua pesquisa 

Lima et al. (2007), afirma que a construção de cisternas calçadão, que capta e armazena água 

de chuva nos períodos chuvosos, torna possível a produção de alimentos saudáveis 

promotores de saúde, como o caso das hortaliças. 
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Carmo (2009), que estudou a inserção de cisternas nas Regiões Sudoeste e Nordeste 

da Bahia, afirma que o principal benefício das cisternas é a garantia do fornecimento de água 

potável próxima às residências de famílias carentes das regiões estudadas que, até então, não 

tinham outra fonte de água confiável para o seu consumo, melhorando assim o abastecimento 

hídrico e reduzindo a incidência de doenças de veiculação hídrica que colocam em risco a 

vida de milhares de pessoas. 

A cisterna, principal componente do quintal produtivo caracteriza segurança 

alimentar em várias regiões do país, principalmente no Nordeste semiárido. Além da 

segurança alimentar os trabalhos científicos abordam benefícios relacionados à melhoria de 

renda, principalmente de forma indireta, pois a produção e autoconsumo evitam a aquisição 

de alimentos no mercado.  

 

2.2.5. Aumento de renda e inclusão social 

 

Na prática, as principais contribuições do PBF ao PBSM são: a) elevação do piso 

de rendimento da população extremamente pobre, especialmente de famílias que possuem 

crianças de 0 a 6 anos, que se constitui na primeira camada de bens e serviços pública 

acessada pelos benefícios; e b) o fornecimento da infraestrutura de identificação, 

cadastramento e pagamento das ações do Plano (SOUSA, 2013). 

Gazel (2008) faz uma avaliação detalhada da renda de famílias que aderiram ao 

quintal produtivo. A participação da renda do quintal produtivo em relação à renda total da 

propriedade foi avaliada considerando-se a quantidade de produtos oriundos do quintal 

vendidos em relação à venda total da propriedade. Para tanto, foi considerada a produção 

estimada das espécies por quintal, também foi analisada a renda de trabalho assalariado, 

programas sociais e aposentadorias. A renda média dos quintais em relação à renda familiar 

foi de 20,2%.  

Além disso, o plantio e coleta próximo à residência, em locais sem declividade, e 

a eliminação dos atravessadores da cadeia produtiva possibilitaram a obtenção de uma maior 

renda com menor esforço (GOMES, 2010). Castro (2009) estudou quintais agroecológicos na 

região Norte do país e concluiu que os seguintes fatores são imprescindíveis para auxiliar na 

geração de renda: assistência técnica; extensão rural para melhor desempenho das atividades 

produtivas; minicursos de administração rural direcionado aos agricultores de hortaliças; 

cursos de lideranças para promover a organização social; criação de uma cooperativa de 
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horticultores; implementação de políticas públicas e uma parceria entre associações de 

agricultores, prefeituras, instituições de pesquisa, ensino e extensão. 

Os fatores supracitados irão influenciar não somente na geração de renda, mas 

também na inclusão social dos pequenos agricultores dos quintais produtivos. Castro (2010) 

afirma que o maior desafio de melhorar a inclusão produtiva das famílias brasileiras de menor 

renda é, portanto, uma tarefa que se coloca para um conjunto amplo de políticas públicas, e 

não apenas para políticas tipicamente entendidas como sociais: é necessário também que uma 

série de políticas de fomento – ao crédito, ao investimento etc. – incorpore como seu o 

objetivo de atingir também esta população. 
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Área de estudo 

 

A pesquisa foi realizada no Território Alto Oeste Potiguar, inserida na região 

semiárida do Rio Grande do Norte. Conforme o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural e 

Sustentável do Alto Oeste Potiguar (PTDRS, 2013), o Território abrange uma área de 

4.115,10 Km² e é composto por 30 municípios. 

Essa delimitação espacial foi adotada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) e pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT) por apresentar 

características territoriais que se relacionam interna e externamente por meio de elementos 

ambientais, econômicos, culturais, políticos e institucionais (PTDRS, 2013). A população do 

território é de 196.280 habitantes, dos quais 69.115 vivem na área rural, o que corresponde a 

35,21% do total. Este contingente possui 11.169 agricultores familiares, 0 famílias assentadas 

e 4 comunidades quilombolas, com IDH médio de 0,64 (PORTAL DA CIDADANIA, 2015). 

A Embrapa Agroindústria Tropical vem atuando no Plano Brasil sem Miséria do 

governo federal, nos 10 municípios da Chamada Pública 09/2012: Doutor Severiano, Encanto, 

Frutuoso Gomes, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Paraná, Portalegre, Riacho da Cruz, Venha-

Ver, Coronel João Pessoa, mais o de Lucrécia. Nestes municípios, cerca de 880 famílias 

foram beneficiadas com a inserção de tecnologias sociais, como: fogões ecoeficientes, 

quintais produtivos, fossa verde e galinha caipira. Na Figura 2 está destacada a localização da 

área de estudo no Rio Grande do Norte e os municípios de atuação da Embrapa.  

Diante da variedade de municípios e diversidade de tecnologias sociais, este 

trabalho delimita a Tecnologia Social (Quintal Produtivo) e a Área de estudo (município de 

Doutor Severiano), neste município foram inseridos 10 (dez) Quintais Produtivos em 

propriedade rurais familiares.  
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Figura 2 – Área de estudo em destaque o município de Doutor Severiano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

As 10 (dez) propriedades do município de Doutor Severiano que receberam os 

Quintais Produtivos, estão localizadas na zona rural. Na região, as zonas rurais são divididas 

por sítios, conforme a localização. Os quintais foram inseridos nos Sítios: Lagoa de dentro e 

Merejo (Merejo de baixo e Merejo de cima). O Sítio lagoa de dentro enfrenta mais problemas 

de escassez hídrica que o Sítio Merejo, este último está localizado próximo ao Rio Merejo que 

abastece a região.  

Municípios de Atuação do PBSM/Embrapa 
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A distribuição dos Quintais Produtivos na região está representado na Figura 3, 

que destaca também a zona urbana do município e a localização do rio Merejo.  

 

Figura 3 – Município de Doutor Severiano e localidades dos Quintais Produtivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: NEGECART/CAMEAM/UERN 
 
 

3.1.1. Aspetos sociais e econômicos do município de Doutor Severiano 

 

O PIB é um dos indicadores mais utilizados na macroeconomia, e tem o objetivo 

principal de mensurar a atividade econômica de uma região. Na contagem do PIB, 

consideram-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo 

intermediários (CNA, 2006).  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do 

progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a outro 

indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a 

dimensão econômica do desenvolvimento (PNUD, 2015). 
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Na Tabela 1 é possível perceber alguns índices do município de Doutor 

Severiano, como o índice de esperança de vida (IDHM-L), índice de educação (IDHM-E) e 

IDH municipal. Comparando os dados municipais com o IDH para o Estado, percebe-se que a 

maior parte destes está abaixo do índice médio, configurado em 0,705. Essa situação fica mais 

clara quando se faz uma análise comparativa do ranking com o município mais desenvolvido 

da região (Pau dos Ferros), o Estado e o País. 

 

Tabela 1 – Índices socioeconômicos do município de Doutor Severiano. 
Municípios Índice de 

esperança de 
vida 

(IDHM-L) 

Índice de 
educação 

(IDHM-E) 

Índice de 
PIB 

(IDHM-R) 

Índice de 
Des. 

Humano 
Municipal 
(IDH-M) 

Ranking por 
UF 

Ranking 
Nacional 

Doutor 
Severiano 

0,652 0,697 0,446 0,598 134 4689 

Pau dos 
ferros 

0,752  0,792  0,631 0,725 7 2516 

Fonte: PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano (2015).  

 

Um fator a ser considerado diz respeito à vocação econômica da região, 

predominantemente voltada para a agricultura e pecuária, atividades com dependência 

sazonal, haja vista as variações climáticas a que se submetem. As atividades do setor 

secundário (comércio) e terciário (serviços) também estão presentes, porém de modo pouco 

expressivo (PTDRS, 2013). In loco, é possível perceber e constatar as informações acima 

sobre a economia predominante do local, e a interferência efetiva das condições climáticas 

locais sobre principais atividades econômicas desenvolvidas na região.  

 

3.1.2. Caracterização ambiental da área de estudo 

 

As ferramentas de geoprocessamento (IDRISI, SURFER e CARTALINK) foram 

utilizadas para construção dos seguintes mapas: tipos de solo, classes de relevo, precipitação, 

índice de umidade relativa do ar, temperatura, evapotranspiração, altitude e meses secos. A 

caracterização ambiental da área é relevante, considerando que a tecnologia social em 

avaliação é diretamente influenciada pelos fatores acima citados.  

O tipo de solo predominante na zona rural do município de Doutor Severiano é 

classificado como Pe1(Figura 4), este tipo de solo tem a descrição de Podzólico Vermelho 

Amarelo Equivalente Eutrófico. Estes solos variam de bem a imperfeitamente drenados, 

sendo normalmente pouco profundos (60 a 120cm), com sequência de horizontes A, Bt e C, e 
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nítida diferenciação entre os horizontes A e Bt, devido ao contraste de textura, cor e/ou 

estrutura entre eles. A transição para o horizonte B textural é clara ou abrupta, e grande parte 

dos solos desta classe possui mudança textural abrupta. Podem ou não apresentar 

pedregosidade na parte superficial e o caráter solódico ou sódico, na parte subsuperficial 

(JACOMINE, 2006). Em resumo, esses solos possuem fertilidade média a alta, textura 

argilosa e bem drenado (CPRM, 2005).  

As classes de relevo da região (Figura 5) apresentam sete variações de relevo, 

desde Planos, Fortemente Ondulados até Montanhosos, essa diversidade de elevação 

influencia na formação geológica do local. O município encontra-se inserido, geologicamente, 

na Província Borborema, sendo constituído pelos litotipos do Grupo Serra de São José, do 

Complexo Jaguaretama, das Suítes Calcialcalina de Médio a Alto Potássio Itaporanga e 

Máfica (CPRM, 2005). 

De acordo com a classificação de Koppen (2006), o Território apresenta de forma 

geral um clima Seco sub-úmido ou Semiárido, caracterizando-se por altas temperaturas que 

variam entre 25º C e 34º C, escassez e irregularidade das precipitações pluviométricas que 

variam de 400 a 600mm no período de janeiro a abril. O Território apresenta chuvas 

irregulares e a umidade relativa do ar, variação média anual de 59% a 76%, devido estar 

localizado próximo a Linha do Equador. Nas regiões serranas observa-se a existência de um 

microclima do tipo Tropical Subúmido com temperaturas amenas que variam entre 18º C e 

32ºC e precipitações pluviométricas variando entre 800 e 1.000mm ano (PTDRS, 2013). 

Clima tropical úmido ou subúmido é uma transição entre o tipo climático Clima 

tropical úmido ou superúmido e clima tropical. Caracteriza-se por apresentar temperatura 

média do mês mais frio sempre superior a 18ºC apresentando uma estação seca de pequena 

duração que é compensada pelos totais elevados de precipitação (GOLFARI et al., 1978). 

A evapotranspiração se determina pela perda da água pela evaporação, as plantas 

retiram água do solo através das raízes e perdem água pelas folhas, este parâmetro é relevante 

por quantificar a disponibilidade de água para vegetação e a sua perda para o ambiente. Na 

região de Doutor Severiano esta parâmetro varia de 1200 à 1650 mm, é considerada alta 

principalmente no período seco (Figura 7). 

Em relação aos recursos hídricos, o município encontra-se totalmente inserido nos 

domínios da bacia hidrográfica Piranhas-Açu, sendo banhado apenas por cursos d‟ água 

secundários e intermitentes. Os principais são os riachos do Merejo, Olho d‟ Água e Jatobá. 

Existem ainda no município, os seguintes açudes: Merejo ou Vassourinha II 

(244.092m3/público), Trincheira (452.140m3/público), Vassourinha I (630.200m3/público) e 



47 

 

 

dos Regos (100.000m3/comunitários). O padrão de drenagem da região é o dendrítico 

(CPRM, 2005). 

As características ambientais oferecem um cenário positivo para agricultura local, 

considerando os aspectos climáticos e tipos de solo da região onde foram inseridos os quintais 

produtivos, a disponibilidade hídrica apresenta-se no contexto como o maior desafio para a 

agricultura local. Em suma, quanto maior a disponibilidade hídrica maior será o potencial 

produtivo do local onde os quintais produtivos foram inseridos.  

Diante do contexto de indisponibilidade hídrica, a exploração de recursos hídricos 

subterrâneos é uma alternativa adotada pelos produtores locais para irrigar as áreas cultivas. 

Em estudo realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), constatou que no município 

de Doutor Severiano, 18 pontos d‟ água cadastrados são todos poços tubulares, sendo que 13 

(72,00%) encontram-se em operação e 01 foi descartado (abandonado) por estar seco ou 

obstruído. Os 04 pontos restantes (22,00%) incluem os não instalados e os paralisados, por 

motivos diversos. Estes poços representam uma reserva potencial substancial, que pode vir a 

reforçar o abastecimento no município (CPRM, 2005).   

Aptidão agrícola local é restrita e regular, ocorre principalmente nas áreas com 

menor declividade, em propriedade de agricultores familiares locais que priorizam a produção 

para o autoconsumo.  As áreas de maior declividade são utilizadas para pastagem dos animais. 

Em campo também é possível observar que muitas áreas foram desmatadas e destinadas à 

agricultura e pastagem, tanto nos Sítios Merejo e Lagoa de Dentro quanto nos Sítios vizinhos.  

Contudo, a caracterização ambiental da área de estudo permite afirmar que a 

variação do perfil ambiental na zona rural do município de Doutor Severiano pode influenciar 

na eficiência dos Quintais Produtivos, principalmente a disponibilidade hídrica, tipo de solo e 

clima.  

Além dos aspectos ambientais, são discutidos posteriormente neste trabalho outros 

aspectos sociais como disponibilidade de terras, articulação dos produtores, relacionamento 

com o mercado local para comercialização dos produtos, entre outros fatores que também 

influenciam no desenvolvimento da tecnologia social Quintal Produtivo.  

Os mapas das Figuras 4 a 11 encontram-se ampliados no Anexo III, para facilitar 

a análise dos parâmetros ambientais adotados da área de estudo. 
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Figuras 4 a 11 – Mapas das características ambientais do município de Doutor Severiano 
(solo, relevo, precipitação, umidade, temperatura, evapotranspiração, altitude e meses secos).  

  

  

  

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2. Tipologia da pesquisa 

 

A natureza da pesquisa é considerada pesquisa aplicada, de acordo com Barros e 

Lehfeld (2000). A pesquisa aplicada tem como motivação a necessidade de produzir 

conhecimento para aplicação dos seus resultados, com objetivos de “contribuir para fins 

práticos, visando a solução mais ou menos imediata do problema encontrada na realidade”. 

Sobre o sistema de abordagem da pesquisa, é coerente afirmar que “Todos 

sabemos que não é impossível, mas todos ansiamos por “agarrar tudo” do mesmo jeito”, esta 

frase descrita por Becker (2007), evidencia a importância da amostragem para atingir uma 

visão geral da problemática. Neste pensamento, a abordagem qualitativa e quantitativa será 

adotada para esta pesquisa. Juntas irão se complementar e possibilitar a apreensão de mais 

informações.  

A amplitude oferecida pela junção do método qualitativo e quantitativo apresenta 

o melhor caminho para analisar questões dinâmicas como as que serão tratadas neste trabalho. 

As pesquisas qualitativas e quantitativas levam como base de seu delineamento as questões ou 

problemas específicos adotam tanto em um quanto em outro a utilização de questionários e 

entrevistas (BOENTE e BRAGA, 2004). 

Uma abordagem reducionista provocaria a perda de informações cruciais para o 

entendimento do processo. A ideia seria uma análise sistêmica se torna mais adequada 

evitando o prejuízo de informações. Fundamentando este pensamento, Almeida (2005, p. 14) 

aponta que “falta organizar de um modo dinâmico o substrato microscópico dos sistemas 

agrários tanto em nível humano como na organização dos solos, da vida vegetal e animal e 

dos seus respectivos manejos, interligando-os no sentido de tornar uma totalidade evolutiva 

de natureza complexa, aberta e irreversível”.  No enfoque sistêmico, o estabelecimento 

agrícola é visto como uma unidade complexa, administrada pela família, abrangendo tanto o 

sistema de produção como o sistema de consumo (MOTA et al., 2005). 

