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RESUMO 

 

O PAA faz parte das ações estruturantes do Programa Fome Zero do governo federal e tem 

como objetivos: garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade 

necessárias às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, contribuir para 

a formação de estoques estratégicos e promover a inclusão social no campo por meio do 

fortalecimento da agricultura familiar, proporcionando oportunidades de acesso aos mercados, 

estruturação de relações comerciais, geração de renda. O presente estudo tem como objetivo 

geral analisar se o PAA contribui para a sustentabilidade de agricultores familiares no 

Território dos Cocais, no Estado do Piauí, mediante: i) a descrição do perfil socioeconômico 

dos agricultores familiares beneficiários e não beneficiários do PAA; ii) a  mensuração  do 

índice de sustentabilidade agrícola dos agricultores familiares; iii) Identificar e estimar a 

influência das características socioeconômicas dos agricultores familiares na inclusão do 

PAA, no Território dos Cocais, no Estado do Piauí; iv) E Analisar os impactos do PAA sobre 

a sustentabilidade econômica, ambiental e social dos agricultores familiares. Os 

procedimentos metodológicos adotados para analisar os principais determinantes 

socioeconômicos dos agricultores familiares beneficiários foi modelo de regressão logística. 

O procedimento de Propensity Score Matching (PSM) foi utilizado para avaliar os impactos 

do programa sobre seus beneficiários. Os dados utilizados são de origem primária, obtidos 

através da aplicação de 44 questionários semiestruturados, para beneficiários e 56 para não 

beneficiários do Programa, totalizando 100 questionários nos municípios de Esperantina, 

Batalha, Barras e São João do Arraial, situados no Território do Cocais no estado do Piauí. Os 

resultados da pesquisa mostram que o Índice de Gestão da Propriedade (IGP) dos 

beneficiários do Programa, representativo da sustentabilidade agrícola em suas três 

dimensões: ambiental, econômica e social é superior ao IGP dos não beneficiários. As 

variáveis que mais influenciaram a inclusão de não beneficiários no Programa são: estado 

civil, tipo de construção, tipo de cobertura, número de cômodos, acesso a programas do 

governo, eleição de dirigentes, sindicatos, uso de queimadas e o uso de grade. Assim, por 

meio dos valores de ATT, observaram-se evidências que o PAA apresentou impactos 

positivos sobre a receita pecuária, o índice econômico, índice social, índice ambiental e o 

índice de Gestão de Propriedade.  

 

Palavras-chave: Agricultura familiar. Políticas públicas. Programa de Aquisição de 

Alimentos. Sustentabilidade. 



 

ABSTRACT 

 

The PAA is part of the structuring actions of the Federal Government's Zero Hunger Program 

and has the following objectives: to guarantee access to food in quantity, quality and 

regularity for food insecure and nutritional populations, to contribute to the formation of 

strategic stocks and to promote social inclusion in the countryside through the strengthening 

of family farming, providing opportunities for market access, structuring of business 

relationships, and income generation. The present study has as general objective to analyze if 

the PAA contributes to the sustainability of family farmers in the Cocais Territory, in the 

State of Piauí, through: i) a description of the socioeconomic profile of the beneficiary family 

farmers, not beneficiaries of the PAA; ii) the measurement of the agricultural sustainability 

index of family farmers; iii) To identify and estimate the influence of the socioeconomic 

characteristics of family farmers on the inclusion of the PAA, in the Cocais Territory, in the 

State of Piauí; iv) E Analyze the impacts of the EAP on the economic, environmental and 

social sustainability of family farmers. The methodological procedures adopted to analyze the 

main socioeconomic determinants of the beneficiary family farmers was a model of logistic 

regression. The Propensity Score Matching (PSM) procedure was used to evaluate the 

impacts of the program on its beneficiaries. The data used are of primary origin, obtained 

through the application of 44 semi-structured questionnaires for beneficiaries and 56 for non-

beneficiaries of the Program, totaling 100 questionnaires in the municipalities of Esperantina, 

Batalha, Barras and São João do Arraial, located in Cocais Territory state of Piauí. The results 

of the research show that the Property Management Index (PGI) of the beneficiaries of the 

Program, representative of agricultural sustainability in its three dimensions: environmental, 

economic and social, is higher than the PGI of non-beneficiaries. The variables that most 

influenced the inclusion of non-beneficiaries in the Program are: civil status, type of 

construction, type of coverage, number of rooms, access to government programs, election of 

officers, unions, use of fires and use of grid. Thus, through the ATT values, it was evidenced 

that the PAA had positive impacts on livestock revenue, the economic index, social index, 

environmental index and the Property Management index. 

 

Keywords: Family agriculture. Public policy. Food Acquisition Program. Sustainability. 

  



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Organograma das operações do PAA ...................................................................... 33 

 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Modalidades do Programa Aquisição de Alimentos ............................................. 34 

Quadro 2 - Conceitos de Sustentabilidade ............................................................................... 41 

Quadro 3 - Indicadores aplicados na composição do Índice de Gestão da Propriedade 

(IGP), de beneficiários e não beneficiários do PAA, na microrregião do 

Território dos Cocais no Estado do Piauí .............................................................. 58 

Quadro 4  - Variáveis explicativas aplicadas ao modelo Logit para beneficiários e não 

beneficiários do PAA , na microrregião do Território dos Cocais no estado do 

Piauí ....................................................................................................................... 62 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 - Evolução do volume de recursos repassados pelo MDA e MDS para o 

PAA por região brasileira, 2003 a 2015............................................................ 37 

Tabela 2 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo o gênero no Território dos Cocais, no estado do Piauí ............. 74 

Tabela 3 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA segundo a idade nos Territórios dos Cocais, no Estado do Piauí............. 76 

Tabela 4 - Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 

PAA segundo o estado civil no Território dos Cocais, no Estado do Piauí. ..... 77 

Tabela 5 - Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 

PAA segundo o nível de escolaridade no Território dos Cocais, no Estado 

do Piauí. ............................................................................................................ 78 

Tabela 6 - Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo o conhecimento de leitura e escrita no Território dos 

Cocais, no Estado do Piauí................................................................................ 79 

Tabela 7 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo a condição do produtor no Território dos Cocais, no Estado 

do Piauí. ............................................................................................................ 80 

Tabela 8 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo a residência do produtor no Território dos Cocais, no 

Estado do Piauí ................................................................................................. 81 

Tabela 9 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo as condições de moradia do produtor no Território dos 

Cocais, no Estado do Piauí................................................................................ 82 

Tabela 10 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo o tipo de construção do produtor no Território dos Cocais, 

no Estado do Piauí. ........................................................................................... 83 

Tabela 12 - Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo o número de cômodos na residência produtor no Território 

dos Cocais, no Estado do Piauí. ........................................................................ 85 

Tabela 15 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 

PAA, segundo a renda média agrícola/pecuária do produtor no Território 

dos Cocais, no Estado do Piauí. ........................................................................ 87 



 

Tabela 16 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não Beneficiários 

segundo o nível de Sustentabilidade do Indicador de Práticas de Preparo 

do Solo – IPPS. ................................................................................................. 88 

Tabela 17 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não beneficiários 

segundo o nível de sustentabilidade do Indicador de Práticas de Plantio – 

IPP. .................................................................................................................... 89 

Tabela 18 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não Beneficiários 

segundo o Nível de Sustentabilidade do Indicador de Práticas de Pós-

Plantio – IPPP. .................................................................................................. 91 

Tabela 19 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não beneficiários 

segundo o nível de sustentabilidade do Indicador de Práticas de Combate 

as Pragas – IPCP. .............................................................................................. 92 

Tabela 20 - Composição do Índice de Gestão Ambiental de beneficiários e não 

beneficiários do PAA, no Território dos Cocais. .............................................. 93 

Tabela 21 - Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 

beneficiários quanto aos indicadores/índices de gestão ambiental. .................. 94 

Tabela 22 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Indicador de Organização da Propriedade – IOP .............. 95 

Tabela 23 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Indicador de Eficiência Financeira – IEF. ......................... 97 

Tabela 24 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Indicador de Resiliência Econômica – IRE ...................... 97 

Tabela 25 - Composição do Índice de Gestão Econômica dos beneficiários e não 

beneficiários do PAA, no território dos Cocais, no Estado do Piauí. ............... 98 

Tabela 26 - Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 

beneficiários quanto aos indicadores/índices de gestão econômica. ................ 99 

Tabela 27 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Indicador de Confiança Institucional – ICI ..................... 101 

Tabela 28 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Índice de Organização de mercado – IOM ..................... 102 

Tabela 29 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Índice de Sentimento de Pertencimento – ISP ................ 102 



 

Tabela 30 - Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 

sustentabilidade do Índice de Participação Social em Defesa dos Direitos – 

IPSDI............................................................................................................... 103 

Tabela 31 - Composição do Índice de Gestão Social dos beneficiários e não 

beneficiários do PAA, Território dos Cocais, no Estado do Piauí. ................. 104 

Tabela 32 - Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 

beneficiários quanto aos indicadores/ índices de gestão social ...................... 105 

Tabela 33 - Composição do Índice de Gestão de Propriedade de Beneficiários e Não 

Beneficiários do PAA no território dos Cocais, no Estado do Piauí. ............. 106 

Tabela 34 - Modelo de regressão logit e os efeitos marginais para beneficiários e não 

beneficiários do P1 + 2 .................................................................................... 107 

Tabela 35 - Testes de qualidade de ajuste da regressão Logit para comparação de 

beneficiários e não beneficiários do PAA no território dos Cocais, no 

Estado do Piauí ............................................................................................... 108 

Tabela 36 - Estimativas de Impactos do PAA através do Propensity Score matching 

para dados pareados de beneficiários e não beneficiários do Território dos 

Cocais, no Estado do Piauí.............................................................................. 108 

Tabela 37 - Análise de sensibilidade pelo método de limite de Rosenbaun ...................... 110 



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

CDAF Compra Direta de Agricultura Familiar 

CDS Compra com Doação Simultânea 

CGIAR The Consultative Group on International Agricultural Research 

CONAB Companhia Nacional de Abastecimento 

CONSEA Conselho Nacional de Segurança Alimentar 

CONTAG Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

CPR Cédula de Produtor Rural 

CUT Central Única do Trabalhador 

EMATER Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Piauí 

EUA Estados Unidos da América 

FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 

FETRAF Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar 

IBGE Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Médio 

IGA Índice de Gestão Ambiental 

IGE Índice de Gestão Econômica 

IGP Índice de Gestão da Propriedade 

IGS Índice de Gestão Social 

INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário 

MDS Ministério do Desenvolvimento Social 

MEC Ministério da Educação 

MF Ministério da Fazenda 

MPOG Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development 

ONU Organização das Nações Unidas 

PAA Programa de Aquisição de Alimentos 

PIB Produto Interno Bruto 

SEPLAN Secretaria Estadual de Planejamento do Estado do Piauí 

SPSS Statistics Packet for Social Sciences 



 