Segundo o autor supracitado, podemos classificar o tipo de pesquisa deste 

trabalho como Pesquisa de Desenvolvimento Descendente. Significa que a abordagem é 

realizada de cima para baixo, é a difusão da Tecnologia pré-elaborada, ou seja, um ator 

externo desenvolve a Tecnologia que posteriormente é transferida e adaptada à diversidade da 

unidade de agricultura familiar; este fato se torna o objeto desta pesquisa. O sucesso da 

transferência, apropriação e sustentabilidade da tecnologia inserida é o “ponto chave” a ser 

discutido ao longo deste trabalho. 
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3.3. Procedimentos metodológicos 

 

Considerando que a pesquisa aborda 10 (dez) propriedade rurais distintas, uma 

análise baseada na Triangulação2 torna-se mais adequada. As metodologias adotadas, a fim de 

alcançar melhor aproveitamento dos dados obtidos, pretendem obedecer a sequencia a seguir: 

1. Levantamento bibliográfico: sobre os programas governamentais assistencialistas no 

meio rural, tecnologias sociais, agricultura familiar e Quintais Produtivos.  

2. Levantamento de dados secundários: os dados secundários foram obtidos no IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O diagnóstico da situação atual das 

famílias que receberam os benefícios torna-se imprescindível para subsidiar a 

pesquisa.   

3. Aplicação de Sistema de informações geográficas (SIG`s): com objetivo de gerar 

mapas de caracterização ambiental da localidade onde foram inseridos os Quintais 

Produtivos, a fim de compreender melhor a dinâmica e comportamento do sistema de 

produção agrícola familiar e peculiaridades da região (pluviosidade, solos, 

temperatura e clima). 

4. Pesquisa participativa: com frequência nas reuniões, seminários, cursos e viagens. 

Visitas de campo durante o planejamento, prognóstico e inserção das tecnologias. 

Exposição de resultados preliminares para tomada de decisões sobre o processo de 

entendimento do fenômeno estudado, com objetivo de obter auxílio dos 

pesquisadores que desenvolvem o trabalho de transferência de tecnologias. 

5. Pesquisa de campo: levantamento de dados primários por meio da aplicação de 

questionários, entrevistas, conversas e observações in loco. Para tanto foi adotado o 

método survey, que pode ser descrito como a obtenção de dados ou informações 

sobre características, ações ou opiniões de determinado grupo de pessoas, indicado 

como representante de um público-alvo, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário (PINSONNEAULT e KRAEMER, 1993). 

6. Tratamento dos resultados: adoção de análises qualitativa e descrição dos fatos e 

etnografia, o método etnográfico tem a finalidade de desvendar a realidade através de 

uma perspectiva cultural (SEGOVIA HERRERA, 1988). 

 

                                                           
2 Triangulação é a junção/combinação de métodos distintos para avaliar determinada situação. A triangulação 
permite que o pesquisador possa lançar mão de três técnicas ou mais com vistas a ampliar o universo 
informacional em torno de seu objeto de pesquisa (MARCONDES e BRISOLA, 2014).   



51 

 

 

3.3.1. Métodos de acompanhamento e desenvolvimento da pesquisa 

 

O acompanhamento das atividades de atuação do PBSM no Território do Alto 

Oeste Potiguar iniciou antes do período de ingresso no curso de mestrado, isto favoreceu 

ricamente no levantamento dos dados e avaliação dos resultados. As atividades iniciaram no 

ano de 2012, com articulação com lideranças locais e órgãos atuantes no território. Em janeiro 

de 2013 iniciaram as seleções das famílias que seriam beneficiadas, bem como as reuniões, 

capacitações e planejamento (Figura 12).    

 

Figura 12– Fluxograma da inserção dos quintais produtivos.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os entraves do processo burocrático e a equipe reduzida não permitiram que todas 

as cisternas fossem construídas simultaneamente, com isso, as construções iniciaram em 

agosto de 2013 e foram concluídas em fevereiro de 2014, outros fatores como distância e 

dificuldade de acesso contribuíram para este atraso.  

Com intuito de agilizar o processo de inserção, a Embrapa firmou parceria com a 

Cooperativa Mista de Trabalho, Assessoria e Consultoria, Técnico Educacional 

(COMTACTE) que já trabalhava com a inserção dos Quintais produtivos e possuem 
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experiência com tecnologias sociais. Esta cooperativa ficou responsável pela execução das 

atividades de mobilização, seleção, deslocamento, construção e manutenção da cisterna, 

instalação do sistema de irrigação e distribuição de mudas.  

A participação dos beneficiários, desde as primeiras reuniões até a escolha do 

local de distribuição dos componentes do quintal na propriedade, faz parte da metodologia de 

inclusão produtiva e valores inerentes à tecnologia social. O entrosamento favorece a 

sistemática e o envolvimento dos familiares próximos e vizinhos na construção do quintal. 

As reuniões foram realizadas na igreja da comunidade e outros locais de fácil 

acesso, neste momento foram selecionadas as famílias, que se dispunham a participar do 

processo de inserção (Figura 13). A segunda etapa foi a realização da capacitação em campo, 

em propriedade situada no Sítio Merejo que serviu de projeto piloto para demonstração e 

treinamento dos beneficiários (Figura 14). 

 

Figuras 13 e 14 – Reunião de integração e capacitação de campo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 
 

Após o período de treinamento, continuaram as atividades de inserção nas demais 

propriedades selecionadas. O local de construção da cisterna foi selecionado por cada 

beneficiário, a escolha pelo agricultor torna-se relevante, considerando que o mesmo reside na 

propriedade e conhece a declividade do terreno. Este conhecimento prévio auxilia na 

identificação do local mais eficiente para coletar maior volume de água da chuva induzida por 

gravidade para cisterna (Figura 15). A construção da cisterna teve a participação dos 

beneficiários, membros da família e vizinhos, sob supervisão do técnico da CONTACT 

(Figura 16). 
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Figuras 15 e 16 – Seleção do local de alocação da cisterna e construção da cisterna. 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

A cisterna concluída foi entregue juntamente com o sistema de irrigação e as 

mudas, em alguns casos, as mudas e o sistema de irrigação foram entregues posteriormente, 

este fato não trouxe prejuízo significativos, este atraso da entrega de alguns sistemas de 

irrigação e mudas ocorreu por problemas burocráticos e de deslocamento. Segundo os 

beneficiários, o uso do sistema e a plantação de mudas ocorreram no período chuvoso. O 

registro fotográfico a seguir (Figura 17), apresenta a entrega da cisterna, principal 

componente do Quintal produtivo. 

 

Figura 17 – Entrega da cisterna pronta e outros componentes do Quintal Produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo da autora. 

 

3.4. Amostragem 
 

Os critérios de seleção dos municípios para aplicação do questionário foram: 

a) tempo de funcionamento da tecnologia: os beneficiários entrevistados deveriam 

ter pelo menos 1 ano de instalação da Tecnologia. Este item se torna relevante, considerando 
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que quanto mais tempo de uso da Tecnologia, mais subsídios o beneficiário terá para avaliar a 

eficiência e os benefícios inerentes ao uso das tecnologias;  

b) acesso às residências dos beneficiários;  

c) articulação e apoio dos representantes locais, como agentes de saúde e 

colaboradores que estiveram envolvidos no processo de instalação das tecnologias.  

Na Tabela 2 estão os municípios que receberam os Quintais Produtivos no 

Território do Alto Oeste Potiguar, contudo, apenas o município de Doutor Severiano foi 

selecionado, pois é o único que se enquadra nos critérios de seleção supracitados.  

 

Tabela 2 - Distribuição dos Quintais Produtivos no Território. 
Tecnologias 

Sociais 
Municípios Total de 

unidades 
Inseridas  

Amostragem 
(unidades) 

Tempo de 
Funcionamento 
da Tecnologia 

Quintais Produtivos Doutor Severiano 12 12 1 ano 
Venha ver 5 - - 
Coronel João pessoa 5 - - 
Encanto 5 - - 
Riacho da Cruz 5 - - 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os municípios Venha Ver, Riacho da Cruz, encantoe Coronel João Pessoa 

receberam cinco quintais produtivos cada, mas todos foram inseridos em 2014 e 2015, não 

configurando período suficiente para serem submetidos à avaliação. 

 

3.4.1. Coleta de dados e instrumento de coleta 

 

Os dados da pesquisa foram adquiridos por meio de questionário (Apêndice A) 

aplicados com as famílias beneficiadas pela tecnologia social Quintal Produtivo. As visitas de 

coleta de dados primários ocorreram em Abril/2015 (estiagem) e Outubro/2015 (período 

chuvoso).  

O público-alvo da pesquisa são os beneficiados e membros das famílias usuários 

das tecnologias instaladas. Os questionamentos coletaram informações gerais das famílias, e 

sobre a eficiência da tecnologia, satisfação do usuário, segurança alimentar, geração de renda 

e benefícios inerentes à implantação das tecnologias sociais para as famílias beneficiadas. 

Para Silva et al (1997), “questionário é uma forma organizada e previamente 

estruturada de coletar na população pesquisada informações adicionais e complementares 

sobre determinado assunto sobre o qual já se detém certo grau de domínio”. 
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Com objetivo de validação do Projeto de Pesquisa, os questionários foram 

submetidos ao Comitê de Ética, por meio da Plataforma Brasil, que é a base nacional e 

unificada de registros de pesquisas envolvendo seres humanos para todo o sistema 

CEP/Conep (Comitê Nacional de Ética em Pesquisa), obtendo aprovação com o Parecer de nº 

1.113.304.  

Informações levantadas pelas instituições que instalaram as Tecnologias Sociais, 

histórico da instalação e uso das tecnologias, reuniões, encontros, reportagens, divulgação das 

ações do projeto serviram de material para a pesquisa. Conforme André (1995), o pesquisador 

se utiliza de grande quantidade de dados descritivos: situações, pessoas, ambientes, 

depoimentos, diálogos, que por ele são reconstruídos em forma de palavras ou transcrições 

literais. 

 

3.5. Procedimentos para análise dos dados 

 

A avaliação dos dados primários, obtidos por meio da aplicação de questionários e 

entrevistas semiestruturadas com os beneficiários usuários das tecnologias, foram analisados 

detalhadamente por cada propriedade, abordados em categorias: caracterização geral de cada 

propriedade (croqui e distribuição espacial dos componentes do quintal), eficiência da 

tecnologia, produção e geração de  renda, segurança alimentar, satisfação dos usuários e 

manejo apropriação dos quintais como estratégia de convivência com a seca. Este último 

contou a avaliação comparativa do uso da tecnologia durante o período chuvoso e período 

seco.  

O uso de entrevistas é uma das opções mais freqüentes e apresenta inúmeros 

caminhos e cuidados, devendo ser reconhecido como um método de qualidade para a coleta 

de dados (BELEI et al., 2008). A mesma autora ainda reforça o uso de outras ferramentas para 

auxiliar o pesquisador: “Entretanto, abordar mais de um recurso permite novos caminhos, 

reforçando aspectos qualitativos da pesquisa sem perder a fidedignidade”. 

No tratamento dos resultados extraídos dos questionários, utilizou-se o editor de 

planilhas Microsoft Office Excel® 2013, onde foram produzidos diagramas e matrizes para 

esclarecer os dados. Estes foram organizados e categorizados, posteriormente foram 

elaborados textos discursivos para análise dos dados exibidos.  

Dada a complexidade e a ampla diversidade de características inerentes à 

tecnologia social, para facilitar a compreensão das discussões, se basearam nas declarações 

dos beneficiários, este método é classificado como etnografia. O método etnográfico é 
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composto por inúmeros procedimentos incluindo levantamento de dados de pesquisa 

probabilística e quantitativa (demografia, morfologia, geografia, genealogia, etc.), a 

observação direta é sem dúvida a técnica privilegiada para investigar os saberes e as práticas 

na vida social e reconhecer as ações e as representações coletivas na vida humana. É se 

engajar em uma experiência de percepção de contrastes sociais, culturais, e históricos 

(ROCHA e ECKERT, 2008).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1. Caracterização geral das propriedades  

 

Na zona rural do município de Doutor Severiano foram inseridos 12 (doze) 

Quintais Produtivos, todos foram visitados para aplicação do questionário. Na Figura 18 

observa-se a distribuição dos quintais na região rural do município. Das 12 (doze) 

propriedades visitadas, 2 (duas) apresentaram indícios de abandono, após investigação no 

local, constatou-se que uma proprietária abandonou para trabalhar em São Paulo e outra 

beneficiária abandonou para cuidar de um parente enfermo que mora em outra região.  

As 10 (dez) propriedades que receberam os Quintais Produtivos e estão em 

funcionamento foram visitadas e acompanhadas durante o período de construção, na entrega, 

durante o período chuvoso e peíodo de estiagem. Os resultados obtidos apresentam a 

caracterização das famílias e detalhamento sobre o uso da tecnologia, além de observações 

sobre o que mudou na vida das famílias após a inserção. Em pesquisa, constatou-se que todas 

as propriedades eram próprias ou pertencentes aos parentes da mesma família, o que facilita o 

manejo e apropriação dos elementos produzidos no quintal. 

 

Figura 18 - Distribuição dos Quintais Produtivos implantados nas localidades do Município 
de Doutor Severiano 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.2. Descrição e estrutura das propriedades após a inserção dos Quintais Produtivos 

 

A Tecnologia Social denominada de Quintal Produtivo, desta pesquisa, compõe 

insumos e infraestrutura para produção de alimentos em propriedades que desenvolvem 

atividades de agricultura familiar camponesa. A tecnologia é composta por: uma cisterna, 

vinte mudas de fruteiras enxertadas, um quite de irrigação com motor e dois canteiros para 

hortaliças de até 5m2 cada.   

O Quintal Produtivo tem como funcionalidade o armazenamento de água em 

cisterna para irrigação de mudas frutíferas e hortaliças. O sistema de coleta da água das 

chuvas é realizado por meio de cisternas distintas:  

a) Cisterna-enxurrada: a própria área do terreno é utilizada para captação, 

seguindo de um tanque decantador para retenção dos sólidos grosseiros e posteriormente 

escoada para cisterna. Sua construção se dá parte enterrada no solo e parte acima da 

superfície. A retirada da água pode ser manual ou por meio de motor. 

b) Cisterna-calçadão: a água é captada por meio de um calçadão de cimento 

construído sobre o solo, com aproximadamente 220 m². Com essa área, 300 mm de chuva são 

suficientes para encher a cisterna (ASA, 2015). 

Após a coleta, a água é armazenada na cisterna com capacidade para 52 mil litros 

e destinada para irrigação das fruteiras e hortaliças, por meio do sistema de irrigação, 

composto por um motor e mangueira de irrigação aspersora. No momento da construção da 

cisterna houve a participação do proprietário do quintal para decidir o local de construção e 

instalação do sistema de irrigação. A distribuição de mudas de frutíferas foi de decisão do 

proprietário, considerando que o manejo do sistema de irrigação será executado pelo mesmo.  

Houve a preocupação em manter as atividades pré-existentes na propriedade rural, 

como a criação de animais. A preservação das atividades executadas pelo agricultor auxilia na 

apropriação da tecnologia e, consequentemente, na sustentabilidade. 

 

Quintal Produtivo 01:  

O quintal 01 fica inserido na propriedade rural do Sr. Eudes, localizada no Sítio 

Merejo, e também a mais próxima do rio Merejo, que abastece a região. Segundo os 

moradores, o rio não seca há muito tempo e a qualidade da água é aceitável para usos 

domésticos.  
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Na propriedade existem duas casas uma que reside o proprietário, esposa e dois 

filhos; a outra foi abandonada pelo pai do proprietário que faleceu. A propriedade é herança 

de família, deixada para seis filhos, somente o beneficiado cuida do local, os outros herdeiros 

não moram próximo, no entanto, consomem os produtos do quintal. O quintal produtivo foi 

instalado na propriedade do cunhado do beneficiário, por possuir melhor espaço para 

instalação da tecnologia, o terreno fica em frente à casa do beneficiado, isto facilita o manejo 

do quintal. A cisterna de enxurrada foi construída na parte mais baixa do terreno, com 

objetivo de coletar maior volume de água. 