TBL Triple Bottom Line 

WCED World Commission on Environment and Development 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................... 19 

1.1  Justificativa e delimitação do problema ............................................................ 19 

1.2  Hipótese ................................................................................................................ 21 

1.3  Objetivos ............................................................................................................... 21 

1.3.1  Objetivo Geral ....................................................................................................... 21 

1.3.2  Objetivos Específicos ............................................................................................ 21 

2  REFERENCIAL TEÓRICO .............................................................................. 23 

2.1  Agricultura Familiar ........................................................................................... 23 

2.2  Políticas Públicas ................................................................................................. 25 

2.3  Programa de Aquisição de Alimentos – PAA ................................................... 31 

2.3.1  Evolução do PAA no Brasil .................................................................................. 36 

2.4  Sustentabilidade ................................................................................................... 39 

2.4.1  Origem e Conceitos ............................................................................................... 40 

2.4.2  Dimensões da Sustentabilidade ............................................................................ 44 

2.4.3  Sustentabilidade Agrícola ..................................................................................... 47 

2.5  Indicadores de Sustentabilidade: origem, conceitos e classificação ................ 49 

2.5.1  Indicadores de Sustentabilidade Agrícola: seleção e definição .......................... 50 

3  METODOLOGIA ................................................................................................ 52 

3.1  Área geográfica de estudo ................................................................................... 52 

3.1.1  Esperantina ........................................................................................................... 52 

3.1.2  Batalha .................................................................................................................. 53 

3.1.3  Barras .................................................................................................................... 53 

3.1.4  São João do Arraial .............................................................................................. 54 

3.2  Dimensão da Amostra ......................................................................................... 54 

3.3  Origem dos dados ................................................................................................ 56 

3.4  Métodos de Análise .............................................................................................. 56 

3.4.1  Análise descritiva e tabular .................................................................................. 56 

3.4.2  Mensuração do Índice de Sustentabilidade Agrícola .......................................... 57 

3.4.2.1  O índice de Gestão da Propriedade ...................................................................... 58 

3.4.2.2  Definição dos Indicadores de Sustentabilidade Agrícola e Operacionalização 

das Variáveis ......................................................................................................... 58 

3.4.2.3  Cálculos dos subíndices de Gestão ....................................................................... 60 



 

3.4.3  Efeito das Características Socioeconômicas dos agricultores familiares no 

acesso ao PAA no Território dos Cocais, PI. ....................................................... 60 

3.4.3.1  Testes Estatísticos .................................................................................................. 63 

3.4.3.1.1  Testes Paramétricos ............................................................................................... 64 

3.4.3.1.2  Testes Não Paramétricos........................................................................................ 66 

3.4.4  Impactos do PAA sobre a Sustentabilidade agrícola dos agricultores 

familiares ............................................................................................................... 68 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO ......................................................................... 74 

4.1  Caracterização Socioeconômica dos Beneficiários e Não Beneficiários do 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA ................................................... 74 

4.1.1  Gênero ................................................................................................................... 74 

4.1.2  Faixa Etária .......................................................................................................... 75 

4.1.3  Estado Civil ........................................................................................................... 76 

4.1.4  Nível de Escolaridade ........................................................................................... 77 

4.1.5  Sabe ler e escrever................................................................................................. 79 

4.1.6  Condição do Produtor ........................................................................................... 80 

4.1.7  Residência do Produtor ........................................................................................ 80 

4.1.8  Condições de Moradia .......................................................................................... 81 

4.1.9  Tipos de Construção ............................................................................................. 82 

4.1.10  Tipos de cobertura ................................................................................................ 83 

4.1.11  Número de Cômodos ............................................................................................. 84 

4.1.12  Tempo de Trabalho na Propriedade .................................................................... 85 

4.1.13  Água disponível na propriedade ........................................................................... 86 

4.1.14  Renda Média Agrícola e Renda Média Pecuária do Produtor ........................... 87 

4.2  A Sustentabilidade Agrícola de Beneficiários e Não Beneficiários do 

Programa de Aquisição de Alimentos – PAA ................................................... 88 

4.2.1  Composição do Índice de Gestão Ambiental ....................................................... 88 

4.2.1.1  Indicador de Práticas de Preparo do Solo – IPPS ................................................ 88 

4.2.1.2  Indicador de Práticas de Plantio – IPP ................................................................ 89 

4.2.1.3  Indicador de Práticas de Pós- Plantio – IPPP ..................................................... 90 

4.2.1.4  Indicador de Práticas de Combate às Pragas – IPCP .......................................... 91 

4.2.1.5  Índice de Gestão Ambiental – IGA ........................................................................ 93 

4.2.1.6  Estatísticas descritivas dos indicadores/Índices de Gestão Ambiental ................ 94 

4.2.2  Composição do Índice de Gestão Econômica ...................................................... 95 



 

4.2.2.1  Indicador de Organização de Propriedade – IOP ................................................ 95 

4.2.2.2  Indicador de Eficiência Financeira – IEF............................................................. 96 

4.2.2.3  Indicador de Resiliência Econômica – IRE ........................................................... 97 

4.2.2.4  Composição do Índice de Gestão Econômica- IGE .............................................. 98 

4.2.2.5  Estatísticas descritivas do indicador/Índice de Gestão Econômica ...................... 99 

4.2.3  Composição do Índice de Gestão Social ............................................................ 100 

4.2.3.1  Indicador de Confiança Institucional – ICI ........................................................ 100 

4.2.3.2  Indicador de Organização de Mercado – IOM ................................................... 101 

4.2.3.3  Indicador de Sentimento de Pertencimento – ISP ............................................... 102 

4.2.3.4  Indicador de Participação Social em Defesa dos Direitos – IPSDI ................... 103 

4.2.3.5  Composição do Índice de Gestão Social – IGS ................................................... 104 

4.2.3.6  Estatísticas descritivas dos indicadores/Índices de Gestão Social ..................... 104 

4.2.3.7  Composição do Índice de Gestão de Propriedade – IGP.................................... 105 

4.3  Efeitos das Características Socioeconômicas dos Agricultores Familiares 

no Acesso ............................................................................................................ 106 

4.3.1  Definição das Variáveis ..................................................................................... 106 

4.3.2  Estimação do Modelo Logit ................................................................................ 107 

4.3.3  O Ajuste do Modelo Logit ................................................................................... 107 

4.3.4  A Avaliação de Impactos do PAA pelo Método do Propensity Score 

Matching ............................................................................................................. 108 

4.3.5  Análise de Sensibilidade ..................................................................................... 109 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 112 

 REFERÊNCIAS ................................................................................................. 115 

 APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS 

AGRICULTORES FAMILIARES PRODUTORES DO PAA ..................... 132 

 

 

  



19 
 

1 INTRODUÇÃO  

1.1 Justificativa e delimitação do problema 

A agricultura tem papel relevante na economia mundial principalmente para os 

países em desenvolvimento, tendo em vista não apenas a segurança alimentar, mas também a 

geração de emprego e de renda e ainda, como instrumento de contenção de preços dos 

alimentos (PASSOS, 2014). Por isso, o debate sobre a importância e o papel da agricultura 

familiar no desenvolvimento brasileiro vem ganhando força ao longo do tempo, pois 

impulsiona o desenvolvimento duradouro e também o desenvolvimento local. 

Conforme Passos (2014), nos últimos anos os avanços na agricultura têm 

permitido, particularmente nos países em desenvolvimento, o crescimento de forma 

consistente e progressiva, da produtividade agrícola contribuindo para a redução da pobreza 

rural, a elevação da renda agrícola e para o bom desempenho econômico do país. Além, da 

preservação dos alimentos tradicionais, e de contribuir para uma alimentação balanceada, para 

a proteção da agrobiodiversidade e para o uso sustentável dos recursos naturais.  

A agricultura familiar adquiriu um papel determinante nessa conjuntura, o que 

tem despertado o interesse de pesquisadores em diferentes áreas de conhecimento e 

fomentado um debate em âmbito interdisciplinar (sociólogos, economistas, antropólogos, 

agrônomos, biólogos etc). De fato, o Brasil se tornou uma referência nos estudos sobre a 

agricultura familiar, sendo este o tema que tem gerado alguns dos mais interessantes e 

criativos trabalhos no âmbito dos estudos rurais (ALVES; ROCHA, 2010; KAGEYAMA; 

BERGAMSCO; OLIVEIRA, 2011; CAMPOS; NAVARRO, 2013).  

Para entender esse interesse pela agricultura familiar basta considerar que 

representa o setor numericamente majoritário do agro brasileiro, sendo vista como uma 

oportunidade para impulsionar as economias locais, especialmente quando combinada com 

políticas específicas destinadas a promover a proteção social e o bem-estar das comunidades.  

Em regiões mais pobres, como no Nordeste, a agricultura familiar exerce papel 

relevante não só para garantir a segurança alimentar, mas também na geração de emprego e 

renda e na preservação de valores e tradições culturais, sendo estas as características que a 

tornam excepcionalmente favorável à sustentabilidade agrícola (PASSOS, 2014).  

Atualmente, no Brasil, a maioria dos estabelecimentos agropecuários são da 

agricultura familiar (mais de 80%), esta atividade contribui para a redução do êxodo rural e 

para a geração de capital no setor agropecuário, ao promover o desenvolvimento rural com a 

geração de renda e emprego, bem como se mostra uma importante fonte de alimentos de 



20 
 

qualidade para o mercado interno, solidificando as estratégias de segurança alimentar do país 

(CONAB, 2018). 

A importância relativa do setor e as ameaças à sua sobrevivência também têm 

contribuído para a elaboração e a implementação de políticas públicas como o PRONAF – 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e o PAA – Programa de 

Aquisição de Alimentos, os quais assumem o desafio de promover a sustentabilidade dos 

estabelecimentos agropecuários de origem familiar, especialmente no que diz respeito à 

capacidade de geração de renda para o próprio sustento. No âmbito do PAA, por exemplo, 

espera-se reforçar o potencial da agricultura familiar por meio das compras e aquisições 

governamentais de alimentos. Além da garantia de preço e comercialização, efeitos indiretos 

nos preços e novas formas de inserção no mercado são fatores que ressoam na elevação da 

renda dos agricultores (DORETTO; MICHELLON, 2007; SPAROVEK et al., 2007; 

SOARES; BARROS ; MAGALHÃES, 2007; MATTEI, 2007b; CORRÊA, 2008; LUCENA; 

LUIZ, 2009). 

De acordo com a EMATER (2010) esse programa pode beneficiar o produtor 

familiar de maneiras distintas: garantia de mercado e preço justo aos seus produtos, criação de 

parcerias, o que pode elevar a renda familiar em até 10%, possibilidade geração de renda em 

atividades não agrícolas, neste contexto, os produtores podem aproveitar de maneira coletiva as 

instalações de associações para elaboração de seus produtos, agregando valor aos seus 

produtos primários e caminhando para a formação de pequenas agroindústrias, melhoras na 

formação alimentar dos beneficiados.  

Além disso, o PAA incentiva a produção e o consumo de alimentos regionais, o 

que adentra até mesmo a esfera da produção de alimentos para o consumo próprio 

(GAZOLLA, 2004). Isto significa o resgate e a preservação de muitos costumes, hábitos e 

culturas regionais que vinham sendo esquecidos ao longo das gerações, muitas vezes em 

função de serem concebidos como atrasados, e/ou ainda em decorrência de um crescente 

processo de mercantilização da agricultura (PLOEG, 1992). Dadas essas possibilidades, o 

PAA pode ser enquadrado como uma reação no contexto experimentado pelos agricultores 

familiares no que diz respeito a sua inserção no mercado de produtos agrícolas, cada vez mais 

impactado pela liberalização, ao mesmo tempo em que é também um instrumento 

promocional de segurança alimentar e nutricional (GRISA; NIERDELE, 2018).  

O PAA é também relevante como uma estratégia que pode contribuir para o 

desenvolvimento rural sustentável, especialmente para o cumprimento de metas associadas ao 

segundo escopo dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS: “Acabar com a fome, 
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alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável”. 

É nessa perspectiva que a presente pesquisa busca responder aos seguintes questionamentos: 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) apresentado pelo governo do Estado do Piauí 

constitui uma ferramenta de desenvolvimento rural sustentável no caso do Território do 

Cocais? O PAA é capaz de proporcionar impactos positivos sobre renda, emprego dos 

agricultores beneficiários? 

Considerando-se que as propostas de agricultura sustentável ainda são 

minoritárias e incipientes no Brasil (ASSAD; ALMEIDA, 2004), as políticas públicas, como 

o referido programa, deve assumir um papel que vá além de favorecer o acesso aos meios de 

produção e bem estar social, estimulando a implementação de práticas que criem condições 

para a sustentação das atividades agrícolas e não agrícola. Assim, é essencial que sejam 

realizados estudos que avaliem PAA na perspectiva de sua contribuição para a 

sustentabilidade no campo. 

  

1.2 Hipótese 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) pode ser apresentado pelo governo 

do Estado do Piauí como uma das ferramentas de desenvolvimento para a sustentabilidade da 

agricultura familiar. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar a contribuição do PAA para a sustentabilidade dos agricultores familiares no 

Território dos Cocais, no Estado do Piauí. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Descrever o perfil socioeconômico dos agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários do PAA; 

 Mensurar o índice de sustentabilidade agrícola dos agricultores familiares 

beneficiários e não beneficiários do PAA; 
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 Identificar e estimar a influência das características socioeconômicas dos agricultores 

familiares na inclusão do PAA, no Território dos Cocais, no Estado do PI; 

 Analisar os impactos do PAA sobre a sustentabilidade econômica, ambiental e social 

dos agricultores familiares beneficiários nos Territórios dos Cocais – PI; 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Agricultura Familiar 

 

A história da agricultura familiar apresenta uma trajetória que pode ser 

confirmada em duas histórias interpretativas distintas e principais, e ambas se concretizando 

no período contemporâneo. Uma é norte-americana e apresentou grande desenvoltura 

analítica entre os anos 1950 e meados dos anos 1980. A outra é uma via europeia, continente 

onde a produção agrícola sob gestão familiar recebeu o interesse dos cientistas sociais, antes 

mesmo da expressão agricultura familiar passar a ser usada com maior frequência, o que 

somente ocorreu em um período mais recente, a partir do final dos anos 1980 (NAVARRO, 

2010). 

O conceito agricultura familiar não é inédito no arcabouço legal brasileiro, 

definições muito próximas já vinham sendo utilizadas. O conceito também não é novidade na 

academia e foi utilizado em inúmeros trabalhos, tal como os da pesquisa da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations – FAO) e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

Podem-se indicar com precisão as origens da expressão agricultura familiar no 

Brasil, quando esta se tornou pública, incorporando-se à agenda política. Seu nascimento 

decorrente da assinatura do Tratado de Assunção, que deu origem ao Mercosul em 1991, e às 

decorrentes ações político sindicais comandadas pela Confederação Nacional dos 

Trabalhadores na Agricultura – CONTAG, contando também com a participação, embora 

periférica, do antigo departamento rural da Central Única dos Trabalhadores – CUT, o qual 

originou a atual Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar – FETRAF 

(NAVARRO, 2010). 

De acordo a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, a agricultura familiar passou a 

ser reconhecida, e a mesma para fins de efeitos legais considera-se como agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos:  

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;  
III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas 
vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;  
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Portanto, após duas décadas da aparição na nomenclatura política brasileira, a 

expressão agricultura familiar apresenta atualmente sólidas raízes institucionais e dificilmente 

a sua hegemonia narrativa será esmaecida por longo período de tempo à frente (NAVARRO; 

PEDROSO, 2014). 

 Nesse sentido, é considerado como características de uma empresa familiar num 

empreendimento agrícola, o fato de que esta é administrada pela família, onde os integrantes 

da unidade familiar empregam todo o seu tempo de trabalho nas atividades do 

empreendimento, que é de sua propriedade e cujo rendimento é fruto da produção agrícola 

MELICZEK, 2003). 

Assim, a agricultura deve reunir todas as atividades agrícolas relacionadas ao 

desenvolvimento da zona rural que tem como base predominante a mão de obra familiar, onde 

a família é proprietária dos meios de produção, gerenciando, organizando e executando todas 

as atividades econômicas (RAMALHO et al., 2015). 

Conforme Bittencourt e Bianchinni (1996), em um estudo realizado sobre 

agricultura familiar na região sul, argumentam que o agricultor familiar é todo aquele que tem 

na agricultura sua principal fonte de renda tendo como base a força de trabalho desenvolvida 

por membros da família. É permitido o emprego de terceiros temporariamente, quando a 

atividade agrícola assim necessitar. Em caso de contratação de força de trabalho permanente 

externo à família, a mão de obra familiar deve ser igual ou superior a 75% do total utilizado 

no estabelecimento. 

Por isso, a agricultura familiar é considerada como aquela que emprega mão de 

obra da família, cuja gestão é feita pelo proprietário em conjunto com sua família, onde a 

disponibilidade de terras em geral é reduzida e onde o volume de capital também é limitado. É 

importante destacar que a agricultura familiar tem uma função sociocultural, envolvendo o 

resgaste de uma cultura de vida que interliga tradição e identidade (SANTOS; GOIS, 2011). 

Baseado nos autores Schneider e Niederle (2008) ainda não se tem uma definição 

rigorosa e consensual sobre o estatuto conceitual da agricultura familiar, há certa 

generalização em torno da ideia de que o agricultor familiar é todo aquele sujeito que vive no 

meio rural e trabalha na agricultura juntamente com sua família. Assim, definido pelo senso 

comum, o agricultor familiar abarca uma diversidade de formas de fazer agricultura que se 

diferencia segundo tipos diferentes de famílias, o contexto social, a interação com os 

diferentes ecossistemas, sua origem histórica, entre outras. 

De acordo com Guanziroli e Basco (2010), o importante é identificar aqueles que 

trabalham na terra com poucos funcionários e também viver no campo, porque eles são 
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agricultores familiares, gerando mais empregos, contribuem para a desconcentração da posse 

da terra e definir o curso do desenvolvimento rural. 

Nesse sentido, a agricultura familiar inclui todas as atividades agrícolas que são 

de base familiar e relativa a várias áreas do desenvolvimento rural. A agricultura familiar é 

uma forma de classificar de agricultura, silvicultura, pesca, produção pastoril e da aquicultura, 

sendo operada por uma família que depende, principalmente, o trabalho familiar, incluindo 

homens e mulheres (FAO, 2014). 

Assim, é importante afastar da agricultura familiar a ideia de pequeno produtor, de 

agricultor de subsistência e de outras categorias que implicam pobreza, atraso ou inferioridade 

deste tipo de empreendimento em relação a outras categorias de produtor, onde a questão da 

agricultura familiar seria apenas objeto de uma política social compensatória. 

Nacionalmente, existem vários fatores-chave para o desenvolvimento bem 

sucedido da agricultura familiar, e condições agroecológicas e características territoriais, o 

ambiente regulamentar, o acesso aos mercados, o acesso à terra e aos recursos naturais, o 

acesso à tecnologia e serviços de extensão, o acesso ao financiamento, as condições 

demográficas, econômicas e culturais, ou a disponibilidade de educação especializada, entre 

outros. 

 

2.2 Políticas Públicas 

 

Inicialmente é necessário entender a dinâmica e a importância das políticas 

públicas e como têm se constituído, e que nos últimos anos, tem sido um tema recorrente no 

Brasil. De acordo com Oliveira (2010), a discussão acerca do tema políticas públicas tomou 

dimensões significativas ao longo das últimas décadas, haja vista o avanço das condições 

democráticas em todos os recantos do mundo e a gama de arranjos institucionais de governos.  

A política pública é uma expressão que visa definir uma situação específica da 

política. A melhor forma de compreendermos essa definição é partirmos do que cada palavra, 

separadamente, significa, portanto, política é uma palavra de origem grega, politikó, que 

exprime a condição de participação da pessoa que é livre nas decisões sobre os rumos da 

cidade, a polis. Já a palavra pública é de origem latina, publica, e significa povo, do povo 

(OLIVEIRA, 2010). 

De acordo com Souza (2006) a política pública enquanto área de conhecimento e 

disciplina acadêmica nasce nos EUA, rompendo ou pulando as etapas seguidas pela tradição 
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europeia de estudos e pesquisas nessa área, que se concentravam, então, mais na análise sobre 

o Estado e suas instituições do que na produção dos governos. 

Assim, o conceito de Políticas Públicas surge nos Estados Unidos com o intuito de 

quebrar a lógica das ciências sociais de análise institucionais sobre o funcionamento do 

Estado. Portanto, surgiu a fim de realizar uma visão holística, sob todos os aspectos, dos 

problemas sociais na intenção da racionalização da atuação do poder público na resolução de 

tais problemas.  

Na área do governo propriamente dito, a introdução da política pública como 

ferramenta das decisões do governo é produto da Guerra Fria e da valorização da tecnocracia 

como forma de enfrentar suas consequências (SOUZA, 2006). O introdutor da política pública 

no governo dos EUA foi Robert McNamara que estimulou a criação, em 1948. 

Então, de acordo com Benedito e Meneses (2013) a origem teórica das Políticas 

Públicas nos Estados Unidos tinha um viés de racionalização econômica da atuação do 

Estado, especialmente para teorizar as políticas do New Deal, mas, com o passar do tempo 

esta lógica de racionalização do Estado saiu do aspecto meramente econômico passando para 

um planejamento de todas as ações do Estado. 

Portando, as Políticas Públicas, em breve definição, traz a concepção holística da 

gestão pública sobre problemas sociais setoriais. Melhor explorando, o Estado é reconhecido 

como o local de reconhecimento, debate e resolução dos problemas existentes em uma 

determinada sociedade e, a política pública é responsável pela identificação, planejamento e 

solução destes problemas através de uma ação estratégica que envolva sociedade e Estado 

(BENEDITO; MENESES, 2013). 