O agricultor escolheu a disposição de cada elemento do quintal, os canteiros de 

hortaliças que foram instalados próximo ao local de escoamento da água para cisterna, com 

intuito de facilitar a irrigação (Figura 19). As plantas de grande porte oferecem sombra para 

plantas menores, diminuindo a evapotranspiração e melhorando o aproveitamento da água. 

 

Figura 19 - Croqui da propriedade rural com Quintal Produtivo 01. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Algumas fruteiras existiam na propriedade antes do quintal produtivo, como: 

banana, caju, manga e maracujá. Após a inserção, houve o aumento da variedade de fruteiras 

e hortaliça, como: berinjela, couve manteiga, manjericão, alface, cebolinha, rúcula, acerola, 

tomate, jerimum, entre outros. A criação de animais foi mantida: gado (2), suínos (3) e 

galinhas. 

Novas atividades não foram incorporadas, a família já desenvolvia atividades 

agrícolas antes da implantação do quintal produtivo. Isto facilitou a adaptação da tecnologia, 
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considerando que todas as atividades inerentes ao quintal produtivo fazia parte da rotina da 

família.  

Em relação às condições sanitárias da propriedade, todos os resíduos sólidos 

produzido são queimados ou enterrados, a casa possui dois sanitários com fossa, que é 

monitorada e mantida pela própria família. A assistência de saúde local, segundo os 

beneficiários, visita a residência com frequência mensal e para outros serviços existe um 

posto de saúde à dois quilômetros da propriedade.  

O abastecimento de água sempre foi do açude, que segundo o beneficiário, há 

mais de 40 anos não seca. A água é encanada que vem do açude, esta água abastece a cisterna 

de enxurrada quando não ocorre chuva, sendo utilizada para irrigação e dessedentação de 

animais; e abastece a casa, utilizada no consumo direto, cozimento de alimentos e limpeza da 

casa.  

 

Quintal Produtivo 02: 

O agricultor familiar responsável pelo manejo do quintal é o Sr. Silvestre, a 

família é composta por oito filhos, sendo três homens e cinco mulheres. Em média, trinta 

familiares são beneficiados diretamente pelo quintal produtivo. A propriedade é herança de 

família, o local de instalação do quintal pertence à filha do produtor, a transferência se 

justifica pelas melhores condições de espaço que o terreno da filha apresenta, contudo a casa 

do agricultor fica em frente ao local de inserção do quintal. 

Os familiares moram próximo ao quintal, o que facilita o manejo e distribuição do 

que é produzido. O casal de agricultores mora na casa há trinta anos, os filhos imigraram para 

outras localidades e trabalham em empregos na zona urbana da região, apenas um filho ajuda 

o pai nos serviços de agricultura e criação de animais; uma das filhas mora em São Paulo e 

outro filho mora no Ceará ambos trabalham no comércio.  

A distribuição dos componentes do quintal produtivo foi definida pelo 

beneficiário, que preferiu reservar dois espaços para o cultivo de gergelim no período chuvoso 

e milho no verão. O manejo das culturas é realizado conforme a disponibilidade hídrica do 

local. Os canteiros de hortaliças foram instalados próximos à cisterna para facilitar a irrigação, 

que recebe água da cisterna e distribui por aspersão para hortaliças e por gotejamento para as 

fruteiras. As fruteiras pré-existentes foram mantidas e adaptadas ao sistema de irrigação do 

quintal, as mudas recebidas foram distribuídas no terro de acordo com a comodidade do 

agricultor (Figura 20).   
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Figura 20 – Croqui da propriedade rural com Quintal Produtivo 02. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Segundo o agricultor, houve melhoria na disponibilidade hídrica após a 

construção da cisterna de calçadão. A água proveniente da cisterna é utilizada para consumo 

direto (após filtragem), irrigação de fruteiras e hortaliças, lavagem de roupas, dessedentação 

de animais, cozimento de alimentos e limpeza da casa.  

Quanto às condições de saneamento, os resíduos gerados são queimados ou 

enterrados, como o agricultor não utiliza agrotóxico, não gera resíduos perigosos, que 

necessitariam de descarte adequado. A casa possui um sanitário com fossa, segundo o 

proprietário, o esgoto é observado para que não haja vazamento e contaminação do lençol 

freático. A família recebe a visita mensal de um agente de saúde, e na região existe um posto 

de saúde com distância de um quilometro da propriedade.  

O agricultor também trabalha com a criação de animais alocados em outro terreno, 

o beneficiado preferiu separar o quintal produtivo do local de criação de animais, justificou 

que as galinhas danificavam os canteiros de hortaliças e outras plantas menores. Esta 

separação dos locais de atividades não compromete o serviço, pois o terreno onde são criados 

os animais fica próximo às residências e ao terreno do quintal produtivo.  
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Quintal Produtivo 03: 

 

O casal de produtores rurais Sr. Francisco de Assis e Sra. Maria do Socorro, são 

responsáveis pelas atividades executadas no quintal. A propriedade é da família e é composta 

por três residências, sendo o quintal produtivo construído no terreno atrás das residências, o 

terreno fica no Sítio Merejo.  

A família recebeu uma cisterna de enxurrada e, por conta própria, construiu um 

sistema de captação de água, para evitar que a água armazenada na cisterna seja drenada por 

enxurrada e acarrete numa água sem qualidade para usos mais nobres. O sistema consiste em 

captação da água de chuva pelo telhado da residência, armazenamento em reservatório e 

canalização subterrânea da água até a cisterna (este sistema será explorado detalhadamente no 

item deste trabalho que discute a adaptação do quintal produtivo ao período de seca). 

O casal possui cinco filhos, todos casados e usufruem da produção do quintal, eles 

trabalham na prefeitura e outras empresas privadas, não possuem interesse em trabalhar na 

roça mesmo morando próximos às residências onde está alocado o quintal produtivo. O 

agricultor familiar revela a preocupação com a continuidade do trabalho na roça, pois os 

filhos se interessam apenas em trabalhar nos empregos oferecidos nas zonas urbanas do 

município e nas capitais mais próximas.  

As condições sanitárias da propriedade são monitoradas pela família, a coleta dos 

resíduos gerados não é realizada sistematicamente, com isso os resíduos são queimados ou 

enterrados em local mais distante da residência. Cada uma das casas possui dois sanitários 

com fossa, segundo os moradores, são monitoradas e esgotadas para evitar contaminação do 

lençol freático e do solo. O agente de saúde da prefeitura visita mensamente a residência. 

A beneficiária criava galinhas, mas deixou de criar para priorizar os canteiros de 

hortaliças. As fruteiras pré-existentes foram mantidas e as mudas recebidas foram 

incorporadas ao mesmo espaço físico. Em outra propriedade da família são criadas duas vacas 

que fornecem leite para produção de queijo de coalho, segundo a agricultora, o queijo é 

produzido esporadicamente e consumido pelos membros da família.  

Contudo, a água armazenada na cisterna tem como prioridade o consumo direto e 

cozimento de alimentos, em período de mais disponibilidade hídrica, a água é utilizada para 

irrigação de hortaliças e fruteiras. A produção do quintal apresenta riqueza de variedade: 

mamão, coco, maracujá, acerola, goiaba, melancia, pepino, chuchu, açaí e hortaliças. Os 

componentes do quintal estão distribuídos conforme croqui apresentado na Figura 21.  
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Figura 21 – Croqui da propriedade rural com Quintal Produtivo 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Quintal Produtivo 04: 

 
A propriedade é gerida, principalmente, pelo Sr. João de Abraão, o agricultor 

mora com a esposa, tiveram dez filhos e treze netos. Apenas três filhos ainda moram com o 

casal e cinco moram na região e dois foram embora para São Paulo em busca de melhores 

condições. Todos os membros da família que moram na região são beneficiados diretamente 

pelo quintal produtivo, com frequência semanal visitam a propriedade para buscar produtos.  

O casal de agricultores vive da aposentadoria e produção agrícola. A propriedade 

pertence à família, herdada a cada geração. Com a inserção do quintal produtivo não houve a 

incorporação de novas atividades, o manejo do solo e criação de animais faz parte da rotina da 

família.  

As condições sanitárias são de responsabilidade dos moradores, que queimam e 

enterram todo resíduo gerado, não manipulam agrotóxicos, com isso, não geram resíduos 

perigosos. Possui um sanitário com fossa e o abastecimento de água é da cisterna. 

O manejo e cuidado com o solo é preocupação do beneficiário que busca 

conhecimento com os agricultores da região e experiência própria para manipular e utilizar o 

solo sem degradar.  

As decisões de locação da cisterna, mudas e canteiros de hortaliças foram do 

agricultor. O quintal produtivo ficou em local cercado, pois o beneficiário possui animais que 

poderiam danificar as hortaliças e mudas. Na propriedade são criados trinta e um gados, dois 
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porcos, galinhas, uma burrinha e um bode. Os derivados dos animais são consumidos e o 

esterco serve de adubo para as plantas.  

Na propriedade existe área de plantio, criação de animais, quintal produtivo e a 

residência da família (Figura 22).  Esta organização estabelecida pelo beneficiário colabora 

para praticidade de execução das atividades, que muitas vezes dependem da disponibilidade 

hídrica, em época de escassez a área de plantio fica em pousio para recuperação do solo. 

Plantas que necessitam de mais água são cultivadas apenas no período chuvoso (outras 

soluções de convivência com a escassez hídrica serão abordadas em tópico específico deste 

trabalho).  

 

Figura 22 – Croqui da propriedade rural com Quintal Produtivo 04. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A água proveniente da cisterna de enxurrada é utilizada para irrigação, 

dessedentação de animais e limpeza da casa, já para o consumo direto, cozimento de 

alimentos e banho é retirada do poço que fica a duzentos metros da propriedade e também do 

riacho da região. Quando a água é insuficiente o agricultor recorre ao carro-pipa, que abastece 

a cisterna. 
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Quintal Produtivo 05: 

 

O Sítio Lagoa de dentro, onde está alocado este Quintal Produtivo, é a região mais 

desprovida de recursos hídricos, fica distante do rio Merejo e outros riachos menores, esta 

localidade é mais distante da zona urbana de Doutor Severiano e apresenta dificuldade de 

acesso à assistência de saúde e outros serviços.  

A propriedade pertence à beneficiária Sra. Francisca Maria que mora há mais de 

30 anos no local. O marido abandonou a família há vinte e três anos, desde então a Sra. 

Francisca criou os quatro filhos: dois homens e duas mulheres. Atualmente ela mora com uma 

filha, o genro e o neto. 

Os recursos financeiros são do programa Bolsa Família e agricultura. No campo 

trabalham a beneficiária e a filha que também ajuda nos serviços de casa. A produção do 

quintal é somente no período chuvoso, e consumida inteiramente pela família e agregados.   

As condições sanitárias do local são precárias, os resíduos gerados são queimados 

ou enterrados, a casa possui um sanitário sem fossa, o abastecimento de água é somente da 

cisterna, e quando não chove compra água do carro-pipa. O agente de saúde visita 

esporadicamente e o posto de saúde mais próximo fica a dois quilômetros do Sítio. Em 

entrevista, a beneficiária reclamou da assistência precária de saúde: “Aqui falta remédio e 

vacina, o agente não vem sempre”.  

A proprietária recebeu uma cisterna de enxurrada e adaptou para calçadão 

utilizando recurso próprio, pois a família precisava de água com melhor qualidade para 

consumo direto e cozimento de alimentos. A água da cisterna é a única fonte de 

abastecimento da residência, sendo utilizada também para irrigação, limpeza da casa, 

dessedentação de animais e banho. 

A beneficiária selecionou o local da cisterna conforme as atividades que eram 

desenvolvidas na propriedade, a cisterna foi construída na parte mais baixa do terreno para 

captar o maior volume da água possível (Figura 23). Além de cuidar do manejo solo, irrigação 

das hortaliças e fruteiras, cria um gado. A área da propriedade atende a demanda da 

beneficiária, que afirma ser muito serviço: “Eu só dou conta dessa terra aqui, só esse 

pedacinho de terra aqui dá pra minha família, o problema não é terra é a água que tem 

pouca”.  
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Figura 23 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 05. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Quintal Produtivo 06: 

 

A propriedade está localizada no Sítio Lagoa de Dentro. A beneficiada Sra. Maria 

Vandernúzia optou por montar o Quintal Produtivo na casa do sogro, localizada em frente a 

sua casa. O sogro Sr. Francisco Nogueira mora com a esposa e cuida do quintal, tudo que é 

produzido abastece as duas residências. A propriedade é herança da família que não 

apresentam conflitos relacionados ao uso da terra. A família mora no local há oito anos, 

sempre viveram da agricultura e, recentemente, também recebe recurso do programa Bolsa 

família.  

No período de seca a beneficiária Sra. Maria Vandernúzia migra para São Paulo 

com os dois filhos e o marido em busca de melhores condições. No restante do ano a família 

retorna e retoma as atividades de campo, criação de galinhas e comercialização de ovos e 

frango.  

O local não dispõe de esgotamento sanitário e abastecimento de água, para isso as 

residências possuem sanitários com fossa e utilizam água da cisterna para abastecimento, 

antes da cisterna o abastecimento era proveniente de poço e carro-pipa. Os resíduos sólidos 

gerados são enterrados ou queimados em local distante das residências. O atendimento de 



67 

 

 

serviço de saúde é realizado mensalmente e existe um posto próximo à residência (200 

metros).  

A família utiliza a cisterna enxurrada para irrigação de hortaliças e fruteiras, 

dessedentação de animais, lavagem de roupa e limpeza da casa. Para consumo e alimentação 

o abastecimento vem de outra cisterna alimentada com água do carro-pipa. O Croqui da 

propriedade após a instalação do quintal produtivo (Figura 24) apresenta uma divisão de área 

organizada pelo agricultor que preserva a cisterna e canteiros em local cercado e protegido 

dos animais, para que as hortaliças e plantas de pequeno porte não sejam danificadas. Existe 

área reservada para cultivo de milho, feijão e outras culturas que são plantadas conforme a 

disponibilidade hídrica da região.  

O produtor cria três vacas, o leite é utilizado para produção de queijo de coalho, 

que é consumido pela família, não há interesse em comercializar o produto, a prioridade é o 

autoconsumo, bem como os outros produtos do quintal. 

 

Figura 24 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria. 
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Quintal Produtivo 07: 

 

A propriedade é localizada no Sítio Lagoa de dentro, que enfrenta dificuldades de 

escassez hídrica, por não ter proximidade com rio ou açude local. O quintal produtivo foi 

construído na propriedade do casal de agricultores Sr. Francisca Dias e Sra. Francisca de 

Oliveira, que moram no local há mais de 20 anos e sempre viveram da agricultura, e 

atualmente recebem recursos do programa Bolsa família.  

As atividades inerentes ao quintal produtivo já eram desenvolvidas pelo casal, 

como manejo com a terra, plantação de fruteiras, hortaliças e utilização de cisterna. Os 

agricultores também criam animais: galinhas, cabra, bode e porcos. A produção do quintal é 

para família e familiares próximos, o autoconsumo é priorizado, comercializa-se apenas o 

excedente.  

Na propriedade reside o casal de agricultores e uma filha divorciada com dois 

netos. São quatro filhos no total: dois moram em São Paulo, uma mora com os pais e outro 

mora em outra residência próxima. Todos são beneficiados diretamente com a produção do 

quintal. Existe uma preocupação com a continuidade do trabalho de agricultura familiar, os 

agricultores revelam que os filhos não cuidam do quintal e não trabalham na roça. 

A residência possui um sanitário com fossa, duas cisternas uma de produção e 

outra de consumo, o abastecimento de água é somente pela cisterna. Os resíduos sólidos 

gerados na propriedade são enterrados e queimados no terreno, sendo o material de esterco 

reutilizado na adubação das plantas. Na propriedade não são utilizados agrotóxicos, contudo 

não geram resíduos perigosos.  

A distribuição dos componentes do quintal produtivo foi sugerida pelo produtor 

de acordo com a comodidade do manejo. Buscou-se preservar as atividades pré-existentes na 

propriedade, como a criação de animais cultivo de hortaliças. A cisterna de enxurrada atende 

a demanda hídrica da irrigação e dessedentação de animais, além de limpeza da casa e outros 

usos menos nobre. A cisterna de consumo atende aos usos de consumo direto (após filtram), 

banho e cozimento de alimentos.  