Já Oliveira (2010) define políticas públicas, do ponto de vista da etimologia, como 

a participação do povo nas decisões da cidade, do território. E conforme Rua (2009) as 

políticas públicas correspondem a um dos outputs da atividade política e a conceitua como um 

conjunto das decisões e ações relativas à alocação imperativa de valores envolvendo bens 

públicos. 

A definição de políticas públicas ainda pode ser expressa, de acordo com Mead 

(1995), como sendo um campo dentro do estudo da política que analisa o governo à luz de 

grandes questões públicas e ainda de acordo Lynn (1980), é um conjunto de ações do governo 

que irão produzir efeitos específicos. Já Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é 

a soma das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de delegação, e que 

influenciam a vida dos cidadãos. E, Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como 

“o que o governo escolhe fazer ou não fazer”. 
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Após as definições citadas acima, destaca-se o conhecimento relativo a políticas 

públicas, da autora Souza (2003) em que se define como o campo do conhecimento que 

busca, ao mesmo tempo, “colocar o governo em ação” e/ou analisar essa ação (variável 

independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações e ou 

entender como as ações tomaram certo rumo em lugar de outro (variável dependente). Em 

outras palavras, o processo de formulação de política pública é aquele através do qual os 

governos traduzem seus propósitos em programas e ações, que produzirão resultados ou as 

mudanças desejadas no mundo real (SOUZA, 2003). 

Na visão de Souza (2006) as definições de políticas públicas, mesmo as 

minimalistas, guiam o nosso olhar para o lócus onde os embates em torno de interesses, 

preferências e ideias se desenvolvem, isto é, os governos. Apesar de optar por abordagens 

diferentes, as definições de políticas públicas assumem, em geral, uma visão holística do 

tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma das partes e que 

indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que existam 

diferenças sobre a importância relativa destes fatores. 

Assim, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública em geral e a 

política social em particular são campos multidisciplinares, e seu foco está nas explicações 

sobre a natureza da política pública e seus processos (SOUZA, 2006). 

Então, de acordo com Teixeira (2002), as políticas públicas são respostas às 

demandas da sociedade, principalmente quando se trata da parcela da população menos 

favorecida. Com base nessas necessidades, os representantes do povo planejam, elaboram e as 

executam. O autor considera, entretanto, que as interpretações feitas pelos executores das 

políticas públicas são influenciadas por meio da pressão exercida pela sociedade que busca 

seus direitos. Outros objetivos podem ser considerados em relação a uma política pública, 

contudo, esses variam conforme o tipo de política pública (SOBREIRA, 2014). 

É importante destacar alguns modelos considerados explicativos e desenvolvidos 

para melhor explicar a atuação do governo no sentido das práticas de como e porque ele faz 

ou deixa de fazer ações que repercute na vida dos cidadãos. 

A tipologia sobre política pública mais conhecida foi desenvolvida por Theodor 

Lowi (1964; 1972). Nesse sentido, para Lowi (1972), a política pública pode assumir quatro 

formatos: distributivas, redistributivas, regulatórias e constitutivas. 

a) Políticas Distributivas: são as decisões tomadas pelo governo, que 

desconsideram a questão dos recursos limitados, gerando impactos mais 
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individuais do que universais, ao privilegiar certos grupos sociais ou regiões, em 

detrimento do todo.  

De acordo com Oliveira (2010) as políticas públicas são àquelas ações comuns 

que devem ser adotas no dia a dia por qualquer governo, pois implicam a oferta de produtos e 

serviços públicos. Nesse caso, tais políticas, no entanto, são adotadas de forma circunstancial, 

devendo atender as demandas de determinados setores ou grupos e é financiada pelo 

orçamento público. A autora destaca como exemplos de políticas distributivas os serviços 

como podas de árvores, reparos de escolas, implementação de um projeto de educação 

ambiental e limpeza de um córrego. É importante ressaltar que esse tipo de política privilegia 

apenas os grupos beneficiados, haja vista, que se utilizam recursos arrecadados de todos, 

gerando assim impactos setoriais e não universais (SOUZA, 2006). 

b) Políticas Regulatórias: são as políticas consideradas mais visíveis ao público de 

um modo geral, envolvendo burocracia, políticos e grupos de interesse. E Para 

Oliveira (2010), as políticas regulatórias baseiam-se na elaboração de legislação 

que permite ou não os governos praticarem os outros tipos de políticas. Portanto, 

atuam no campo do Poder Legislativo.  

Essas políticas não visam a objetivos imediatos para quaisquer que sejam os 

grupos. É importante destacar que esse tipo de política possui importância fundamental, pois é 

por ela que os recursos públicos são liberados para a implementação das outras políticas. 

Contudo, o seu resultado não é imediato, pois enquanto lei ela não possui a materialidade dos 

equipamentos e serviços que atendem diariamente a população. Assim, os grupos sociais 

tendem a ignorá-la e a não acompanhar o seu desenvolvimento, permitindo que os grupos 

econômicos, principalmente, mais organizados e articulados, façam pressão sobre os seus 

gestores (no caso do Brasil, vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores) 

(OLIVEIRA, 2010). 

A Lei do Uso do Solo, Plano Diretor e a limitação das vendas de determinados 

produtos são exemplos deste tipo de política. Portanto, se constituem com medidas de ordem, 

proibições, decretos ou portarias (TEIXEIRA, 2002). 

c) Políticas Redistributivas: consistem em redistribuição de renda na forma de 

recursos e/ou de financiamento de equipamentos e serviços públicos (AZEVEDO, 

2003).  

Portanto, são consideradas as políticas na qual, atinge maior o número de pessoas 

e que impõe perdas concretas no curto prazo para certos grupos sociais, e muitos ganhos 
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incertos para outros no longo prazo. Conforme Souza (2006), são consideradas normalmente 

políticas universais. 

Nesse sentido, para Teixeira (2002) e Oliveira (2010), tais políticas permitem uma 

redistribuição da renda, na forma de recursos, equipamentos ou serviços, e enfatizando que 

esse tipo de política deveria ser financiado pelas classes sociais mais elevadas com o intuito 

de reduzir as desigualdades. Essa postura, entretanto, não se verifica na realidade em 

decorrência da pressão exercida por essas sobre os executores das políticas. Segundo Oliveira 

(2010), são considerados exemplos de políticas públicas redistributivas os programas de bolsa 

família, bolsa-universitária, cesta básica, renda cidadã, isenção de IPTU e de taxas de energia 

e/ou água para famílias carentes, dentre outros. 

Do ponto de vista da justiça social, o financiamento dessa política de acordo com 

Oliveira (2010) deveria ser feito pelos estratos sociais de maior poder aquisitivo, de modo que 

se pudesse ocorrer, portanto, a redução das desigualdades sociais. No entanto, por conta do 

poder de organização e pressão desses estratos sociais, o financiamento dessas políticas acaba 

sendo feito pelo orçamento geral do ente estatal (união, estado federado ou município). 

d) Políticas Constitutivas: são as políticas que lidam com procedimentos.  

Portanto, de acordo com Frey (1999), as políticas constitutivas, ou estruturadoras, 

como também são conhecidas, determinam as regras do jogo, que por sua vez influenciam na 

estrutura dos processos e nos conflitos políticos. Conforme Frey (1999) assinala que na 

literatura há divergências entre os conceitos de políticas regulatórias e constitutivas, na qual, 

são baseados nos pensamentos de Schubert (1991), onde, esse tipo de política se classifica 

como “sócio-regulatória”, e segundo Windhoff-Héritier (1987), que em nenhum momento se 

refere a esse tipo de política. 

Conforme Teixeira (2002), os três primeiros tipos de políticas públicas são 

classificados quanto ao seu papel nas relações sociais ou quanto aos resultados que podem 

exercer sobre as pessoas beneficiadas. O autor ainda destaca, a existência de outros tipos de 

políticas públicas, na qual, podem ser classificadas quanto ao grau de intervenção e, à 

abrangência. Assim, no primeiro caso, destacam-se as políticas estruturais, que objetivam 

resultados sobre os níveis de renda, emprego, dentre outros; e as políticas emergenciais, 

medidas temporárias, assistencialistas, que buscam impactos imediatos, de curto prazo. Já no 

segundo caso, quanto à abrangência, destacam-se as políticas universais, que atingem todas as 

pessoas; as segmentais, destinadas para uma parcela da população; e as fragmentadas, 



30 
 

aplicadas para classes sociais dentro de cada segmento. Para o autor, é importante distinguir 

os tipos de políticas públicas na formulação e implementação (SOBREIRA, 2014). 

De acordo com Souza (2006) das diversas definições e modelos sobre políticas 

públicas, podemos extrair e sintetizar seus elementos principais: 

 A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o 

que, de fato, faz. 

 A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a 

participantes formais, já que os informais são também importantes. 

 A política pública é abrangente e não se limita a leis e regras. 

 A política pública é uma ação intencional, com objetivos a serem alcançados. 

 A política pública, embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de 

longo prazo. 

 A política pública envolve processos subsequentes após sua decisão de 

proposição, ou seja, implica também implementação, execução e avaliação. 

 

Assim, analisar políticas públicas significa, muitas vezes, estudar o “governo em 

ação”, razão pela qual nem sempre os pressupostos neoinstitucionalistas se adaptam a essa 

análise. Ademais, os procedimentos metodológicos construídos pelas diversas vertentes 

neoinstitucionalistas, em especial a da escola racional, são marcados pela simplicidade 

analítica e pela elegância, no sentido que a matemática dá a essa palavra, e pela parcimônia, o 

que nem sempre é aplicável à análise de políticas públicas (SOUZA, 2006). 

Portanto, as políticas públicas têm a função de traduzir, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder 

político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos 

processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais (TEIXEIRA, 2002). Assim, 

como o poder é uma relação social que envolve vários atores com projetos e interesses 

diferenciados e até contraditórios, existe, então a necessidade de mediações sociais e 

institucionais, para que se possa obter um mínimo de consenso e, assim, as políticas públicas 

possam ser legitimadas e obter eficácia (TEIXEIRA, 2002). 

As políticas públicas são um processo dinâmico, com negociações, pressões, 

mobilizações, alianças ou coalizões de interesses. Compreende a formação de uma agenda 

que pode refletir ou não os interesses dos setores majoritários da população, a depender do 



31 
 

grau de mobilização da sociedade civil para se fazer ouvir e do grau de institucionalização de 

mecanismos que viabilizem sua participação. É preciso entender composição de classe, 

mecanismos internos de decisão dos diversos aparelhos, seus conflitos e alianças internas da 

estrutura de poder, que não é monolítica ou impermeável às pressões sociais, já que nela se 

refletem os conflitos da sociedade (TEIXEIRA, 2002). 