O croqui da propriedade apresenta a disposição do quintal produtivo e outras 

atividades do quintal (Figura 25), é importante ressaltar que a ilustração representa o quintal 

no período chuvoso, pois na estiagem as hortaliças e outras culturas que necessitam de maior 

volume de água não são plantadas com intuito de economizar a água existente, priorizando o 

consumo humano, dessedentação de animais e cozimento de alimentos. 
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Figura 25 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 07. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Quintal Produtivo 08: 

 

A propriedade é localizada no Sítio Merejo de cima, gerida pelos agricultores Sr. 

Josemar e Beto, pai e filho. O casal de agricultores, Sr. Josemar e a esposa, tiveram quatro 

filhos, todos moram próximo na mesma vila de casas, com filhos e cônjuges. A família reside 

há 55 anos no local sempre viveram da agricultura e artesanato. As casas e terrenos são 

heranças de família e nunca houve conflitos em relação ao uso das terras.  

Apenas um filho trabalha no campo com o pai, pois o restante são mulheres e 

trabalham com artesanato para complementar a renda da família. Atualmente a renda é 

composta por agricultura, artesanato e recurso do programa Bolsa família. A demanda do 

campo é maior do que a mão de obra familiar, por isso, é necessário contratar agricultores que 

moram próximo, pois no período chuvoso os serviços de preparo do solo e colheita 

aumentam.  

Sr. Josemar revela a dificuldade de conseguir mão de obra local: “eu acho que o 

povo vai pra São Paulo pra num trabalhar no pesado, o povo num quer mais trabalhar com a 

agricultura”. No período seco, há pouco serviço, apenas pai e filho conseguem executar as 

atividades, às vezes fazem outros serviços para complementar a renda da família.  
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A área da propriedade é extensa e foi subdividida para facilitar o manejo do 

quintal. As atividades pré-existentes foram mantidas e o quintal produtivo foi incorporado à 

rotina dos agricultores. Criação de animais, canteiro de hortaliças, fruteiras e pesca são 

atividades desenvolvidas na propriedade. A localização geográfica é privilegiada, próximo ao 

rio Merejo, os beneficiários pescam e utilizam a água para abastecimento da cisterna.  

As condições sanitárias são controladas pela própria família, cada casa possui um 

sanitário com cisterna, o abastecimento de água é proveniente do rio Merejo. Os resíduos 

gerados são enterrados ou queimados, sendo o esterco dos currais aproveitado para adubar as 

plantas. Produtos que não são consumidos pela família e nem comercializados, são utilizados 

na alimentação dos animais, como o jerimum. A preocupação com a preservação do solo e das 

águas é percebido durante a visita na propriedade, algumas atividades de reaproveitamento e 

cuidado com o solo são ações sustentáveis.  

O croqui da propriedade representado na Figura 26 apresenta: área de plantio; área 

da cisterna; canteiros de hortaliças; criação de gado, galinhas e porcos; barragem subterrânea, 

área de plantas frutíferas e residências.  

 

Figura 26 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 08. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quintal Produtivo 09: 

 

O beneficiário Sr. Cícero reside na região desde que nasceu e é casado há 15 anos, 

mora com dois filhos e a esposa. A propriedade é herança de família, e prioritariamente a 

produção é para consumo da família, parentes e vizinhos; comercializa caso haja excedente.  

A propriedade localizada no Sítio Merejo fica próxima ao rio Merejo que abastece 

a região, o que favorece a disponibilidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. O 

acesso á água aumenta a produção do quintal, o que possibilita a geração de mais excedente 

para comercialização. O beneficiário investe em captação de água subterrânea, desde o 

recebimento do quintal produtivo, já construiu dois poços no terreno,a água dos poços é 

utilizada na irrigação.  

A esposa cuida dos serviços de casa e o marido trabalha na roça, no período de 

seca o esposo trabalha como pedreiro para complementar a renda da família, existe uma 

demanda de serviços de construção civil nas cidades próximas: Pau dos Ferros e São Miguel. 

Os filhos são pequenos e ainda estão na escola, mas o pai demonstra preocupação com a 

continuidade das atividades de agricultura familiar: “eles não querem trabalhar no campo, 

desde pequenos falam em estudar para trabalhar na cidade”. Além da agricultura e prestação 

de serviços, a família recebe recursos do programa Bolsa família. 

As condições sanitárias são controladas pela família, a casa possui um sanitário 

com fossa, esgotada periodicamente, considerando que existe captação de água subterrânea, o 

controle do esgotamento sanitário se faz necessário para que não haja contaminação do lençol 

freático. Os resíduos sólidos gerados são enterrados e queimados no terreno. O agricultor não 

utiliza agrotóxico, assim não gera resíduos perigosos.  O abastecimento de água é proveniente 

do rio Merejo, para usos mais nobres como consumo direto, banho e cozimento de alimentos. 

A água dos poços e cisterna são para irrigação, lavagem da casa, dessedentação de animais e 

outros usos menos nobre. 

O croqui da propriedade (Figura 27) apresenta a distribuição do os componentes 

do quintal conforme solicitado pelo beneficiário. A cisterna de enxurrada foi alocada no ponto 

mais baixo do terreno e ao lado foram construídos os canteiros de hortaliças para facilitar a 

irrigação, a área foi cercada para evitar que as galinhas danificassem as mudas e hortaliças. As 

fruteiras antigas foram preservadas, as mudas de fruteiras menores foram plantadas junto às 

árvores maiores para aproveitar o sombreamento.  
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Figura 27 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 09. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quintal Produtivo 10: 

 

O casal de agricultores Sr. Juarez e Sra. Anacélia, mora há mais de 30 anos na 

propriedade que é herança de família. Os dois filhos casaram e não moram mais na residência. 

Além do quintal produtivo a beneficiária recebeu o fomento do programa Brasil sem Miséria 

e investiu em animais: cabritos e galinhas. Cerca de quinze familiares se beneficiam 

diretamente do quintal e da água da cisterna. 

Recentemente a família enfrenta problemas de escassez hídrica e para solucionar 

construiu um poço que, por hora, atende a demanda hídrica da propriedade. A água da 

cisterna que é proveniente da chuva e ajuda nos usos mais nobres como consumo direto e 

cozimentos de alimentos. 

A situação sanitária e ambiental da área é controlada pelo casal de agricultores 

que fazem as seguintes ações: aproveitamento do esterco para adubação das plantas; sanitários 

com fossas esgotadas periodicamente; resíduos sólidos são enterrados e queimados em local 

reservado; alimentos não consumidos pela família são servidos para os animais; sistema de 
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coleta de água da chuva para cisterna (melhora a qualidade da água); captação de água 

subterrânea, entre outras ações. 

A prioridade é o autoconsumo da produção do quintal, no caso da geração de 

excedentes a comercialização é realizada em municípios vizinhos em feiras ou nas 

proximidades da propriedade.  

O croqui da propriedade (Figura 28) apresenta a distribuição dos componentes do 

quintal, a cisterna de enxurrada foi adaptada, a captação é realizada por um sistema que coleta 

a agua da chuva no telhado da casa e direciona para cisterna por canalização submersa, esse 

sistema evita contaminação da água. O local da cisterna é cercado para evitar que as galinhas, 

criadas soltas, danifiquem as mudas recém-plantadas e os canteiros de hortaliças. 

 
Figura 28 – Croqui da propriedade rural com quintal produtivo 10. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

A criação de animais e plantação de feijão e milho foram atividades mantidas e 

incorporadas ao quintal produtivo, com os recursos do programa a beneficiária adquiriu mais 

animais (porcos), para autoconsumo e comercialização. O cultivo de hortaliças, as fruteiras e 

o armazenamento de água auxiliou no desenvolvimento das atividades pré-existentes na 

propriedade. 
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4.2.1. Eficiência da Tecnologia Social Quintal Produtivo 

 

A eficiência do sistema de irrigação apresentou 90% de satisfação entre os 

entrevistados, os 10% restantes representam os sistemas que não tinham sido instalados até o 

dia da entrevista (Figura 29). Os entrevistados que não instalaram esclareceram que irão 

inserir no verão, pois estavam aproveitando o período chuvoso para irrigar com água da 

chuva. 

 

Figura 29 – Eficiência do sistema de irrigação do Quintal Produtivo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Todos os entrevistaram consideraram que houve melhoria das condições locais 

após a inserção do Quintal Produtivo. Quando os beneficiários foram questionados sobre a 

importância da tecnologia consideraram indispensável para o desenvolvimento de atividades 

agrícolas, principalmente o armazenamento de água na cisterna. Os usos principais da água 

coletada na cisterna são: irrigação, lavagem de roupa, limpeza da casa, cozimento de 

alimentos e dessedentação de animais. 

Segundo os usuários, o sistema de irrigação é de fácil manipulação e o material 

pode ser reposto com custo baixo, as mangueiras utilizadas para aduzir a água podem ser 

adquiridas facilmente no comércio (Figura 30). A instalação das mangueiras pode ser aérea 

(para irrigação de hortaliças) ou no solo (para irrigação de fruteiras). 
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Figura 30 – Sistema de irrigação do em funcionamento nos canteiros de hortaliças. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O sistema de irrigação eficiente proporciona disponibilidade hídrica suficiente 

para melhor produção dos alimentos, além de economizar água, o que se torna relevante no 

contexto de escassez hídrica da área.  

 

4.3. Produção e geração de renda dos Quintais Produtivos 

 

Os beneficiários entrevistados tembém recebem outros benefícios do governo, 

como bolsa-família, aposentadoria e auxílio doença, que compõem a renda juntamente com a 

agricultura. Dos entrevistados, 70% consideram a renda insuficiente para família, a condição 

econômica é um fator determinante para execução de algumas atividades essenciais para 

qualidade de vida dos agricultores familiares.  

Segundo os entrevistados, algumas atividades são desenvolvidas por outros 

membros da família para complementar renda, principalmente atividades de serviços 

prestados e comércio. O complemento de renda neste contexto é comum, considerando que 

nos meses de estiagem dominui a demanda de trabalho no campo, com isso, atividades como: 

artesanato, ajudante de obra, vendedor, comerciante, são opções para o agricultor familiar e 

outros membrois da família.  
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Foram elencados alguns dados sobre renda, consumo, eficiência da tecnologia e 

aumento de produção (Figura 31). Todos os entrevistados alegaram aumento de renda após a 

inserção do Quintal Produtivo. No entanto, duas categorias foram destacadas: aumento de 

renda direto e indireto. O fato de não precisar mais comprar certos insumos que são 

produzidos no Quintal é considerado pelo beneficiário como aumento de renda indireto. O 

aumento de renda é considerado direto quando ocorre a venda de produtos provenientes do 

Quintal Produtivos, gerando renda para família. 

 

Figura 31 – Contribuição do Quintal Produtivo na renda da família. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com a inserção do Quintal Produtivo houve aumento da variedade e quantidade 

dos produtos. Todos os beneficiários priorizam o autoconsumo, a comercialização ocorre 

apenas com a geração de excedentes. Conforme apresentado na Figura 32, 60% consomem e 

comercializam o que é produzido no Quintal, 40% utiliza somente para o autoconsumo. 

Segundo Gazolla (2007), a produção para autoconsumo preenche alguns dos princípios da 

segurança alimentar que são: o do acesso e disponibilidade constante de alimentos; o das 

quantidades suficientes para a alimentação das famílias; o princípio da qualidade nutricional; 

e, o de fornecer uma alimentação de acordo com os hábitos de consumo de cada território. 

A comercialização ocorre em feiras populares nas cidades vizinhas, alguns 

produtores fornecem para mercearias, restaurantes, residências e marmitarias. O fornecimento 

depende da época, no período chuvoso aumenta os excedentes, contudo aumentam as vendas. 

A associação de agricultores familiares de Doutor Severiano, Pau do Ferros e São Miguel 
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organizam feiras populares periodicamente, nesses eventos os produtores têm a oportunidade 

de apresentar e comercializar os produtos.  

 

Figura 32 – Destino da produção do Quintal Produtivo. 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

No que se refere ao aumento da produção na propriedade, 80% dos entrevistados 

alegaram o aumento da produção e ainda destacaram a variedade de frutas produzidas, 

informando que a frequência e quantidade do consumo de frutas aumentaram desde a 

instalação do Quintal Produtivo. Os outros 20% consideraram o aumento moderado, mas 

acreditam que este aumento virá com o tempo, considerando que algumas mudas ainda 

demoram a fornecer alimentos.  

Em análise comparativa entre as propriedades que foram contempladas com o 

Quintal Produtivo, é possível observar que a gestão participativa e a apropriação da tecnologia 

são fatores que colaboram para o melhor desempenho e produtividade, fatores que irão refletir 

diretamente no aumento de renda e segurança alimentar.  

Objetivando o aproveitamento das informações fornecidas nas entrevistas, o 

aumento da produção e renda da propriedade após a inserção do Quintal Produtivo será 

discutido para cada beneficiário: 

No Quintal Produtivo 01, toda produção é para suprimento da família e familiares 

próximos. O aumento de renda é considerado indireto, pois não existi a necessidade de 

comprar alimentos que são produzidos no quintal. Parte da produção é doada para vizinhos 

que não têm condições de pagar.  
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Quando existe a possibilidade de comercializar, o produtor vende hortaliças, o 

dinheiro é destinado para pagamento de energia e água mineral para consumo direto: “Eu 

vendo o moi de coentro a um real, dois pés do grande a três reais, o dinheiro a gente compra 

água pra beber, porque a água de beber daqui aqui num presta não”. A venda é realizada na 

residência, os clientes são pessoas que moram próximo, afirma o produtor: “aqui é mais longe 

da cidade, então eu vendo por aqui mesmo, quando o povo vem a gente vende, mas num tem 

suficiente pra compensar ir pra rua não. A banana vendo a 5 ou 6 reais a dúzia”.  

No Quintal Produtivo 02 o beneficiário também prioriza o autoconsumo e 

comercializa caso exista excedente, realiza a venda local e nos municípios vizinhos: Pau dos 

Ferros e São Miguel. Em 2014, o produtor contabilizou mais de 60kg de gergelim, vendeu 

cada quilo por quinze reais, parte do lucro foi investido para melhorias do quintal e compra de 

animais.  

Ocorreu aumento da renda, direto e indireto: o produtor vendeu excedente e não 

precisou comprar produtos fornecidos pelo quintal. O beneficiário recebeu fomento do 

programa e investiu na compra de galinha caipira, que decidiu não vender e usar para 

autoconsumo, ainda relata: “acho que a galinha de granja é mais difícil de criar e vender, 

prefiro a galinha caipira”.  

O produtor destaca a influência da disponibilidade hídrica na produção e o 

interesse no autoconsumo: “no inverno dava um excedente e a gente vendia, era mais o 

gergelim, essa semana vendi trinta reais de mamão, mas ai o cabra num veio mais buscar... 

também vendo queijo de coalho a 15 reais o quilo. Só vende se sobrar a prioridade é a 

família, e a semente a gente guarda todo ano”.  

No Quintal Produtivo 03 a renda vem da agricultura e do programa Bolsa Família, 

bem como a maioria dos beneficiários. O autoconsumo também é prioridade a 

comercialização ocorre apenas com excedente. O processo de comercialização não é interesse 

central do beneficiário, que considera o compartilhamento dos produtos mais importante do 

que a venda: “Quando eu mato uma criação eu dou um pedaço pra cada um. Se você for 

vender pra comprar é pior, porque compra mais caro e de pior qualidade. Quando dá um 

cacho de banana cada um leva uma parte e assim vai, outra afilhada veio e levou quatro 

mamão, verdura também, e graças a deus nunca faltou (...)deu muita tomate também aqui, 

aquele tomate pequeno ninguém consome aqui, a gente sabe que é mais caro, mas num tem 

saída”. 

No Quintal Produtivo 04, devido o número de familiares que dependem da 

produção do quintal, quase não sobra excedente para fins comerciais. Praticamente toda 
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produção é destinada ao consumo da família e agregados, cerca de quarenta e cinco pessoas 

usufruem dos alimentos fornecidos pelo quintal. Parte da produção é destinada para 

alimentação dos animais. A renda sempre foi da agricultura, e atualmente recebem 

aposentadoria e Bolsa Família.  

No Quintal Produtivo 05, possui renda da agricultura e recebe benefício do 

programa Bolsa Família. O produtor prioriza o autoconsumo e comercializa caso exista 

excedente.  Mas no período de seca não houve produção suficiente para venda externa, tudo 

que foi produzido serviu de para suprimento da família e parentes próximos, após a inserção 

do quintal não foi mais necessário comprar frutas e verduras.  