 

2.3 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos – PAA foi instituído conforme a Lei nº 

10.696, de 02 de julho de 2003, regulamentado pelo Decreto nº 4.772/2003, e alterado pelo 

Decreto nº 5.783/2006, permitindo que o governo – Federal, Estadual e Municipal – passe a 

garantir a compra dos produtos oriundos de agricultores familiares sem a obrigatoriedade de 

realizar licitações (MDS, 2012). 

De acordo com Muller (2007), a compra de alimentos da agricultura familiar é 

algo novo e foram necessários vários arranjos institucionais entre órgãos de governo e 

parlamento para que o PAA se tornasse uma política pública de aquisição de alimentos sem 

licitação. 

O PAA faz parte das ações estruturantes do Programa Fome Zero do governo 

federal e tem como objetivos: garantir o acesso aos alimentos em quantidade, qualidade e 

regularidade necessárias as populações em situação de insegurança alimentar e nutricional, 

contribuir para a formação de estoques estratégicos e promover a inclusão social no campo 

por meio do fortalecimento da agricultura familiar (MDS, 2011). 

Portanto, contribui para consolidação de uma Política própria para a 

comercialização de produtos oriundos da agricultura familiar, assentados da reforma agrária, 

povos e comunidades tradicionais brasileiros e, ainda, serve de referência para a cooperação 

com outros países, em especial da América Latina, Caribe e África. 

O Programa possui várias modalidades ou formas de execução, entre elas, busca 

desenvolver ações que visam atender, por um lado, os agricultores familiares com a produção 

e comercialização de seus produtos e por outro, as entidades que atendem pessoas em situação 

de insegurança alimentar. 

O PAA é uma política que atende basicamente os agricultores familiares, na qual 

se adquire os alimentos sem licitação e as compras são feitas pelo governo do Estado, 

Prefeituras ou pela Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB com recursos do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) e do Ministério do 
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Desenvolvimento Agrário (MDA). Por isso para vender ao Programa de Aquisição de 

Alimentos é necessário ser agricultor familiar nos moldes que determina a Lei nº 11.326, de 

junho de 2006, onde: Art. 3o Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e 

empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, 

simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  
II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades 
econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
IIII - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas 
do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder 
Executivo; 
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 
 

Segundo Maciel e Flech (2011), o PAA, ao longo dos anos, sofreu constantes 

modificações dada à inexperiência da sociedade civil e das instituições públicas ao seu caráter 

inovador. Uma característica marcante do programa é sua flexibilidade, adaptando-se às 

especificidades regionais, por isso encontra-se em constante (re) formulação desde sua 

implantação no Plano Safra de 2003/2004.  

Para Porto (2009), o PAA tem sido aprimorado no seu arcabouço jurídico-

institucional, no modo de operação e de suas modalidades, parcerias e as fontes de recursos 

envolvidos. A gestão do PAA nacional está ao encargo de um comitê ministerial, composto 

por um Grupo Gestor, responsável pela implementação do programa, que é coordenado pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS. 

Atualmente, o Grupo Gestor é composto pelos seguintes representantes: 

Ministério do Desenvolvimento Social – MDS; Ministério da Fazenda – MF; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão – MPOG; Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA; e Ministério da Educação 

– MEC, enquanto que a operacionalização das ações é de responsabilidade do MDS e da 

CONAB. 

Para tanto, o Governo federal criou o Conselho Gestor do PAA, cuja composição 

advém da indicação de representantes dos órgãos acima citados, com a função de normalizar 

as diversas ações das diferentes modalidades do programa, bem como definir estratégias 

gerais de expansão dessa política nas distintas unidades da federação (MATTEI, 2007). 

Portanto, cabe ao Grupo Gestor de acordo Decreto n° 6.959, de 15 de setembro de 

2009 definir: a) Os preços de referência de aquisição dos produtos agropecuários que deverão 

levar em conta as diferenças regionais e a realidade da agricultura familiar; b) As regiões 

prioritárias para a implementação do PAA; c) As condições de doação dos produtos 
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adquiridos a beneficiários enquadráveis no artigo 3° da Lei Complementar n° 111, ou no 

Programa Nacional de Acesso à Alimentação, previsto na Lei n° 10.689; d) As condições de 

formação de estoques públicos no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos; e) As 

condições de venda dos produtos adquiridos na forma desse decreto; f) As condições de apoio 

à formação de estoques de alimentos por organizações constituídas por agricultores familiares 

(DELGADO; THEODORO, 2005). 

Nesse sentido, o Grupo Gestor tem como objetivo principal orientar e acompanhar 

a execução do PAA, normatizando-o por meio de suas Resoluções citadas acima. As 

principais operações, fluxos de recursos e ações do PAA são sintetizadas no organograma, 

conforme Figura 1. 

Figura 1 – Organograma das operações do PAA 

 
Fonte: MDS, 2012. 

 

Dessa forma, a visão intersetorial está assegurada e as decisões tomadas, 

legitimadas de forma efetiva, já que seus membros representam as unidades que têm 

envolvimento direto na sua execução. O comitê conta com um grupo consultivo, formado por 

representações de agricultores familiares e do Conselho Nacional de Segurança Alimentar – 

CONSEA, garantindo o diálogo com a sociedade. Várias de suas modalidades têm relação 

direta com conselhos locais na sua implantação. 

Com base no MDS (2016), as modalidades do PAA, podem ser definidas 

conforme o Quadro 1, na qual se identifica as diferentes formas de operação do Programa: 
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Quadro 1 – Modalidades do Programa Aquisição de Alimentos 

Modalidade Forma de acesso Limite 
Origem do 

Recurso 
Ação 

Compra da 
Agricultura 

Familiar 
para Doação 
Simultânea 

Individual R$ 4,5 mil 

MDS 

Responsável pela doação 
de produtos adquiridos da 

agricultura familiar a 
pessoas em situação de 
insegurança alimentar e 

nutricional. 

Organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 4,8 mil 

Formação 
de Estoques 

pela 
Agricultura 
Familiar – 

CPR 
Estoque 

Organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 8 mil MDS/MDA 

Disponibiliza recursos 
para que organizações da 

agricultura familiar 
formem estoques de 

produtos para posterior 
comercialização. 

Compra 
Direta da 

Agricultura 
Familiar – 

CDAF 

Individual ou organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 8 mil MDS/MDA 

Voltada à aquisição de 
produtos em situação de 

baixa de preço ou em 
função da necessidade de 

atender a demandas de 
alimentos de populações 

em condição de 
insegurança alimentar. 

Incentivo à 
Produção e 
Incentivo de 
Leite – PAA 

Leite 

Individual ou organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 4 mil 
por 

semestre 
MDS 

Assegura a distribuição 
gratuita de leite em ações 

de combate à fome e à 
desnutrição de cidadãos 
que estejam em situação 
de vulnerabilidade social 

e/ou em estado de 
insegurança alimentar e 
nutricional. Atende os 
estados do Nordeste. 

Compra 
Institucional 

Individual ou organizações 
(cooperativas/associações) 

R$ 8 mil - 

Compra voltada para o 
atendimento de demandas 
regulares de consumo de 
alimentos por parte da 

União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios; 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social, 2016. 

 

A modalidade de Compra com Doação Simultânea tem como finalidade o 

atendimento de demandas locais de suplementação alimentar, promovendo o direito humano à 

alimentação adequada. Tem como objetivo principal o de incentivar a produção local da 

agricultura familiar para que atenda às necessidades de complementação alimentar das 

entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos de alimentação e nutrição 

como, por exemplo, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e bancos de alimentos e, 

em condições específicas definidas pelo Grupo Gestor do PAA, da rede pública e filantrópica 

de ensino. Esta modalidade é a mais bem adaptada à compra de alimentos para a merenda 

escolar (MULLER, 2007). 
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 É operada por Estados, Municípios e pela CONAB, visando promover a 

articulação entre a produção familiar e as demandas locais de suplementação alimentar e 

nutricional e os programas sociais de combate à fome (MDS, 2010). 

É importante ressaltar que esta Modalidade é executada apenas com recursos do 

MDS, podendo utilizar três tipos de instrumentos para sua implementação como: parcerias 

estabelecidas por meio do Termo de Adesão, com estados, Distrito Federal, municípios ou 

consórcios públicos de municípios, e Formalização de Termo de Cooperação com a Conab.  

A Cédula de Produtor Rural – CPR ou Formação de Estoques pela Agricultura 

Familiar tem como finalidade apoiar financeiramente a constituição de estoques de alimentos 

por organizações da agricultura familiar, visando agregação de valor à produção e sustentação 

de preços. Posteriormente, esses alimentos são destinados aos estoques públicos ou 

comercializados pela organização de agricultores para devolução dos recursos financeiros ao 

poder público. 

De acordo com Muller (2007), os agricultores organizados em associações podem 

manter a safra em seus armazéns, não tendo a necessidade de comercializar logo após a safra, 

que é o período de preços mais baixos. Assim, a produção pode ser vendida quando o preço 

estiver mais atrativo, até a quitação da CPR. 

Essa modalidade tem atuação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

Ministério do Desenvolvimento Social e operacionalizado pela CONAB através da CPR–

estoque, na qual tem prazo de vencimento de 12 meses. A modalidade CPR-Doação é a que 

mais tem obtido recursos do programa em virtude do seu acesso mais simplificado (VIANA; 

VEGAS, 2009). 

Para esses autores, o número de projetos aumentou ao longo dos anos, 

principalmente na modalidade CPR-Doação. Isto se deu por esta modalidade permitir 

aquisição ao longo de todo o ano e contemplar maior diversidade de produtos (frutas, 

legumes, verduras, carnes, doces, peixes, produtos regionais e de extrativismo etc.), ou seja, a 

participação do agricultor pode ocorrer com a movimentação dos produtos que ele já dispõe e 

que tradicionalmente cultiva em sua propriedade, valorizando os produtos locais. 

A Compra Direta tem como finalidade a sustentação de preços de uma pauta 

específica de produtos definida pelo Grupo Gestor do PAA, a constituição de estoques 

públicos desses produtos e o atendimento de demandas de programas de acesso à alimentação. 

Desse modo, o governo federal por meio da CONAB, fixa contratos com os agricultores, nos 

quais fica garantida a possibilidade da compra de produção, por um preço já estipulado. 

Assim, age sobre os preços locais, elevando os mesmos e fortalecendo as atividades dos 
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agricultores. O valor máximo de comercialização nesta modalidade, por agricultor familiar no 

ano civil, é de até R$ 8 mil (oito mil reais) (MDS, 2010). 

O PAA Leite tem como finalidade contribuir com o aumento do consumo de leite 

pelas famílias que se encontram em situação de insegurança alimentar e nutricional e também 

incentivar a produção leiteira dos agricultores familiares. Esta modalidade é executada apenas 

pelos nove estados do Nordeste e Minas Gerais (Região Norte). 