O beneficiário também recebeu recursos do programa de fomento e investiu na 

criação de ovinos: “Compro o pinto de R$3,50, depois de sete meses, quando vira galinha, 

vendo por R$20,00 a R$25,00, depende do tamanho. O milho tá R$50,00 uma saca de 30kg, 

leva mais de 15 sacas até vender. A necessidade principal é nosso consumo, mas ainda dá 

pra vender”. A beneficiária também investe na criação de uma vaca: “tenho uma vaca que é 

muito caro o sustento, pago 50 reais por mês pro cabra ir buscar o de comer e colocar, ai vai 

água, e resíduo”.  

A escassez hídrica é um dos fatores que afeta na produtividade do quintal, afirma 

a beneficiária: “se tivesse água mesmo, dava pra nós comer melhor e ainda vendia era muito, 

o problema aqui é a falta de água mesmo, quando é no inverno ninguém compra quase nada 

no mercado”.  

No Quintal Produtivo 06, a produtora falou sobre o aumento de renda após a 

inserção do quintal e o investimento com a verba recebida do programa de fomento: “Essa 

semana eu vendi mais de 200 galinhas, a 30 reais cada, compro o pinto de R$2,50 a R$3,00, 

depende do tamanho, passo 6 a 7 meses engordando para vender. Eu vendo e depois eu 

compro pinto e começo novamente, as primeiras foram do projeto do Brasil sem Miséria. 

Agora mesmo eu só tô com duas galinhas “deitadas. Vou deixar o milho baixar e começar 

tudo de novo. Eu tô deixando de comprar na rua, porque é muito trabalhoso aqueles de 

granja, ai eu compro caipira mesmo por aqui, tem mais saída. Caipira pra venda é bem 

melhor”. Ainda não houve produção suficiente para venda externa, tudo que é produzido é 

para suprimento da família e familiares próximos. O beneficiário deixou de comprar alguns 

produtos que são adquiridos no quintal, além de aumentar a variedade e a quantidade de 

alimentos.  

No Quintal Produtivo 07, a família beneficiada prioriza o autoconsumo, desde a 

inserção do quintal ainda não houve excedente para comercialização. A renda principal é da 
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agricultura e Bolsa família, mas na época de estiagem os membros da família trabalham no 

comércio para complemento da renda. O beneficiário atribui as dificuldades financeiras à 

escassez hídrica: “Quando tá na época do inverno é muita riqueza. Mas a gente vai se 

adaptando com esse tempo”.  

No Quintal produtivo 08, a renda da família vem da agricultura e do programa 

Bolsa família, além de outros serviços prestados pelos membros da família, como artesanato e 

comercio, afirma o agricultor: “Quando aparece serviço fora a gente faz, pra juntar um 

dinheiro, a esposa faz artesanato, e ajuda nas despesas”. 

Os principais custos para manter o quintal produtivo são: irrigação e mão de obra, 

insumos como sementes e adubo são produzidos na propriedade. A irrigação exige grande 

volume de água, quando não chove precisa ser comprada para abastecer a cisterna, a mão de 

obra da família não atende a demanda no período chuvoso, sendo necessário contratar 

trabalhadores rurais para o preparo da terra e colheita, o custo é de quarenta reais a diária e 

refeição. O agricultor comenta sobre a dificuldade de encontrar mão de obra disponível na 

região: “Eu acho que o povo vai pra são Paulo pra num trabalhar no pesado, o povo num 

quer mais trabalhar com a agricultura”.  

O autoconsumo é prioridade, mas a propriedade sempre gerou excedente e 

vendeu. A fava, por exemplo, é quase toda vendida, pois a família não gosta de consumir: 

“Pra vender ainda dá, por exemplo, a fava nós vamos vender porque a fava agente come 

pouco. O que nós produz que sobra nós vende, mas o milho a gente dá pros bichos (...) a saca 

de fava de 60 quilos a gente vende mais pra são Miguel e Pau dos Ferros”. O total de 

familiares que consomem os produtos do quintal são 16 pessoas, o lucro do que é 

comercializado é dividido entre os dois agricultores, pai e filho. 

No período de estiagem a produção é fava, milho e jerimum, desses produtos 

somente a fava é comercializada, o milho e fava são servidos para os animais. O produtor 

justifica: “Com pouca chuva dá fava, milho e jerimum. O jerimum não vale a pena vender, 

porque querem comprar muito barato, é mais vantajoso dar pros bichos comerem. O quilo é 

vendido por R$1,50 não vale a pena vender, é melhor dar pros bichos”. 

No Quintal Produtivo 09, os quatro membros da família usufruem do quintal, 

parte do excedente é comercializado e parte é doada para familiares próximos e vizinhos. O 

beneficiário comercializa o excedente para municípios vizinhos São Miguel e Pau dos Ferros 

fornecem também para mercados locais, além de participar de feiras locais. Cerca de 80% da 

produção é comercializado, o agricultor afirma: “Não tenho como contabilizar o quanto 

aumentou de renda depois do quintal, mas que foi possível investir em dois poços, uma moto 
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e um carro para transportar a mercadoria. Com a compra do sistema de irrigação ligada ao 

poço, eu não preciso mais pagar água para irrigar, que esse era o meu maior custo”. 

Apesar de comercializar, o agricultor demonstra preocupação com a escassez 

hídrica do local e solidariedade: “Se vier alguém pedindo uma fruta aqui, eu num vou negar e 

nem cobrar nada por isso, se eu sei que a pessoa não pode pagar. A gente num pode negar de 

dar água pro povo, mas a gente tem que dividir, num pode encher a caixa de um e deixar o 

outro sem, aqui o açude tá secando, então temos que pensar em poupar água. Não me 

preocupo com o dinheiro nessas horas de necessidade”. 

No primeiro período chuvoso após a inserção do quintal o produtor comercializou 

700 kg de tomate para CONAB (Companhia Nacional de abastecimento do Rio Grande do 

Norte), por quatro reais o quilo, totalizando R$2.800,00 de faturamento. Abóbora, chuchu, 

coco e goiaba também foram comercializadas, o quilo da abóbora vendia por R$2,60. Quando 

questionado sobre os lucros do período chuvoso, o produtor responde: “Não faço muito 

cálculo é tudo assim de cabeça, vou plantando, colhendo, arrumo o cliente e o dinheiro que 

entra compro mais material pra cavar poço e as coisas pra dentro de casa, quando dá 

guardo uma parte do dinheiro pra qualquer urgência”. Após a instalação da cisterna não foi 

mais necessário comprar água para irrigação, este fato aumento o lucro, considerando que a 

compra de água era o maior custo do agricultor, hoje compra água apenas para o consumo 

direto. Com o lucro dos produtos do quintal o agricultor investiu na construção do poço que 

tem uma vazão média de 12 mil litros por hora.  

No Quintal Produtivo 10, a renda da família é proveniente da agricultura e do 

programa Bolsa Família, além do Quintal Produtivo também recebeu fomento do programa 

Brasil sem Miséria e investiu na compra de ovinos e caprinos. A família prioriza o 

autoconsumo, praticamente não comercializa. Houve o investimento de 7 mil reais para 

construção do poço, que segundo a beneficiária, irá promover a captação de água subterrânea 

para irrigação e maior produção do quintal, com isso a geração do excedente poderá ser 

revestida em renda para família. A beneficiária afirma que o período de seca prejudicou a 

produção do quintal: “Eu só lucrei o coentro e o cheiro verde, o resto estão todos morrendo, 

o mamoeiro, depois dessa seca não lucrei mais nada, ainda tem um pouco de água na 

cisterna, mas tá acabando”.  

Conforme apresentado para cada propriedade que recebeu o Quintal Produtivo, a 

renda das famílias não é constante, existe uma variação em relação os seguintes fatores: 

condições climáticas, autoconsumo, equidade, autonomia, disponibilidade hídrica, 

produtividade, locais de venda, disponibilidade do cliente em pagar, transporte para 
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deslocamento ao local de venda, entre outros. Alguns produtores, mesmo com excedentes e 

clientes para comprar os produtos, não realizam a venda, pois o preço que o cliente está 

disposto a pagar não cobre os custos, com isso o produtor prefere servir o produto aos 

animais.  

A disponibilidade hídrica é outro fator relevante que está interligado às condições 

climáticas, a cisterna é uma solução para esta situação, mesmo com as condições climáticas 

desfavoráveis, a cisterna proporciona armazenamento de água e facilita o acesso aos recursos 

hídricos.  

O autoconsumo é comum em todas as famílias e deve ser visto como renda, pois a 

necessidade de não adquirir produtos que são fornecidos pelo quintal favorece a economia de 

renda, o dinheiro que seria usado para comprar estes produtos pode ser revestido para 

educação, investimento na casa, na propriedade, vestuário, além de aumentar o poder de 

compra da família.  

O perfil dos beneficiários é claramente de agricultura camponesa, Almeida 

(2001), retrata atributos ao campesinato que em sua estratégia de reprodução econômica 

sempre perseguiu: equidade e autonomia. 

 
Equidade seria é a capacidade do agroecossistema de gerir de forma justa sua 
capacidade produtiva (material e imaterial), distribuindo equilibradamente os custos 
e benefícios da produtividade em todos os campos das relações sociais, inclui 
divisão social, técnica do trabalho familiar, relações de gênero, relações com 
processos sociopolíticos e serviços ambientais. Autonomia é a capacidade de regular 
e controlar suas relações com o exterior (agroindústrias, atravessadores, atacadistas 
etc.); inclui processo de organização social, tomada de decisões, capacidade de 
definir internamente as estratégias de reprodução econômica e técnicas (ALMEIDA, 
2001).  

 

O Quintal Produtivo possui características peculiares de todos os beneficiários, 

tendo em comum não apenas o campesinato, mas também: os sistemas agroflorestais, a 

preocupação com as questões ambientais de preservação do solo e dos recursos hídricos e a 

sustentabilidade da propriedade.  

A sustentabilidade da propriedade está diretamente relacionada ao contexto de 

escassez hídrica do local, para detalhar essas questões, será discutido no próximo item as 

adaptações e apropriações que cada beneficiário realizou no período de seca. Esta 

investigação sobre o uso dos quintais produtivos durante a estiagem esclarece como a 

tecnologia pode ser eficiente também no período de escassez hídrica.  
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4.5. Manejo e apropriação dos Quintais Produtivos como estratégia de convivência com 

o semiárido 

 

O levantamento de dados primários ocorreu no período chuvoso e na estiagem, 

com objetivo de acompanhar a apropriação dos beneficiários aos quintais, tanto no período de 

disponibilidade hídrica e alta produtividade quando no período de escassez. O funcionamento 

e eficiência do quintal produtivo estão relacionados à disponibilidade hídrica, visto que, a 

irrigação das hortaliças e fruteiras exige considerável volume de água.   

A seguir serão discutidas as estratégias adotadas pelos agricultores familiares para 

conviver com o período de seca e manter o Quintal Produtivo funcionando, quais as restrições 

e como afetaram na produtividade, segurança alimentar, renda e saúde das famílias. Apesar 

dos beneficiários enfrentarem o período seco há anos, é pertinente debater como a tecnologia 

do quintal produtivo colaborou para esta convivência.   

 

Quintal Produtivo 01: 

 

A propriedade do Sr. Eudes é a mais próxima do açude Merejo, este privilégio 

favoreceu o abastecimento de água da propriedade por vários anos, a água consumida sempre 

foi do açude que há que não seca. A prefeitura construiu o sistema de abastecimento de água 

para esta região, por captação superficial do açude Merejo. Segundo os moradores, o sistema 

não é efetivo, funciona, mas periodicamente falta água.  

O agricultor utiliza a água do açude para encher a cisterna, apesar de ter água 

encanada na residência, o quintal necessita de um maior volume de água para irrigação e 

dessedentação de animais. Antes, sem a cisterna, existia dificuldade de deslocamento até o 

açude para coletar água, atualmente a água é aduzida até a cisterna por um sistema construído 

pelo agricultor, que necessita apenas de um motor, mantido por ele.  Após a construção à 

cisterna melhorou consideravelmente o acesso à água. A qualidade da água do açude atende 

aos usos. 

O sistema de adução de água é ligado ao sistema de irrigação do quintal produtivo 

de irriga os canteiros de hortaliças e as fruteiras por gotejamento. O sistema permite 

adaptações em relação à distância das plantas, podem ser acopladas mais mangueiras para 

aumentar e atender toda área do terreno. Na Figura 33, é possível observar a diferença do 

quintal no período de estiagem e no período chuvoso.  
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Figura 33 – Quintal produtivo 01, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

O agricultor diminuiu os canteiros de hortaliças durante o período seco, as 

hortaliças exigem muita água. Não ocorre excedentes no período de estiagem, por isso a 

produção atende somente o autoconsumo da família: “Não tô plantando muito, devido a falta 

de água eu parei, tô plantando mesmo só pro consumo de casa (...)tem muito couve, alface e 

coentro ainda, mas bem menos que no inverno. No começo eu vendia, mas devido a água ser 

pouca eu parei,porque precisa de muita água pra hortaliça vingar”.  

O produtor ainda destaca que a produtividade do quintal está diretamente 

relacionada à disponibilidade hídrica: “A capacidade de produzir foi criada, se tivesse água 

mesmo ia dar muita coisa, dava pra comer, dava pra vender e até doar pro povo. Se não 

chover, aí o quintal se acaba porque não tem de onde a gente tirar. Aqui não precisa de carro 

pipa por causa do açude, mas sei que em outras serras precisa de carro pipa, mas nós num 

precisa. O medo é de não chover e o açude secar”. 

No período chuvoso plantou gergelim fornecido por outro agricultor que é da 

mesma família, o agricultor colheu suficiente para preencher duas garrafas pet de dois litros 

cada. No local que retirou o gergelim foi plantado feijão. 

O agricultor relata a variedade de produtos do quintal no período chuvoso: “Aqui 

tem muito couve manteiga, repolho, alface, berinjela, cebolinha, coentro, tomate cereja, 

mamão, banana, laranjeira, maracujá, cajueiro (...) antes do quintal não tinha nada, era 

zerada, hoje tem tudo isso”.  

Adaptações para permanência do quintal no período de seca: adaptou o sistema de 

irrigação por gotejamento para as fruteiras maiores que produzem, com economizar mais água 
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e não perder a planta e controla a vazão do sistema de capta água do riacho. Alguns produtos 

foram extintos no período seco, para voltar a plantar apenas no período chuvoso, como: 4 

variedades de banana, agora existe apenas uma, maracujá, acerola e berinjela. O produtor 

manteve alface, tomate e pimentão, compra somente a carne, o arroz e o feijão. 

 

Quintal Produtivo 02: 

 

O Sr. Silvestre é o agricultor gestor desta propriedade, as mudanças foram 

substanciais quando se compara o período seco com o período de chuva. A água que abastece 

a cisterna é do rio Merejo, aduzida pelo sistema de abastecimento local, mas o volume do 

açude está baixo, o que pode comprometer a disponibilidade hídrica. No período das chuvas a 

água de abastecimento da cisterna é proveniente da chuva, segundo o agricultor, atende a 

demanda até a chegada do próximo período chuvoso, mas isto apenas ocorre quando chove 

durante os meses chuvosos. Os usos da água da cisterna são: consumo direto, irrigação, 

lavagem de roupa, dessedentação de animais, cozimento de alimentos e limpeza da casa.  

Na Figura 34, estão apresentadas as imagens do quintal no período chuvoso e 

estiagem. Durante o período seco foram feitas adaptações para evitar o desperdício de água: o 

canteiro de hortaliças foi desativado, o uso da água da cisterna foi direcionado para consumo 

direto e cozimento de alimentos, a irrigação de culturas que exigiam volume considerável de 

água foi desativada; não utiliza mais irrigação por aspersão, somente por gotejamento.   