As famílias que recebem o leite são selecionadas e segundo o MDS (2012), devem 

preencher no mínimo os seguintes critérios: ter renda per capita de até meio salário mínimo e 

possuir, dentre os membros da família, crianças de 2 a 7 anos de idade, nutrizes até seis meses 

após o parto, gestantes ou idosos a partir de 60 anos de idade. Observa-se que os beneficiários 

consumidores atendem a uma série de critérios mais bem definidos que nas modalidades 

anteriores. 

A Modalidade Compra Institucional foi uma inovação do Decreto nº 7.775/2012. 

A finalidade dessa modalidade é garantir que Estados, Distrito Federal e Municípios, além de 

órgãos federais também possam comprar alimentos da agricultura familiar, com seus próprios 

recursos financeiros, dispensando-se a licitação, para atendimento às demandas regulares de 

consumo de alimentos. Poderão ser abastecidos hospitais, quartéis, presídios, restaurantes 

universitários, refeitórios de creches e escolas filantrópicas, entre outros (MDS, 2012). 

O PAA é operacionalizado com recursos governamentais e não é reembolsável, 

com exceção da modalidade Formação de Estoques pela Agricultura Familiar – CPR-estoque 

(MDS, 2014). É importante frisar que todas as aquisições nas diferentes modalidades são 

realizadas sem licitação. Existem duas formas de acessar o PAA via MDS ou 

CONAB/MAPA. 

O acesso via Ministério do Desenvolvimento Social ocorre através de edital do 

referido ministério, onde constam os critérios, que variam de acordo com as demandas ou 

prioridades estabelecidas pelo conselho gestor. Já a CONAB realiza o convênio diretamente 

com as organizações dos agricultores familiares, através das cooperativas, nesse caso acessam 

as propostas pelo Programa PAA net disponível no portal da CONAB. 

 

2.3.1 Evolução do PAA no Brasil  

 

A CONAB atualmente é a principal instituição executora do PAA no Brasil. De 

acordo com documentos elaborados e disponíveis pela CONAB (2015), desde que foi 
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implantado, o PAA beneficiou inúmeros municípios com geração de renda para os produtores 

familiares e melhoria na alimentação das pessoas em situação de insegurança alimentar. 

 De acordo com a CONAB (2016), o total de recursos operacionalizados pela 

Conab com o PAA em 2015, provenientes do Acordo de Cooperação Técnica com o 

MDS/MDA, totalizou R$ 298.119.718,27. Esse investimento foi distribuído nas modalidades 

Compra com Doação Simultânea – CDS, Compra Direta da Agricultura Familiar – CDAF, 

Aquisição de Sementes, Apoio à Formação de Estoques pela Agricultura Familiar – CPR-

Estoque e recursos que envolvem a operacionalização do Programa. As despesas com 

aquisições envolveram R$ 287.515.215,73. Para o pagamento de impostos e indenizações o 

valor gasto foi R$ 1.296.928,86 e R$ 9.307.573.68 para as despesas operacionais. 

O valor gasto na aquisição dos produtos possibilitou a comercialização de 135.023 

toneladas de alimentos produzidos por 38.794 agricultores familiares considerados 

beneficiários fornecedores, inscritos em Cooperativas ou Associações que apresentaram 917 

projetos. 

A tabela 1traz os dados referentes à evolução do volume de recursos repassados 

pelo MDA e MDS para o PAA por região brasileira nos anos de 2003 a 2015. Segundo os 

dados apresentados, as regiões Sul e Nordeste são as regiões que mais recebem repasses 

desses recursos, cerca de 36% e 30%, respectivamente. A Região Centro-Oeste é a região com 

menor parcela, pouco mais de 5% do total.  

 

Tabela 1 - Evolução do volume de recursos repassados pelo MDA e MDS para o PAA 
por região brasileira, 2003 a 2015. 

Ano 
REGIÕES 

Total Centro-
Oeste 

Nordeste Norte Sudeste Sul 

2003 12.238.974 31.672.408 12.386.912 7.603.665 17.639.249 81.541.207 

2004 3.386.094 42.307.978 28.391.528 8.903.396 24.196.831 107.185.826 

2005 5.538.352 34.745.917 16.149.222 13.876.678 42.481.492 112.791.660 

2006 10.045.899 54.857.717 17.812.507 32.440.707 85.510.564 200.667.394 

2007 8.706.953 56.116.343 18.799.859 42.080.968 102.648.840 228.352.963 

2008 9.893.516 80.838.353 15.679.112 73.486.284 93.032.175 272.929.439 

2009 13.225.303 102.830.480 15.549.939 78.842.348 153.516.158 363.964.228 

2010 21.400.943 121.858.906 28.348.787 79.151.714 128.975.115 379.735.466 

2011 32.025.103 153.674.198 29.386.137 111.741.509 124.209.257 451.036.204 

2012 43.282.942 154.904.344 36.045.217 131.776.716 220.557.912 586.567.131 
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Ano 
REGIÕES 

Total Centro-
Oeste Nordeste Norte Sudeste Sul 

2013 24.075.247 66.487.273 22.938.796 67.812.376 43.203.433 224.517.124 

2014 31.155.531 79.992.989 37.860.917 128.709.065 60.286.440 338.004.942 

2015 29.589.161 92.549.198 33.399.258 77.902.561 54.075.037 287.515.216 

Total 
244.564.01

7 
1.072.836.103 312.748.192 854.327.986 1.150.332.504 

3.634.808.80

2 

Fonte: CONAB, 2016. 

 

A Tabela 1 ainda traz dados referentes à evolução anual do volume de recursos, 

que demonstram uma tendência de crescimento bastante expressiva, ainda que apresente 

oscilações muito grandes no nível de crescimento. Os anos de 2004, 2006, 2009 e 2012 se 

destacaram no quesito elevação do volume de recursos, com um percentual que variou de 

30% a 78%, enquanto nos anos de 2005 e 2010 apresentaram níveis de crescimento de apenas 

5%.  

A totalização dos recursos em 2014 foi superior em 51%, comparando-se ao ano 

anterior. O maior volume de recursos em 2014 foi destinado para a região Sudeste, com 38% 

do total.  A região Nordeste foi contemplada com 24% e a região Sul com 18% dos recursos 

para o ano de 2014. As regiões Norte e Centro-Oeste foram as menos assistidas, com 11% e 

9% cada qual, em volume de recursos repassados. 

Já no ano de 2015, na distribuição dos recursos destacam-se as regiões Nordeste 

com 32% de execução e Sudeste com a execução de 27% do total dos recursos. A Região 

Centro-Oeste é a região com menor parcela, pouco mais de 10%. A região Nordeste, ao longo 

dos anos, vem se destacando no PAA em virtude da divulgação do programa e do 

cumprimento das diretrizes estabelecidas pelo Governo, ao indicar que as regiões de menor 

renda devem ser privilegiadas pelo Programa (CONAB, 2016). 

Desde o ano de sua implantação, em 2003, o Programa de Aquisição de 

Alimentos vem apresentando tendência positiva no volume dos recursos públicos destinados a 

expansão do programa, o que já resultou no repasse de cerca de 2,8 bilhões de reais. O ano de 

2012 foi o ano com maior volume de recursos repassados, cerca de R$ 586.567.130,50, ou 

19,5% do total dos recursos, um incremento de 723% em relação a 2003 (OLIVEIRA; 

PINHEIRO, 2014). 

Oliveira e Pinheiro (2014) defendem essa tendência positiva, devido o aumento 

dos recursos, que passaram inicialmente de R$ 81.541.207 em 2003 para R$ 287.515.216 em 
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2015. Essa tendência pode ser explicada por diversos fatores como: maior disseminação do 

programa em novos municípios ao longo dos anos, aumento dos limites/DAP/ano, elevação 

da capacidade produtiva motivada pela garantia da aquisição e a agregação de valor à 

produção. 

Os resultados demonstram que a demanda pelo PAA é variável, devido às 

características próprias de cada região, em termos de organização social local e o acesso à 

informação por parte dos beneficiários fornecedores ou de suas representações legais 

(CONAB, 2016). 

É importante ressaltar que os dados demonstram que o melhor desempenho do 

PAA em 2015 ocorreu na modalidade de Compra com Doação Simultânea – CDS 

operacionalizado com recursos do MDS. O êxito dessa modalidade em relação às demais se 

deve ao seu desenho e às suas características, ao possibilitar a comercialização de produtos 

característicos da Agricultura Familiar, como hortaliças, frutas, doces, biscoitos caseiros, 

dentre outros, que são adquiridos por meio de Organizações Fornecedoras e entregues às 

Unidades Recebedoras (CONAB, 2016) 

Assim, de acordo com Viana et al. (2013), um dos objetivos do PAA é atender o 

maior número possível de agricultores (as) familiares, proporcionando oportunidades de 

acesso aos mercados, estruturação de relações comerciais, aprimoramento dos processos de 

gestão interna, geração de renda, melhoria na qualidade de vida, estímulo ao associativismo e 

diversificação da produção, evitando, assim, o êxodo rural. 

Para este fim, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), busca garantir que a 

produção do agricultor familiar seja absorvida pelo mercado, de modo a estimular o aumento 

da produção do pequeno produtor familiar e estabelecer um mercado seguro ao agente rural, 

os alimentos adquiridos pelo programa são destinados à programa de incentivo a segurança 

alimentar nos municípios, os excedentes são utilizados na formação de estoques estratégicos 

de alimentos. 

O PAA incentiva a produção em bases agroecológicas ou orgânicas, ou seja, 

apoia sistemas de produção que prezam pela preservação do meio ambiente, valorização da 

biodiversidade, aproveitamento dos recursos locais, utilização de sementes crioulas e respeito 

à diversidade cultural e os saberes locais (GRISA et al., 2009). 

 

2.4 Sustentabilidade 
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2.4.1 Origem e Conceitos 

 

A grande maioria dos pesquisadores aceita que o conceito de sustentabilidade 

possui origem recente, ocorrendo a partir das reuniões organizadas pela Organização das 

Nações Unidas – ONU no período dos anos 70 do século XX, quando então, surgiu a forte 

consciência dos limites do crescimento colocando em crise o modelo vigente praticado em 

quase todas as sociedades mundiais. 

Mas, o conceito já possui uma história de mais de 400 anos, e que poucos 

conhecem. Vale ressaltar que de acordo com os dicionários Novo Dicionário Aurélio e o 

Dicionário Verbos e Regimes na raiz de “sustentabilidade” e de “sustentar” está à palavra 

latina “sustentare” e que sustentar significa equilibrar-se, manter, conservar-se sempre a 

mesma altura. Então, nesse sentido sustentabilidade é, em termos ecológicos, tudo o que a 

terra faz para que o ecossistema não decaía e se arruíne, (BOFF, 2015). Assim, de acordo com 

Constanza e Patten (1995) a sustentabilidade significa "manutenção para sempre".  

Nesse sentido, em 1972 ocorreu a primeira ação global sobre o assunto, 

promovida pela ONU, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano 

resultando na Declaração final com 19 princípios. Eles representam um manifesto ambiental 

para preservação do meio ambiente (ONU, 2014). 

No ano de 1987 a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

publicou o relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido como Relatório Brundtland, 

que representa um dos primeiros esforços mundiais para se compor uma agenda global para 

mudança de paradigma no modelo de desenvolvimento humano. O relatório conduziu à 

realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento 

em 1992 no Rio de Janeiro, que adotou a Agenda 21 para proteção do planeta e 

desenvolvimento sustentável, além de contemplar a pobreza e a dívida externa dos países em 

desenvolvimento, entre outros assuntos (ONU, 2014). 

A Comissão Brundtland, colocou a sustentabilidade no contexto político e 

científico do seu relatório "Nosso Futuro Comum" (COMISSÃO MUNDIAL DE MEIO 

AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO, 1987). E nesse contexto, a Comissão propôs uma 

definição ampla, na qual o desenvolvimento é sustentável quando atende às necessidades do 

presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas (WCED, 

1987). Nesse sentido, é sinônimo de sociedade racional, de indústrias limpas e de crescimento 

econômico (ARAÚJO; MENDONÇA, 2007). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B004


41 
 

Esta é a definição que se usa como ponto de partida. Portanto, a definição de 

sustentabilidade oferecida pela Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(WCED, do inglês World Commission on Environment and Development) é amplamente 

aceito e parece ter um apelo intuitivo do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de satisfazerem as suas necessidades (STAVINS; WAGNER; WAGNER, 

2002).  

Assim, o requisito de sustentabilidade, passou a ser considerado para a população 

mundial como verdadeiramente ético, uma vez que, pelo menos implicitamente, atrai muito de 

ser justo em relação à futura gerações. 

De acordo com Silva, Meireles e Queiroz (2016) é proposto que: 

A sustentabilidade possua um novo valor, valor este capaz de suscitar nas 
sociedades um novo pensar na economia que defende um processo cíclico e que se 
renova continuamente, se retroalimentando, buscando soluções criativas para a 
reutilização dos recursos até então já explorados. Esse novo valor propõe uma 
unificação de propósitos que comunguem para a busca da tão sonhada 
sustentabilidade, ou seja, visa promover a exploração de áreas ou recursos 
planetários (naturais ou não) de forma a impactar minimamente o equilíbrio entre o 
meio ambiente e as comunidades humanas e toda biosfera que dela dependem para 
existir. 
  

Portanto, o conceito de sustentabilidade é inspirado por múltiplos objetivos, por 

interdependências complexas e consideráveis. Nesse sentido São apresentados alguns 

conceitos sobre o tema, no quadro 2 abaixo. 

 

Quadro 2 – Conceitos de Sustentabilidade 
Autores Conceitos Ênfase 

Meadows, Meadows e 
Randers (1992) 

O desenvolvimento sustentável se refere 
àquela sociedade que persiste por gerações, 
onde as coisas são previdentes, flexíveis e 
sábias o suficiente para não arruinar seus 
sistemas físicos e sociais de suporte. 

Equilíbrio entre o atendimento 
das necessidades atuais e 
futuras. 

Hawken (1993) 

A sustentabilidade é um estado econômico 
em que as demandas colocadas no ambiente, 
por pessoas e pelo comércio, podem ser 
atendidas sem diminuir as capacidades do 
ambiente em fornecer as futuras gerações. 

Ênfase na economia. 
Equilíbrio entre o atendimento 
das necessidades atuais e 
futuras. 

Gladwin, Kennelly e 
Krause (1995) 

O desenvolvimento sustentável é um 
processo para alcançar o desenvolvimento 
humano de forma inclusiva, equitativa, 
conectada, segura e prudente. 

Processo. Desenvolvimento 
humano. 



42 
 

Autores Conceitos Ênfase 

Banerje (2002) 

O autor destaca que o conceito apresentado 
no relatório de Bruntland tornou-se 
comumente em pesquisas. Segundo o autor, 
o desenvolvimento sustentável pode ser 
interpretado como um processo de mudança 
em que a exploração de recursos, a direção 
dos investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e as alterações 
institucionais são realizadas de maneira 
consistente em relação às necessidades 
atuais e futuras. 

Processo de mudança. 
Equilíbrio entre o atendimento 
das necessidades atuais e 
futuras. 

Savitz e Weber (2007) 

O conceito de sustentabilidade induz a um 
novo modelo de gestão de negócios que leva 
em conta, no processo de tomada de 
decisão, além da dimensão econômica, as 
dimensões social e ambiental. A empresa 
sustentável é aquela que gera lucro para os 
acionistas, ao mesmo tempo em que protege 
o meio ambiente e melhora a vida das 
pessoas com quem mantém interações. 

Contexto empresarial. 
Mudanças. Equilíbrio dos três 
pilares: econômico, ambiental 
e social. 

Fonte: Froehlich, 2014. 
 

Nesse sentido, foi abordado na Conferência de 1992, não somente a preocupação 

com as questões globais, mais também a preservação ambiental, e englobando também 

questões econômicas e sociais. Neste contexto, Elkington (1999) criou o conceito conhecido 

como Triple Bottom Line (TBL) ou Tripé da Sustentabilidade, modelo este de mudança social 

que parte do princípio de que as organizações devem medir o valor que geram ou que 

destroem nas dimensões econômica, social e ambiental. A partir dos autores como Carvalho e 

Viana (1998); Coral (2002); Labuschagne et al. (2005); Savitz (2006); Araújo e Mendonça 

(2009); Araújo (2010); e Munck et al. (2012), o conceito TBL tornou-se amplamente 

conhecido.  

De acordo com Pope, Annandale e Morrison-Saunders (2004), o TBL pode ser 

considerado como uma interpretação da sustentabilidade, na qual o meio ambiente, questões 

sociais e econômicas têm igual importância para a tomada de decisões. 

Neste sentido, na perspectiva ambiental, é necessário, portanto, que os recursos 

naturais sejam utilizados com foco nas gerações futuras, reduzindo os impactos da ação dos 

processos produtivos (SOUZA, 2016). 

Assim, na esfera econômica, é importante a preservação da lucratividade da 

empresa e o não comprometimento do seu desenvolvimento econômico. No âmbito social, o 

propósito maior é o desenvolvimento de um mundo mais justo, por meio das relações com 

todas as partes interessadas na sua organização (ELKINGTON, 1999). 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B021
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B023
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B041
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B059
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B005
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B007
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-65132016000400782#B046
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Conforme Lorenzetti, Cruz e Ricioli (2008), a base econômica dada à 

sustentabilidade organizacional diz respeito à geração de riqueza pela e para a sociedade, por 

meio do fornecimento de bens e serviços; o alicerce ambiental está ligado à conservação e ao 

manejo dos recursos naturais e o pilar social está vinculado ao alcance da igualdade e à 

participação de todos os grupos sociais na construção e manutenção do equilíbrio do sistema, 

pelo compartilhamento de direitos e responsabilidades. 

Nesse sentido, uma das questões presentes no debate atual de países 

desenvolvidos e em desenvolvimento diz respeito à sustentabilidade da agricultura, dados os 

efeitos diretos e indiretos que o exercício desta atividade apresenta para o meio ambiente 

(PASSOS, 2014). E que a partir do relatório de Brundtland da World Commission for 

Economic Development (WCED, 1987), o conceito de sustentabilidade deu origem a ideia de 

conservação dos recursos naturais no longo prazo. 

Conforme Dumanski et al. (1998) para o Comitê consultivo técnico do The 

Consultative Group on International Agricultural Research – CGIAR, a ênfase se concentra 

na gestão, ao definir que a agricultura sustentável envolve o gerenciamento bem sucedido de 

recursos para a agricultura satisfazer as necessidades humanas, mantendo ou melhorando a 

qualidade do ambiente e a conservação dos recursos naturais. 

Nesse sentido, no Brasil, existem vários fatores chave para o desenvolvimento 

bem sucedido da agricultura familiar, e condições agroecológicas e características territoriais, 

o ambiente regulamentar, o acesso aos mercados, o acesso à terra e aos recursos naturais, o 

acesso à tecnologia e serviços de extensão, o acesso ao financiamento, às condições 

demográficas, econômicas e culturais, ou a disponibilidade de educação especializada, entre 

outros. 

Neste sentido, para reforçar o papel da agricultura familiar seria necessário o 

apoio do governo através de políticas públicas e a construção de um pacto social amplo que 

escolha aos agricultores familiares como protagonistas de um processo de desenvolvimento 

rural. Por outro lado, além de se tratar de empreendimentos economicamente viáveis, os 

empreendimentos familiares permitiriam também cumprir uma série de funções associadas 

aos novos paradigmas, expressas no conceito de sustentabilidade, fomento à pluriatividade e 

ao desenvolvimento territorial, que contribuiriam para o desenvolvimento sustentável 

(OLALDE; PORTUGAL, 2004). 

É importante ressaltar que Spangerberg e Bonniot (1998) abordam a dimensão 

institucional, além da dimensão social, ambiental e econômica, e para os autores a 

sustentabilidade institucional deve ter igual importância em relação às suas demais 
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dimensões, com preservação ambiental, proteção da dignidade humana, além da prosperidade 

pública e privada, e, neste contexto, a sustentabilidade institucional. 

Assim, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD, 

1993) também destaca que o desenvolvimento sustentável contempla três dimensões, a 

econômica, a social e a ambiental, apoiadas numa dimensão considerada transversal a todo 

este processo que é a dimensão institucional composta pelas formas de governo, legislação, 

organizações e sociedade civil, pois são considerados agentes aceleradores do processo de 

desenvolvimento. Essa mesma abordagem é adotada por algumas organizações mundiais, 

como a ONU e a União Europeia. 

Os autores Sachs (1986; 1993), Spangerberg e Bonniot (1998), Elkington (1999), 

e Pawlowski (2008) também abordam em comum os indicadores social, econômico e 

ambiental. E segundo Froehlich (2014), essas dimensões podem ser utilizadas para medir 

resultados e elaborar relatórios. 

De acordo ONU (2014) com a sustentabilidade é definida como um princípio de 

uma sociedade que mantém as características necessárias para um sistema social justo, 

ambientalmente equilibrado e economicamente próspero por um longo período de tempo e 

por tempo indeterminado.  

Por isso, a sustentabilidade do ponto de vista de Sampaio e Plácido (2015) vêm 

ganhando notoriedade devido aos sérios problemas sociais, econômicos e naturais/climáticos 

que são debatidos na sociedade. 

 

2.4.2 Dimensões da Sustentabilidade 

 

De acordo com Froehlichi (2014) a sustentabilidade pode ser analisada e 

caracterizada a partir de diferentes dimensões. É importante ressaltar que as três dimensões da 

sustentabilidade: econômica, social e ambiental estão presentes e são similares no 

levantamento bibliográfico segundo os seguintes autores (SACHS, 1993; OECD, 1993; 

SPANGERBER; BONNIOT, 1998; CATALISA, 2003; PAWLOWSKI, 2008; WERBACH, 

2010). 