As medidas foram justificadas pelo agricultor: “Se eu tirar a água e botar pras 

verduras num ai dar pras plantinhas, numa quentura dessas. Com a sequidão os primeiros 

que morreram foram as tomates, o coentro, alface, que num faltava, mas num tô mais 

plantando porque não adianta, de manhã e de tarde numa quentura dessa num adianta, num 

produz. Mas ainda tem banana e mamão, mas ainda tô resistindo com algumas plantinhas 

que irrigo com o pinga-pinga”  
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Figura 34 – Quintal produtivo 02, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A cisterna do Sr. Silvestre é de calçadão, pois a água é utilizada para consumo 

humano e precisa de qualidade para atender o uso. O agricultor reduziu o volume de água para 

irrigação e prioriza o consumo humano, dessedentação de animais e cozimento de alimentos: 

“Eu tô aguentando com uma aguinha do resto da água da cisterna, e tô esperando uma 

aguinha do açude, ai eu aproveito quando tem. A água da cisterna é pra beber e cozinhar 

também ai eu num tô estragando não, que eu fiz um lachão, pra água vim boa”. 

O agricultor busca preservar as frutíferas de grande porte para não perder a 

produção, no caso das bananeiras, a irrigação é feita por gotejamento, o agricultor plantou 

pimentão próximo à bananeira para aproveitar a irrigação e o sombreamento. Também faz o 

aproveitamento do esterco do curral para adubar as plantas.  

A criação de animais também é prejudicada com a seca, neste período acontece 

proliferação de algumas doenças e as galinhas chegam a morrer. A família recebeu fomento 

do PBSM e investiu na criação de galinha caipira, no período seco, as galinhas adoeceram e 

todas morreram.  

Durante o período de seca o excedente é pouco, a produção é direcionada pro 

autoconsumo, mesmo em período de seca o quintal atende a demanda para consumo da 

família, afirma o agricultor: “Ainda tem o grosseiro, milho, ainda enchi cinco tambores só 

pra consumo, mesmo nessa seca deu isso”. Segundo o agricultor, o poço da propriedade está 

quase seco, contudo, a água que ainda resta é do açude e da cisterna.  

O agricultor garante que se todo ano houvesse chuva no período chuvoso o quintal 

produtivo funcionaria durante a estiagem com a mesma eficiência. Os anos em que não chove 
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na estação tipicamente chuvosa são os prejudiciais para produção do quintal: “O problema do 

quintal é só a falta de água, ai eu garanto se tivesse água mesmo, é que eu num vou é 

estragar uma aguinha que tem num tempo desse, pra ir comprar água cara pra aguar as 

plantas. Se tiver inverno todo ano normal, por exemplo, se tiver dez anos de seca, normal 

com o inverno, dá pra cisterna aguentar o tempo seco até chegar o inverno. Dá pra plantar 

as verduras sossegado. Sendo só pra aguar no pinga-pinga 52 mil litros dá tranquilo! Nessa 

terra nossa ai, se aguar uma vez por semana ela vinga tudo no mundo se você plantar ai, 

porque aqui a terra é boa. Eu boto um pingo d`água no mamoeiro e dá, nas bananas eu boto 

uma vez por semana e sempre dá cacho, toda semana eu tiro um cacho”. 

 

Quintal Produtivo 03: 

 

A propriedade do Sr. Francisco de Assis apresentou significativa melhora na 

disponibilidade hídrica após a implantação da cisterna.  A cisterna de enxurrada foi adaptada 

pelo beneficiário, que construiu um sistema para coleta da água de chuva, no sistema a água é 

captada pelo telhado da casa, por meio de calhas, e direcionada para um reservatório, depois a 

água é aduzida para cisterna por canalização subterrânea (Figura 35). Desta forma a qualidade 

da água atende a necessidade do uso para consumo humano e cozimento de alimentos.  

 

Figura 35 – Sistema de captação de água da chuva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Reservatório 

Calha 
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A água da cisterna agora é usada somente para o consumo humano, a qualidade da 

água é considerada excelente pelos beneficiários: “Nós deixamos a água pra beber, se nós for 

gastar a água da cisterna todinha ai vai faltar pro consumo de casa. Meus filhos tudinho 

bebem dai, tem gente que vem de longe pra pegar um cadinho de água dai. A primeira chuva 

limpa as telhas, ai que nos abre pra água limpa descer. Você consegue ver o fundo da 

cisterna de tão limpinha, a gente amarra um filozinho na boca do cano. Ai nos num vamos 

gastar essa água irrigando”.  

O Marido da beneficiária tem problema nos rins e quando bebe água comprada 

para beber sente dores, quando consome água proveniente da cisterna, não sente. Para 

irrigação é utilizada a água do poço, beneficio recebido de outro projeto do governo.  

Na Figura 36, é possível perceber a diferença do quintal no período chuvoso e na 

estiagem, durante o verão os canteiros de hortaliças são desativados, e conserva-se a irrigação 

de fruteiras que produzem mesmo nesse período, como a bananeira e o mamoeiro. Cerca de 

vinte e dois familiares consomem produtos do quintal.  

 

Figura 36 – Quintal produtivo 03, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria. 
 

Os beneficiários afirmam que o período de estiagem prejudica a produtividade do 

quintal: “Depois dessa seca diminuiu muito, a gente tinha muito mamão e verdura, mas 

diminuiu com a falta de água. Plantávamos cheiro ver, coentro e alface. Se toda essa região 

tivesse chuva era muito diferente, tinha de tudo. Hoje temos o maracujá, mamão, banana, 

goiaba, acerola. O que morreu com as secas foi a tomate e a verdura”.  
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Quintal Produtivo 04: 

 

O quintal produtivo do Sr. João de Abraão possui uma cisterna de enxurrada com 

sistema de irrigação para hortaliças e fruteiras (Figura 37). Como estratégia de convivência 

com a seca o agricultor desativou os canteiros de hortaliças e diminuiu a frequência da 

irrigação, mas buscando não prejudicar o crescimento das plantas.  

O agricultor relata a dificuldade enfrentada durante o período de estiagem: “Tem 

uma aguinha, nos tamo aguando só plantinhas, mas é devagar porque a água é pouca. Esse 

ano ainda não encheu a cisterna, mas já está lá em baixo, vai ser preciso encher com água do 

cacimbão. Eu já tinha um cacimbão, mas é longe da cisterna, dá quase 200 metros, eu ligo o 

motor lá e ligo no cano de 75 pra encher ela. Perdi os cajueiros, só teve um pezinho que 

prosperou, os outros morreram, não sei o que foi que houve, mesmo molhando.  Deu muita 

melancia, mas isso foi no inverno, esse tempo de seca não presta pra plantar melancia não, o 

sol é quente demais. Aqui as melancias pra prosperar tem que ser com os aspersores pra 

molhar muito, se botar água só num canto ai elas morrem logo”.   

 
Figura 37 – Quintal produtivo 04, no período chuvoso e estiagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

As frutas diminuíram, ainda resistiram: mamão, laranja, abacate e uma mangueira. 

As culturas perdidas foram: melancia e acerola; o gergelim também é cultivado apenas nos 

meses chuvosos. A propriedade tem a área de seis hectares, o que facilita a expansão de 

variadas cultura quando chegar o período chuvoso. 
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O agricultor ainda destaca que nesse período de seca as doenças ficam mais 

frequentes, como gripes e viroses, principalmente para crianças e idosos.  

 

Quintal Produtivo 05: 

 

O problema que mais afetou a família da beneficiária durante o período de 

estiagem foi a qualidade da água. A agricultora apresenta dessentiria quando consome a água 

proveniente da chuva armazenada por um logo período na cisterna, para evitar os sintomas a 

beneficiária adaptou a cisterna de enxurrada para cisterna calçadão. Além da adaptação, foi 

adotado um método de desinfecção da água que consiste na exposição de garrafas pet ao sol 

contendo água, os raios solares possuem a capacidade de eliminar os micro-organismos 

existentes. A beneficiária não utiliza filtro de barro e afirma que apenas essa medida resolve e 

não ocorreram mais os sintomas. Ainda afirma, houve melhora de disponibilidade hídrica 

após a implantação da cisterna, com o armazenamento não é mais necessário o deslocamento 

para longa distância a fim de obter água.  

Apesar da melhoria da disponibilidade hídrica as dificuldades do período seco são 

significativas, confirma a beneficiária: "Não tem água suficiente, nós estamos usando a água 

pra convier com a seca, porque com uma água dessa for fazer plantio num tem como, tem que 

ter paciência, com essa água dá pra sobreviver, tenho esperança que chove até dezembro.  A 

cisterna melhorou, graças a Deus melhorou e muito, porque no ano passado esse tempo eu já 

tinha comprado muito mais de oito carrada de água, e hoje, agora que é a primeira carrada 

que eu vou comprar. Aqui nós usa pra beber, tomar banho, lavar roupa, louça, usa pra tudo".  

As mudas de plantas recebidas pela beneficiária não resistiram ao período seco: 

"Nós plantamos as mudas que recebemos, mas só escapou um pé de acerola, o resto morreu 

tudo, era umas goiabinhas miudinhas". A baixa produção de frutas desencadeia a restrição 

alimentar, o que afeta diretamente a segurança alimentar e nutrição da família, considerando 

que não é financeiramente possível adquirir frutas, afirma: "Agora eu tenho que comprar no 

mercado o grosso, a mistura e a verdura. Eu não tenho muito como comprar verdura, mas 

quando plantava eu comia mais. Mas a cisterna é muito boa, a melhor coisa que o governo 

inventou de assistência foi essas cisternas".  

O registro fotográfico (Figura 38) apresenta a cisterna adaptada e o cenário da 

propriedade no período chuvoso em abril de 2015 e período seco em outubro de 2015. As 

principais mudanças adaptativas foram no direcionamento do uso da água: no período seco 

são utilizadas para consumo humano e dessedentação de animais.  
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Figura 38 – Quintal produtivo 05, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Quintal Produtivo 06: 

 

A cisterna de consumo é abastecida pelo carro-pipa da prefeitura e a cisterna do 

Quintal produtivo é utilizada para produção, irrigação, lavagem de roupa, limpeza da casa e 

dessedentação de animais. A água armazenada na cisterna de produção é proveniente da 

chuva e se manteve durante o período de estiagem sem precisar abastecer com água do carro-

pipa. 

No período seco houve a melhora do acesso à água após a construção da cisterna, 

essa disponibilidade proporciona reserva hídrica durante todo período de estiagem para usos 

prioritários, no caso desta propriedade: consumo humano, irrigação de frutíferas e 

dessedentação de animais.  

As mudas de frutíferas que compuseram o Quintal Produtivo não suportaram o 

período seco, confirma o agricultor: “Ainda plantamos, mas não vingou porque é nova as 

plantas: coqueiro e acerola, é muita secura, seca tudo. As outras frutas tão vivas, mas muito 

pequeno ainda, com o  fraco, ai num chegou a vingar tudo não.” 
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No período seco membros da família migram para São Paulo e retornam no 

período chuvoso, afirma o beneficiário entrevistado: “Aqui nem tem emprego e nem chove, 

por isso que meus filhos já foram pra são Paulo, a minha esposa tem vontade de ir, mas o eu 

que resisto e não quero ir embora. Ainda tem coisas, mas devido a falta de água o que vai 

morrendo não planta mais, porque não querem gastar água com a irrigação. Dependendo 

dos invernos sempre sobra alguma coisa e dá pra vender, mas aqui eu nunca vendo nada, 

nunca gosto de vender, o que dá é feijão, milho, mas eu não gosto de vender, é só pra criação 

e pras famílias”. O cenário que diferencia o período seco do chuvoso na propriedade é 

apresenta do na Figura 39. 

 

Figura 39 – Quintal produtivo 06, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

O agricultor descreve algumas medidas de adaptação utilizadas no período de 

seca: “A gente ainda usa a sombra de uma planta maior pra segurar outra planta menor, 

irriga um e a outro fica pegando água da maior. A cisterna é só água de chuva, só usa pra 

casa e pra irrigação, mas não estou usando pra irrigação porque estou poupando pra se 

segurar na seca. Ainda tem um pouco de milho pro gado que são seis cabeças. Aqui quando 

tinha inverno era a coisa mais linda do mundo. A situação de água aqui não é fácil, só vamos 

aguar quando voltar a chover, homi isso aqui quando chove de verdade é muito milho, muita 

coisa. Esse ano tudo isso se perdeu. Com a situação que tá não dá pra botar as coisas pra 

frente. Aqui tudo no mundo que plantar dá”.  
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Quintal Produtivo 07: 

O casal de agricultores, responsável pela gestão da propriedade, recebeu a cisterna 

do Quintal Produtivo que foi abastecida com água da chuva durante o período chuvoso e 

secou durante o período de estiagem. Com isso, o sistema de irrigação foi desativado, pois o 

volume de água que restou era insuficiente para irrigação; a água restante foi utilizada para 

banho e lavagem de roupas. O consumo direto e cozimento de alimentos são usos atendidos 

pela cisterna de consumo que existia na propriedade antes da inserção do Quintal Produtivo.  

No período chuvoso o marido da beneficiada plantou algumas mudas, mas não 

ativou o sistema de irrigação, pois aproveitou água da chuva, mas tem planos para instalar o 

sistema no fim do período chuvoso para continuar a irrigação com água da cisterna. Ainda 

plantou bananeira, mamoeiro e hortaliças. 

No período seco o canteiro de horta foi desativado e as frutíferas não resistiram à 

falta de água, apesar a dificuldade o agricultor afirma que o acesso à água melhorou com a 

construção da cisterna do Quintal Produtivo: "A água tá pouca, o consumo daqui é pra nossa 

casa, eu num vou pegar a única água que temos e aguar planta. Pra beber e cozinhar é a 

água da cisterna pequena, pra lavar roupa e pra bicho é a água da cisterna grande, a água 

ainda é da chuva desse ano que choveu e sangrou. Essas cisternas são boa, se chover onde 

ela tá ela num instante pega água. As mudas que recebemos do projeto morreu tudo. No ano 

passado por esse tempo nos já tinha comprado seis caminhões de água. Não usei o sistema de 

irrigação, só to usando o motorzinho, não montei porque não quis instruir a água. Se plantar 

uma horta dá lucro grande. No inverno aqui dá pra vender, o que plantar dá".  

O período seco também afeta a segurança alimentar, especificamente o consumo 

de frutas, quando não planta fruta a família não consome: "Só consome quando dá fruta, mas 

se não tiver fruta nenhum a gente num tem como comprar o mamão, mas aqui tem mamão 

graúdo, quando dá o mamão é do maior que tem. O problema é só a água, já foi cavado poço 

aqui e não deu nada, cava 60 metros e nada, foi cavado 4 poço e não deu nada. Se os que 

foram cavados tivesse dado água nos tava bem. Tudo se dá um jeito, mas o que pega é a 

água". O cenário na propriedade no período chuvoso e seco (Figura 40) reflete as condições 

ambientais para cada período e a necessidade de estratégias para conviver com a seca.  
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Figura 40 – Quintal produtivo 07, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
 
 

Quintal Produtivo 08: 

 

A propriedade do Quintal produtivo 08 é gerida pelo agricultor Sr. Josemar e seu 

filho, que sempre viveram da agricultura na região que passa freqüentemente por períodos de 

seca. A implantação do Quintal Produtivo auxiliou nas estratégias de convivência com a seca, 

considerando que o armazenamento de água é significativo para atender a demanda da 

propriedade.  

A cisterna de enxurrada é utilizada principalmente para irrigação e dessedentação 

de animais. A diminuição da freqüência da irrigação foi uma das medidas adotadas pelos 

agricultores com objetivo de obter segurança hídrica para o período seco. A desativação das 

hortas também foi uma medida para economizar água neste período, explica o agricultor: 

"Mesmo assim o que plantou deu pra tirar. A horta vou deixar pra quando o inverno pegar 

porque a água tá muito pouca. Talvez o açude do Merejo num dê nem pro final do ano. A 

melancia só é mais no inverno, mesmo aguando ela faz é murchar. No verão abobora e essas 

coisas num da não.  O que tem hoje é o mamão, a cana, o limão, acerola aguando vinga, tem 

bananeira,  um sapoti, goiabeira, já ta começando a florar. A água que tem na cisterna ainda 

é da chuva, eu tô poupando que é pra chegar até o inverno. A de beber a gente tá comprando 

do poço, porque a minha é de enxurrada e não presta pra beber. Hoje ela é usada só pra 

irrigação e pros bichos, o sistema de irrigação eu adaptei, coloquei uma mangueira só, assim 

irriga mais rápido. Pra vender ainda dá, por exemplo a fava nos amos vender porque a fava 
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a gente come pouco. O que nos produz o que sobra nos vende, mas o milho a gente dá pros 

bichos". 

A apropriação da tecnologia pelos agricultores é interessante, são adaptados 

sistemas de irrigação, modificados os usos da água armazenada da cisterna, desativadas hortas 

que consomem mais água, o somatório das ações proporciona economia hídrica e oferece 

segurança para família beneficiada.  

O agricultor afirma que as condições ambientais são favoráveis para o plantio, que 

o solo é fértil, mas a disponibilidade hídrica se torna limitante para produção. O beneficiário 

ainda relata: "Aqui tem uma barragem que nesse ano não encheu nada. Aqui quando é no 

inverno tem muita água. As goiabeiras tão vingando, mamão também. A horta só da certo no 

inverno. Só adianta plantar no inverno, até a folha queima, a água é pouca e num adianta 

aguar que o sol queima tudo. Aqui pra aproveitar a gente planta a fava embaixo do milho, 

que aproveita a água e assombra e dá certo. No mesmo espaço que deu o jerimum deu a fava 

e o milho. Quando faltar a água do açude, tem que poupar essa pra luta de casa".  

O cenário da propriedade nos dois períodos (chuvoso e estiagem), representados 

na Figura 41, demonstra a diminuição da área de plantio, o que afeta a renda, pois os 

agricultores comercializam o excedente da produção no período de chuva. 

 
Figura 41 – Quintal produtivo 08, no período chuvoso e estiagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria 
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Quintal Produtivo 09: 

 

O Sr. Cícero, agricultor responsável pela propriedade, comercializa todo o 

excedente, que é quantitativamente significativo. Isto ocorre porque o agricultor investiu em 

captação de água subterrânea com o dinheiro dos produtos que comercializou durante o 

período chuvoso. A captação de água subterrânea garante disponibilidade hídrica para 

irrigação. Outro fator importante é a extensa área de plantio, o agricultor ocupa terras de 

herança dos irmãos e outros familiares (Figura 42).  

Apesar do planejamento para segurança hídrica com a captação de água 

subterrânea, a disponibilidade de água durante o período seco prejudicou a produção, afirma o 

agricultor: “Acabou tomate, abobora e bananeira; ainda tem graviola e laranjeira, hortaliças 

também secaram tudo. O pé de cajarana também parou de dá. Ainda vendemos banana. O 

poço que eu cavei tá dando água, deu em 11 metros. A cisterna é cheia com o cacimbão do 

meu pai, o que a gente comia de hortaliça não tá dando. Aqui em casa são 4 pessoas que se 

sustentam do quintal, mas a gente leva pra família, e quando a gente não tem mais fruta em 

casa tem que comprar. Mamão e goiaba ainda dá pra fazer um suco, fiz também polpa de 

cajarana pra consumo. Água pra beber a gente tá comprando, a água da cisterna é cheia do 

cacimbão e é usada pro serviço de casa e fazer a irrigação das plantas que ainda tem ai”.   

Entre as dez famílias de agricultores estudadas esta é a mais empenhada em 

comercializar o excedente, contudo a preocupação com o coletivo e o perfil de campesinato 

fica claro no depoimento da esposa do agricultor: “Nesse tempo de seca a gente tem q 

economizar, ainda aqui a gente tem água, compra só pra beber, isso já é muita coisa. A água 

é boa pra beber, mas a gente num bebe não. Na época da seca tem q aguar muito, a quentura 

é grande e tava até caindo umas bananeiras. A gente num pode negar de dar água pro povo, 

mas a gente tem que dividir, num pode encher a caixa de um e deixar o outro sem, aqui o 

açude tá secando, então temos que pensar em poupar água”. 
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Figura 42 – Quintal produtivo 09, no período chuvoso e estiagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

Quintal Produtivo 10: 

 

A propriedade do casal de agricultores Sr. Juarez e Sra. Anacélia, foi visitada 

somente no período da estiagem, não foi possível o acesso ao local no período de chuva 

devido a situação de estrada. Mas houve melhora de disponibilidade hídrica após a 

implantação da cisterna.   

Os beneficiários receberam o Quintal Produtivo e o fomento do PBSM, a verba do 

fomento foi investida na compra de caprinos e ovinos. A cisterna do quintal produtivo possui 

a captação de água do tipo calçadão, a beneficiária adaptou o tipo de captação da água: 

construiu um sistema que coleta água da chuva no telhado da casa, que é direcionada para um 

reservatório e aduzida até a cisterna por meio de canalização subterrânea. Esse sistema, 

desenvolvido e adaptado pela beneficiária, permite melhora na qualidade da água, que agora é 

utilizada para consumo direto e cozimento dos alimentos.  

A apropriação da tecnologia social, por parte dos beneficiários, proporcionou 

melhor eficiência do sistema, aumento da disponibilidade hídrica, melhora da qualidade da 

água e satisfação dos usuários, afirma a agricultora: “Ainda estamos bebendo a água que vem 

da chuva, quando lava a telha a água desce só pra ela, ainda tem um pouco de água lá. 

Recebemos todo o sistema de irrigação e tá tudo instalado, tudo funcionando. Essa semana 

vou instalar o poço e vamos começar a aguar. Esse foi o programa melhor que eu já vi em 

toda minha vida. Só foi ruim porque não choveu, mas quem não fez o quintal ainda ficou pior 

que a gente”.  
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O período seco afetou a produção e consequentemente a disponibilidade de frutas 

e hortaliças, a família deixa de consumir hortaliças e frutas durante o período que não produz, 

a compra desses produtos tem custo elevado e o dinheiro é utilizado para compra de arroz, 

feijão e carne. A fruta que deixaram de produzir, mas compram dos vizinhos é a banana.  

Recentemente o proprietário construiu um poço com profundidade de sessenta 

metros para captação de água subterrânea, com qualidade aceitável e volume de quatro litros 

por hora. O agricultor ainda relata: “Agora vou plantar minhas frutas, verduras e ainda vou 

dar pros vizinhos, esse projeto do poço gastei sete mil reais, mas vai compensar, porque logo 

vou estar plantando e vendendo tudo, aqui com água dá pra vender muita coisa, criar os 

bichos e comer bem todo dia”.   

A água da cisterna no período seco é utilizada para o consumo da família, a água 

do poço para irrigação e a pretensão é que no período das chuvas o sistema de irrigação seja 

instalado, os canteiros de hortaliças sejam ativados e as mudas sejam plantadas. O cenário no 

período seco apresenta pouca vegetação, canteiros e sistema de irrigação desativado (Figura 

43).  

Figura 43 – Quintal produtivo 10, no período de estiagem. 
 

 

 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.5. Avaliação geral da inserção da Tecnologia Social Quintal Produtivo 

 

4.5.1. Segurança alimentar e Agrobiodiversidade  

 

As propriedades aumentaram a variedade de produtos, como fruteiras e hortaliças. 

Famílias que consumiam frutas e hortaliças uma a duas vezes por semana, após a inserção do 

Quintal Produtivo, estão consumindo frutas diariamente e com maior variedade. Esta 

avaliação é baseada no período chuvoso, quando foram aplicados os primeiros questionários; 

é importante ressaltar que mesmo com a inserção do quintal produtivo, no período seco os 

canteiros são desativados e a diversidade de frutíferas diminui, devido à baixa disponibilidade 

hídrica para irrigação.  
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Os gráficos representados nas Figuras 44 e 45 quantificam o consumo de 

hortaliças e frutas antes e depois a inserção do quintal produtivo para cada propriedade no 

período chuvoso. Entende-se que o potencial produtivo foi criado, que a inserção do quintal 

proporciona mais variedade e quantidade de fruteiras e hortaliças.  

Considerando que o autoconsumo é prioritário para as famílias beneficiadas, 

quanto maior a quantidade e variedade de frutas e hortaliças maior a segurança alimentar e 

nutricional das famílias. Na estiagem, quando não produzem frutas, os beneficiários compram 

para não deixar de consumir, mas diminui a frequência e quantidade, pois não possuem poder 

de compra suficiente, alguns deixam de consumir totalmente.  

 

Figura 44 – Gráfico da frequência semanal do consumo de hortaliças pelos beneficiários.  

 
Legenda: Q – Quintal produtivo. Quantitativo de dias por semana: 1 – uma vez por semana. 2 – duas vezes por 
semana. 7 – sete vezes por semana ou diariamente.  
Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 45 – Gráfico da frequência semanal do consumo de proteína pelos beneficiários. 

 
Legenda: Q – Quintal produtivo. Quantitativo de dias por semana: 1 – uma vez por semana. 2 – duas vezes por 
semana. 7 – sete vezes por semana ou diariamente.  
Fonte: Elaboração própria. 
 

O impacto da baixa disponibilidade de alimento durante o período de estiagem 

pose ser traduzido à vulnerabilidade para doenças nesse período; 88% dos entrevistados 

relatam que as doenças aumentam no período de seca (Figura 46), segundo os entrevistados, 

os tipos de enfermidades mais frequentes são: viroses, gripe e febre.  

O Instituto Nacional do Câncer (2015) lançou uma cartilha sobre a importância do 

consumo de frutas, legumes e verduras: “O baixo consumo desses itens está entre os dez 

principais fatores de risco associados à ocorrência de doenças crônicas não transmissíveis, por 

isso o incentivo ao consumo desses alimentos tem sido priorizado”. A OMS (2015) estima 

que até 2,7 milhões de vidas poderiam ser salvas anualmente no mundo se o consumo desses 

alimentos fosse adequado.  
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Figura 46 – Gráfico do relato de aumento de doenças no período seco, segundo os 
beneficiários. 

 
           Fonte: Elaboração própria. 
 

 

A dessedentação de animais é favorecida com a disponibilidade de recursos 

hídricos, um dos principais usos da água proveniente da cisterna é o fornecimento de água 

para animais criados na propriedade. A alimentação dos animais também aumenta, 

considerando que é oriunda dos produtos cultivados no quintal, como milho, abóbora e outros 

insumos que não são consumidos nem comercializados.  

O aumento de alimentação de disponibilidade hídrica para animais refletiu 

diretamente no consumo de alimentos de origem animal, como: carne vermelha, ovos, leite e 

frango. A criação de ovinos, caprinos e bovinos é direcionada para o autoconsumo e 

comercialização, principalmente dos derivados: leite, ovos e queijo de coalho. Cerca de 70% 

dos beneficiários criam animais, comercializam e consomem seus derivados, os entrevistados 

afirmam que a disponibilidade hídrica advinda do Quintal Produtivo colabora para o aumento 

da produção de derivados, bem como consumo e comercialização.  

No período seco houve o aumento do consumo de alimentos de origem animal, 

este fato é representado na Figura 47, para cada propriedade rural. O intuito é informar que o 

consumo aumento o que favorece a segurança alimentar dos indivíduos beneficiados.  

 
 

 

 



102 

 

 

Figura 47 – Gráfico da frequência semanal do consumo de frutas pelos beneficiários. 

 
Legenda: Q – Quintal produtivo. Quantitativo de dias por semana: 1 – uma vez por semana. 2 – duas vezes por 
semana. 7 – sete vezes por semana ou diariamente.  
Fonte: Elaboração própria. 
 

A diversidade de alimentos produzidos no quintal é tão importante quanto a 

quantidade. Segundos os beneficiários, após a inserção da tecnologia social a diversidade de 

produtos cultivados no quintal aumentou bastante, principalmente a categoria de fruta e 

hortaliças, isto ocorreu para todas as propriedades rurais. Este fato aumenta a qualidade do 

consumo e a comercialização, com mais variedade é possível comercializar no local e em 

outros municípios vizinhos.  

 

4.5.2. Desenvolvimento de atividades tradicionais, interação com os costumes e satisfação 

do agricultor familiar. 

 

O manejo e gestão do Quintal Produtivo são realizados pela família, com a 

chegada do quintal não foram incorporadas novas atividades, ou seja, as atividades inerentes 

ao quintal produtivo já eram desenvolvidas pelos beneficiários anteriormente, como: manejo 

do solo, criação de animais, cultivo de frutíferas e hortaliças, entre outros.  

Torna-se inviável quantificar a satisfação dos agricultores familiares enquanto a 

inserção do quintal produtivo em suas propriedades. O armazenamento de água na cisterna e a 

garantia de disponibilidade hídrica proporciona a execução de várias atividades rurais 

executadas desde a infância dessas pessoas. Um exemplo de satisfação é o caso do Sr. Eudes 
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que aos cinquenta anos se curou de uma depressão após passar por sérios problemas de saúde, 

estes problemas impossibilitaram que ele trabalhasse no roçado. Com a inserção do Quintal 

Produtivo o agricultor pôde executar atividades agrícolas que exigiam menos esforço, com 

isso o agricultor retomou a satisfação e a vontade de viver, relata: “Eu vivia triste porque 

minha vida era trabalhar no campo, então fiquei em depressão por muito tempo, porque tive 

um problema na coluna e não podia mais trabalhar no roçado. Aí depois vieram com esse 

quintal por aqui, eu fiquei com um e depois só tive alegria, agora posso trabalhar em casa, 

colher minha plantinhas, irrigar uma coisinha, quando tem trabalho mais pesado meu filho 

me ajuda, isso foi o que me salvou da tristeza”. 

A satisfação de não precisar mais trabalhar em outro ramo para complementar a 

renda da família é expressa pelo agricultor familiar Sr. Cícero: “Quando não tinha isso aqui 

eu ia me virar com outros serviços, ruim e longe. Fazia serviço de pedreiro, agora voltei pra 

agricultura. Não dá pra comparar o antes e o depois dessa cisterna, a melhoria foi muito 

grande. Tanto de renda como pra alimentação pra dentro de casa, e água porque eu não 

pago mais água aqui”.  

A tecnologia social Quintal Produtivo tem profunda interação com os costumes 

dos beneficiários, que convivem com a seca há anos. As estratégias adotadas para conviver 

com a escassez hídrica transmitem a apropriação da tecnologia pelos beneficiários, que se 

apoderaram do quintal produtivo para executar as ações de convivência com a seca (Figura 

48).  

 
Figura 48 – Ações de apropriação adotadas pelos beneficiários relacionadas ao uso da água. 

 
Fonte: Elaboração própria 
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A desativação dos canteiros de hortaliças foi uma medida adotada pelos dez 

beneficiários, pois a irrigação exige grande volume de água. A desativação do sistema de 

irrigação foi a segunda medida mais utilizada pelos usuários, seguida da mudança do uso da 

água armazenada na cisterna, a água foi direcionada prioritariamente para consumo humano e 

dessedentação de animais.  

A reforma do sistema de captação de água é um manifesto de apropriação, cinco 

dos dez beneficiários construíram sistema de captação diferente do que receberam, dois 

construíram um calçadão para cisterna que era de enxurrada e três construíram um sistema de 

capta água da chuva no telhado da casa, que é direcionada para cisterna por tubulação 

subterrânea. Ambas as medidas têm o objetivo de melhorar a qualidade da água para atender 

usos mais nobres, como consumo direto e cozimento de alimentos. 

Além da apropriação, existe outro fator citado pelos beneficiários: a continuidade 

do trabalho de agricultura familiar pelos filhos e membros da família. O agricultor Sr. 

Francisco de Assis revela a preocupação com a continuidade do trabalho de campo: “Nossa 

vida é em torno da agricultura, mas nossos filhos trabalham na construção civil, como 

pedreiro, mas todo mundo sabe plantar, todos já plantaram, mas hoje apenas fazem obras, 

tenho medo do trabalho da agricultura findar nessa geração, eles num querem saber de 

roçado”. 

A preocupação não se limita apenas à continuidade do trabalho, mas também da 

cultura de agricultura familiar, relata Sr. Silvestre: “Os agricultores de fora (que não são da 

família) cobram 40 reais a diária para brocar (trabalhar no preparo da terra). Eu acho que do 

jeito que tá ai os agricultores vão se acabar”.  

A migração também é um problema, esta ocorre no período de seca, principalmente 

pelos mais jovens, relata Sr. Francisco Nogueira: “A minha filha, que mora aqui perto, foi 

embora pra São Paulo pra trabalhar um tempo, mas se chover volta. Aqui nem tem emprego 

e nem chove, por isso que meus filhos já foram pra são Paulo, a esposa tem vontade de ir, 

mas o marido que resiste e não quer ir embora”. 

O gráfico representado pela Figura 49 indica as escolhas, citadas pelos filhos de 

agricultores, que os levam a optar por não dar continuidade ao trabalho de agricultura 

familiar. Apenas dois, dos quatorzes filhos entrevistados, relatam que pretendem dar 

continuidade ao trabalho de agricultura, o que não descarta os estudos; oito pretendem estudar 

para pleitear trabalhos nas capitais próximas ou municípios vizinhos mais desenvolvidos; 

quatro filhos já migraram para outras localidades em busca de emprego, isto no período seco, 

os pais afirmam que estes filhos pretendem voltar no período chuvoso. 
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Figura 49 – gráfico da pretensão de continuidade do trabalho de agricultura familiar pelos 
filhos dos beneficiários. 

 
Fonte: Elaboração própria 
 

A preocupação dos agricultores do município de Doutor Severiano é representada 

em todo território nacional, não apenas no Nordeste, mas também Sul e Sudeste sofrem com a 

migração de jovens da zona rural para zonas urbanas. Em 2000, o Brasil contava com 

6.134.639 de jovens no campo, o que representava 18% do total do número de pessoas 

residentes no meio rural. Porém, o último censo, o de 2010, registrou 5.493.845 de pessoas 

nas mesmas localidades e na mesma faixa etária, entre 15 e 24 anos, o equivalente a 16% da 

população total de jovens do país (IBGE, 2015).  

Os fatores de expulsão desses jovens são, principalmente, pelas dificuldades 

enfrentadas no período seco. Esses fatores concorrem com fatores de atração das cidades, 

como oportunidade de ingressar nas universidades, trabalhar em grandes empresas, 

empreender no seu próprio negócio, entre outros atrativos citados pelos filhos dos agricultores 

do município de Doutor Severiano.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A priori, a pesquisa pretendia tratar os dados quantitativamente, ou seja, 

identificar quantas pessoas receberam a tecnologia social e quantificar os impactos da 

inserção, no entanto, o acompanhamento da pesquisa em campo e a vivência com os 

agricultores possibilitou enxergar o problema de uma forma qualitativa que resultou na 

modificação da metodologia, em vez de quantitativa, utilizar um método que atendesse a 

dinamicidade da pesquisa.  

Percebeu-se que a contagem dos beneficiários e a comunicação desses dados eram 

realizadas pelo órgão governamental responsável pelo programa (PBSM), através de 

publicações (escrita por pessoas que, muitas vezes, não foram ao campo), com intuito de 

promover as ações do governo, entre outros interesses envolvidos. Esta percepção fortaleceu a 

decisão de trabalhar com a perspectiva dos usuários/beneficiários e transmitir os reais 

impactos e mudanças trazidos com a inserção sob a perspectiva dos principais atores do 

processo.   

A tecnologia social Quintal Produtivo apresenta-se vantajosa frente à outras 

tecnologias, considerando que engloba atividades desenvolvidas pelos beneficiários bem antes 

da inserção, além de promover a cultura de manejo do solo, gestão dos recursos hídricos 

limitados e convivência com a seca. As entrevistas explicitaram que estes fatores estão 

impregnados na cultura local.   

Contudo, identificaram-se dois Quintais Produtivos abandonados, o equivoco terá 

sido no momento da seleção dos beneficiários, acompanhamento após inserção ou exceção? 

Nos dados estatísticos exibidos pelo governo, certamente essas cisternas abandonadas irão 

contabilizar, este registro deve ocorrer, mas informando sobre os prejuízos que houve no 

processo e não como tecnologia implantada.  Entende-se o desafio em inserir esses programas 

assistencialistas, diante da diversidade de perfis das famílias do Território, por isso a etapa de 

mobilização dos possíveis beneficiários deve ser criteriosa para identificar as famílias que 

possuem atributos para manter a tecnologia e se beneficiar da mesma. O acompanhamento e 

manutenção até a percepção da total apropriação da tecnologia deviam ser consideração no 

processo de inserção. 

O aumento de renda é um atrativo utilizado nesse tipo de programa, tanto para 

captação de recursos quanto para atrair adeptos, o que torna interessante o fato dos 

beneficiários citarem outras vantagens com mais frequência do que o aumento de renda. As 
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vantagens mais citadas foram o autoconsumo, segurança alimentar, disponibilidade hídrica, 

possibilidade de permanecer no local, diminuição da migração de jovens, melhores condições 

de convivência com a seca, possibilidade de ajudar amigos e familiares com a produção do 

quintal e satisfação de executar trabalhos relacionados à agricultora. Os beneficiários também 

enxergam no Quintal Produtivo a possibilidade de manter a cultura de agricultura familiar 

viva na região, visto que, os mais jovens perderam interesse de continuidade do trabalho dos 

pais. Diante do exposto, pode-se afirmar o marcante perfil de campesinato da zona rural do 

município de Doutor Severiano.   

Enquanto a eficiência da tecnologia, é possível afirmar que o desempenho do 

sistema de armazenamento de água e irrigação possibilita a disponibilidade de recursos 

hídricos para sustento das famílias. A tecnologia criou excelente potencial produtivo nas 

propriedades rurais que pôde ser constatado com a alta produtividade no período chuvoso, 

beneficiando diretamente uma média de 30 membros familiares por Quintal Produtivo. 

Identificou-se ainda: aumento de renda, segurança alimentar, aumento na produtividade, 

segurança hídrica, diminuição de sintomas relacionados com ingestão de água sem qualidade, 

permanência no campo e promoção da cultura de agricultura familiar local.  

No período da seca o Quintal diminui seu potencial de produção, mas permite 

disponibilidade da água para usos mais nobres e convivência com o período seco, estes fatores 

reforçam a sustentabilidade da tecnologia e a apropriação pelos beneficiários, que adaptaram 

os componentes do quintal para convivência com a escassez hídrica.  
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE  

 

QUESTIONÁRIO DE CAMPO PARA COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS 

 

PROGNÓSTICO DA IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS NO TERRITÓRIO 
DO ALTO OESTE POTIGUAR-RN.   
 
Aluna: Francisca Dalila Menezes Vasconcelos  
Orientador: José Gerardo Beserra de Oliveira  
 
Este questionário tem o propósito de levantar informações para elaboração da dissertação, trabalho 
final de pós-graduação, exigido pelo curso de mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente da 
Universidade Federal do Ceará- UFC  
 
QUESTIONÁRIO COM MEMBROS DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM AS 
TECNOLOGIAS SOCIAIS.  
Local e data: ____________________________________________  
Número do Questionário: (    ) 
Localidade/Município: ________________ 
Tecnologia Implantada: (   ) Fogões Ecoeficientes       (   ) Fossa-verde       (   ) Quintais Produtivos 
 
A) INFORMAÇÕES GERAIS - Sobre usuário/morador  
01. Sexo         (   ) (1)Masculino                             (   ) (2)Feminino  
 
02. Idade: ______________.  
 
03. Escolaridade  
( ) (1)Analfabeto                                                             ( ) (5)Ensino médio completo  
( ) (2)Ensino fundamental incompleto                            ( ) (6)Nível superior incompleto  
( ) (3)Ensino fundamental completo                               ( ) (7)Nível superior completo  
( ) (4)Ensino médio incompleto  
 
4. Há quanto tempo mora no local? ___________ anos  
 
5. Trabalha no campo?  
( ) sim        ( ) não      Qual a atividade principal?____________________  
 
6. Tem outra fonte de renda além do trabalho no campo?  
( ) sim        ( ) não      Qual?__________________  
 
7. Situação da Propriedade 
(   ) Própria    (  ) Alugada    (  )Outro _____________ 
 
8. Qual a origem da renda da família (principal fonte de renda)?  
(    ) Produção Agrícola  (   ) Aposentadoria (   ) Bolsa Família (   ) Empregado  ( ) Outros? _____  
 
9. Numero de pessoas na família que moram no local:____________  
 
10. Adultos (>18) _______     Jovens (>13 <18)_____________ Crianças (<13): _____  (<2) 
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11. As crianças estudam?  
(   ) sim Serie?_______________________________________   (   ) não  
 
12. Quantas pessoas de sua família trabalham no campo? _________  
(   ) na e para unidade familiar     (  ) em outras propriedades, mas em atividades agrícolas (   ) no 
campo, mas em atividades não-agrícolas.  
 
13. A renda obtida é suficiente para o sustento da família?  
(1)(  ) sim             (2)( ) pouco               (3)( ) insuficiente 

14. Você considera sua condição econômica?  
(1)( ) ruim              (2)( ) media              (3)( ) boa 
 
15. Recebe algum tipo de ajuda ou benefício do governo?  
(1) Bolsa Família                                  (4) Bolsa alimentação  
(2) Bolsa escola                                    (5) Aposentadoria  
(3) Cartão cidadão/alimentação            (6) outros _____________________________ 
 
16. Existe criação de algum animal na propriedade?  
(   ) Não;  
(   ) Sim; (   ) ovinos   (  ) caprinos      (   ) bovinos 
(    ) consumo pessoal          (  ) atividade financeira 
 
17. Que atividades econômicas foram incorporadas após a implantação da tecnologia? 
____________________________________________ 
 
18. Você realiza alguma atividade de preservação ambiental na sua propriedade?  
(   ) não    (   ) sim;  Qual? ___________________ 
 
19. Que destino é dado ao lixo do domicílio?  
 Antes Depois 
(0)Lixo jogado ao céu aberto, canais e superfícies    
(1)Parte do lixo enterrado ou queimado    
(2)Parte do lixo é recolhida por carros da prefeitura    
 
20. Como você considera a sua (da sua família) qualidade de vida após a implantação da Tecnologia 
Social?  
( ) ruim    ( ) media    ( ) boa 
 
21. Existe posto de saúde na comunidade? 1. Sim 2. Não 
Se não, existe um posto próximo? 1. Sim 2. Não 
 
22. Sua família recebe visita de agente de saúde?  1. Sim 2. Não 
Se sim, qual a frequência? 
 
23. O número de doenças aumentam em períodos de seca?  1. Sim 2. Não. Caso afirmativo, quais 
doenças são mais frequentes nesse período? 

 
B) TECNOLOGIA IMPLANTADA: QUINTAIS PRODUTIVOS  
 
24. Qual a origem da água que você consumia antes da cisterna?  

FONTE CAPACIDAD
E 

TIPO USO 
PRINCIPAL 
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25. A água disponível na região é suficiente para manter as atividades que desenvolve?  
 Antes da cisterna Após a cisterna 
Sim    
Não    
Por que    
 
26. Para você esta Tecnologia é?  
(    ) pouco importante        (    ) importante           (    ) muito importante  
Por quê?_____________________________________________________  
 
24. A tecnologia contribuiu para aumentar a renda familiar?  
(  ) sim           (  ) não          (  ) mais ou menos  
Em caso afirmativo, como? ____________________________________ 
 
27. Quais são os usos da água da cisterna? 
(  ) consumo direto;     (  ) irrigação;     (  ) dessedentação de animais;   (   ) Cozimento de alimentos  
 (   ) Outro. Quais ____________  
 
28. Existem plantas exóticas, que não são da caatinga na sua propriedade?  
( ) sim      ( ) não 
 
29. Na sua família, no ultimo ano (2013-2014), alguém teve algumas das doenças:  
DOENÇAS Quantidade de 

pessoas 
Quantidade de 
vezes/ano 

Diarreias    
Febre   
Doenças de pele    
Dengue    
Verminoses    
Hepatite    
 
30. Como considera o atendimento medico na região?  
(    ) satisfatório        (    ) insatisfatório  
 
31. Como considera a quantidade de postos de saúde na região?  
(    ) satisfatória        (   ) insatisfatória 
 
32. Houve mudança na produtividade da terra após a construção do quintal produtivo?  
(    ) pioraram     (   ) melhoraram        (  ) não sofreram alteração 
 
33. Considera o sistema de irrigação eficiente? 
(   ) Sim    (   ) Não   (    ) Pouco    (   ) Necessita de melhoria, quais? 
_____________________________ 
 
34. Quais as culturas encontradas no seu quintal produtivo? 
(  ) hortaliças   (  ) fruteiras   (   ) Outras _________ 
 
35. Após a implantação do quintal houve aumento da produtividade? 
(  ) Sim    (    ) Não   (   )Pouco  (   ) Muito Pouco 
 
36. A produtividade é utilizada para comercialização ou consumo próprio? 
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(    )Comercialização    (   ) Consumo próprio 
 
37. Quais as melhorias você faria (ou fez) para tornar seu quintal produtivo mais eficiente? 
____________________________________________________ 
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APÊNDICE B 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu___________________________________, abaixo assinado me disponho a participar da 

pesquisa: PROGNÓSTICO DA IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS SOCIAIS NO 

TERRITÓRIO DO ALTO OESTE POTIGUAR-RN, sob a responsabilidade da pesquisadora 

mestranda Francisca Dalila Menezes Vasconcelos. O meu consentimento se deu após o 

esclarecimento dado pela pesquisadora acerca das questões: 

 A pesquisa se justifica pela relevância da temática proposta em avaliar a implantação 
de tecnologias sociais em famílias de baixa renda do Território do Alto Oeste Potiguar 
– RN.  

 O objetivo geral desse estudo é verificar os impactos positivos e negativos inerentes à 
implantação das Tecnologias Sociais promovidas pelo Plano Brasil sem Miséria; 

 As informações serão obtidas através do preenchimento de um questionário; 
 Minha participação tem caráter voluntário, tendo eu o direito de, a qualquer momento, 

desistir de fornecer as informações requeridas pela pesquisa, sem com isto correr o 
risco de sofrer qualquer penalização; 

 Foi garantido meu anonimato e sigilo das informações por mim prestadas; 
 Também fui informado que os resultados deste estudo poderão ser divulgados através 

dos habituais canais de comunicação cientifica (universidades, revistas, periódicos, 
congressos, entre outros meios de divulgação). 

 Ao final da pesquisa se for meu interesse, terei livre acesso ao conteúdo da mesma, 
podendo discutir os resultados com as pesquisadoras. 

 

 

Campina Grande, ____ de ____________de 2015. 

 

 

 

Participante: ______________________________________________                                                         

 

Pesquisador: ______________________________________________ 
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ANEXO I – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II - QUADRO DAS CARACTERÍSTICAS DOS QUINTAIS PRODUTIVOS 

Quintal / 
Beneficiário 

Localidade Tipo de Cisterna Propriedade 
Qtd de pessoas 

beneficiadas 
diretamente 

Abastecimento da 
cisterna 

Trabalha da 
propriedade 

Quintal 1 - Eudes 
Sítio Merejo Enxurrada 

Propriedade do 
cunhado 

16 familiares e 25 
vizinhos 

Açude; chuva Proprietário 

Quintal 2 - 
Silvestre 

Sítio Merejo Calçadão Propriedade da filha 30 familiares chuva Proprietário e 1 filho 

Quintal 3 – Assis 
e Maria Sítio Merejo  

Enxurrada adaptada 
para sistema de 

drenagem fechado 

Propriedade da família 
(03 casas) 

35 familiares Chuva e carro-pipa Proprietário 

Quintal 4 – João 
de Abraão 

Sítio Merejo  Enxurrada  Propriedade da família  40 familiares Chuva e carro-pipa 
Proprietário 

e 1 filho 
Quintal 5 – Fca 
Maria 

Sítio Lagoa 
de Dentro 

Enxurrada adaptada 
para calçadão 

Propriedade da família 06 familiares Chuva e carro-pipa 
Proprietário 

e 1 filha 
Quintal 6 – Maria 
Vandernúzia 

Sítio Lagoa 
de Dentro 

Enxurrada  Propriedade da família 20 familiares Chuva e carro-pipa 
Proprietário e 2 

familiares 
Quintal 7 – 
Francisca 

Sítio Lagoa 
de Dentro 

Enxurrada Propriedade da família 10 familiares 
Chuva, poço e carro-

pipa 
Casal de 

proprietários 
Quintal 8 – 
Josemar e Bento 

Sítio Merejo Enxurrada Propriedade da família 30 familiares Chuva e açude 
Proprietário e um 

filho 
Quintal 9 - 
Cícero 

Sítio Merejo Enxurrada Propriedade da família 
05 familiares e 12 

vizinhos 
Chuva, poço e açude. Proprietário sozinho 

Quintal 10 - 
Juarez Sítio Merejo 

Enxurrada adaptada 
para sistema de 

drenagem fechado 
Propriedade da família 15 familiares 

Chuva, poço e carro-
pipa 

Casal de 
proprietários 
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ANEXO III - MAPAS DA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO 
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