Ainda, de acordo com Froehlichi (2014), outras dimensões são referenciadas, a 

cultural (WERBACH, 2010; CATALISA, 2003; SACHS, 1993), a institucional 

(SPANGERBER; BONNIOT, 1998; OECD, 1993), a política (PAWLOWSKI, 2008; 

CATALISA, 2003). 
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Sachs (1993) apresenta as dimensões em um contexto global, dessa forma o 

conceito de desenvolvimento sustentável possui cinco dimensões: 

a) Econômica: essa deve ser repensada no seu sentido macroeconômico, isso se 

torna possível através da alocação e do gerenciamento mais eficientes dos 

recursos e de um fluxo constante de investimentos públicos e privados de origem 

endógena que tenham como objetivo o alcance dessa forma de crescer. Precisam 

ser considerados também fatores como a queda das barreiras protecionistas 

existentes entre países, a dificuldade de acesso às novas tecnologias, as dívidas 

externas e internas, além das desigualdades de renda de países em 

desenvolvimento. 

b) Social: entende-se como a criação de um processo de desenvolvimento 

sustentável pela visão de uma sociedade equilibrada, que busca um novo estilo de 

vida adequado ao momento presente e ao futuro. Busca o desenvolvimento 

econômico aliado a uma melhoria significativa na qualidade de vida da população 

mundial, ou seja, maior equidade na distribuição de renda, melhorias na saúde, na 

educação, nas oportunidades de emprego, etc. 

c) Ecológica: nesta dimensão, deve-se levar em consideração o uso racional dos 

recursos naturais, o consumo de combustíveis fósseis, de recursos renováveis e 

não renováveis em geral; reduzir o volume de resíduos e de poluição através da 

política 3R (reduzir, reutilizar, reciclar); intensificar a pesquisa para a obtenção de 

tecnologias de baixo teor de resíduos e eficientes no uso de recursos para o 

desenvolvimento urbano, rural e industrial; definir normas para uma adequada 

proteção ambiental. É necessário que se pense em processos produtivos que 

utilizem quantidades menores de recursos naturais, produzindo de modo a atender 

a demanda da população mundial sem gerar degradação ambiental. 

d) Cultural: devem-se levar em consideração os valores culturais específicos de 

cada sociedade, promovendo processos que busquem mudanças dentro da 

continuidade cultural e que traduzam o conceito normativo de eco 

desenvolvimento em um conjunto de soluções específicas para o ecossistema. A 

cultura é uma resposta do homem, como espécie, à sua necessidade de 

sobrevivência dentro do ecossistema, buscando sua adaptação neste. Dessa forma, 

tem-se uma situação em que a diversidade biológica está unida a uma diversidade 

cultural na busca do desenvolvimento sustentável. 
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e) Espacial: está relacionada com o estabelecimento de uma configuração 

adequada da distribuição das populações rural e urbana no território, buscando um 

equilíbrio entre a distribuição dessas populações e das atividades econômicas e 

reduzindo a concentração excessiva nas áreas metropolitanas. A concentração 

demográfica excessiva nas áreas urbanas causa perda da biodiversidade. É preciso 

preservar ecossistemas frágeis promovendo a agricultura e a exploração das 

florestas através de técnicas modernas, regenerativas, por pequenos agricultores; 

explorar o potencial da industrialização descentralizada, acoplada à nova geração 

de tecnologias limpas. 

E, conforme Werbach (2010), a sustentabilidade tem quatro dimensões 

igualmente importantes ao invés dos três apresentados no triple bottom line: 

a) Econômica (operar com lucro): ações que dizem respeito a como as pessoas e 

as empresas satisfazem suas necessidades. Por exemplo, garantindo que 

alimentos, água, moradia e bem-estar das pessoas e empresas se tornem 

lucrativos, de maneira que possam continuar existindo no futuro. 

b) Social (agir levando em conta as outras pessoas): ações e condições que afetam 

todos os membros da sociedade. Por exemplo, pobreza, violência, injustiça, 

educação, saúde pública, trabalho e direitos humanos. 

c) Ambiental (proteger e restabelecer o ecossistema): ações e condições que 

afetam a ecologia da Terra. Por exemplo, mudança climática, preservação de 

recursos naturais e prevenção de lixo tóxico. 

d) Cultural (proteger e valorizar a diversidade cultural): Ações por meio das quais 

as comunidades manifestam sua identidade e cultivam tradições de geração em 

geração. 

As discussões sobre sustentabilidade têm a finalidade de analisar as múltiplas 

relações, causas e impactos de um problema complexo e, deste modo, buscar uma solução 

estratégica através da elaboração de opções apropriadas de política para o problema em 

questão (ROTMANS, 2006). 

Portanto, esta integração se mostra mais que uma conexão entre áreas de 

conhecimento, mas também entre ferramentas, métodos, dimensões (basicamente: econômica, 

ecológica e social), atores, formuladores de políticas e especialistas (WEAVER; ROTMANS, 

2006). 
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Conforme Gomes e Malheiros (2012), independentemente dos objetivos e do 

contexto da política pública que está sendo proposta, o tipo de informação que é demandada 

deve ser adequada para subsidiar um processo decisório na formulação de alternativas. E 

assim, é importante que se se utilize indicadores apropriados ao compor ferramentas de 

avaliação integrada de sustentabilidade (GOMES; MALHEIROS, 2012). 

Malheiros, Philippi e Coutinho, (2008) enfatizam que o papel dos indicadores 

como ferramenta é o estabelecimento de uma visão de conjunto que exige um processo de 

avaliação de resultados em relação às metas de sustentabilidade estabelecidas, provendo às 

partes interessadas condições adequadas de acompanhamento e dando suporte ao processo 

decisório. 

Segundo Briassoulis (2001), os indicadores podem ser classificados como 

unidimensionais, ou seja, aqueles que descrevem uma única dimensão do desenvolvimento 

sustentável (ex: indicadores ambientais, econômico e social). 

Uma vez que os indicadores de sustentabilidade são compostos por diferentes 

indicadores, assim, tornam parte integrante e indivisível da estrutura de informação, avaliação 

e de decisão sobre sustentabilidade. Malheiros, Phillip Jr. e Aguiar (2005) descrevem 

exemplos de indicadores de diferentes dimensões e suas medições como: 

a) Indicadores sociais: nível de emprego, equidade e exclusão social, pobreza e 

distribuição de renda, bem-estar e qualidade de vida, dentre outros; 

b) Indicadores econômicos: padrão de consumo e de produção, o uso de energia, 

desenvolvimento e estrutura econômica, gestão de resíduos, dentre outros; 

c) Indicadores ambientais: uso sustentável de recursos naturais, clima global, 

capacidade de suporte de ecossistemas, uso do solo, dentre outros. 

 

2.4.3 Sustentabilidade Agrícola 

 

O termo sustentabilidade agrícola é usado no contexto de produtividade, como 

uma característica descritiva dos ecossistemas, ou seja, sustentabilidade é a capacidade de um 

sistema para manter a sua produtividade, quando sujeito a um intenso estresse ou perturbação 

(BECKER, 1997). E ainda, conforme Plucknett e Smith (1986) como rendimento sustentável 

de culturas agrícolas.  

Enquanto isso a sustentabilidade agroecológica de acordo com Kruseman, Ruben e 

Kuyvenhoven (1996), é expressa em termos da evolução do estoque de recursos naturais e da 
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eficiência econômica compreendendo a alocação ideal dos recursos escassos e social relativa à 

justa distribuição de renda. 

Conceitualmente, a sustentabilidade está estreitamente relacionada à viabilidade 

econômica do sistema agrícola doméstico e refere-se à capacidade da propriedade agrícola 

produzir e consumir em longo prazo (PASSOS, 2014). Nesse sentido, a sustentabilidade dos 

sistemas agrícolas de produção traduziu-se, historicamente, pela manutenção da produtividade 

ao longo do tempo. 

Portanto, como evolução desse conceito, foram acrescidas ideias de estabilidade 

da produtividade e de equidade dos sistemas de produção (medida pela distribuição estatística 

de parâmetros como renda, atividades agrícolas utilizadas nas propriedades, tipos de mercado 

etc.). 

Conforme Dumanski et al. (1998), os sistemas agrícolas devem estar sempre em 

condições de responder e capturar as oportunidades oferecidas decorrentes de mudanças de 

mercado, de tecnologias, de condições ambientais globais, e a base dessa flexibilidade e 

resiliência, encontra-se na manutenção dos recursos naturais e na qualidade ambiental. 

Segundo Rodrigues (2016), a crescente demanda de alimentos e insumos para a 

indústria, a necessidade de aumento da produtividade agrícola e a utilização massiva de 

tecnologias inadequadas do ponto de vista ambiental representam desafios à construção de 

uma agricultura assentada em bases sustentáveis. 

É importante ressaltar, que agricultura sustentável pode ser concebida como 

aquela que reconhece a natureza sistêmica da produção de alimentos, equilibrando com 

equidade, preocupações relacionadas á saúde ambiental, justiça social e viabilidade 

econômica, entre os diferentes setores da população (GLIESSMAN, 2000). 

Dessa forma, para Zaccagnini (2001), o uso sustentável dos recursos requer a 

combinação de fatores biológicos, econômicos e sociais sendo determinado, na maioria das 

vezes, pelas interações entre estes fatores em diferentes contextos. 

De acordo com Pesek (1994), as definições de sustentabilidade agrícola 

apresentam, em geral, três importantes questões:  

a) qualidade ambiental e solidez ecológica;  

b) a produtividade vegetal e animal; 

c) a viabilidade econômica.  

Pesek (1994), afirma que essas questões devem ser atendidas na sustentabilidade 

agrícola, já que um sistema deve ser ecologicamente sustentável ou não seria possível se manter 

em longo prazo, não podendo, portanto, ser produtivo e rentável. 
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Nesse sentido, a convergência para práticas agrícolas sustentáveis pressupõe uma 

inversão de uma ótica otimizadora da produção para uma ótica otimizadora do sistema como 

um todo (ALTIERI 2000).  

As práticas agrícolas sustentáveis, conforme Veiga (1994) deve promover: 

a) A manutenção no longo prazo dos recursos naturais e da produtividade 

agrícola; 

b) O mínimo de impacto adverso ao meio ambiente; 

c) Otimização da produção com o mínimo de insumos externos; 

d) Satisfação das necessidades humanas de alimento e renda; 

e) Atendimento das necessidades sociais das famílias e comunidades rurais. 

Portanto, alcançar a sustentabilidade agrícola e ambiental pressupõe uma nova 

relação entre o homem e a natureza que evite a deterioração do ecossistema artificializado, do 

qual o sistema agrícola constitui importante elemento. 

 

2.5 Indicadores de Sustentabilidade: origem, conceitos e classificação 

 

O termo indicador é originário do latim indicare, que significa descobrir, apontar, 

anunciar, estimar. Nesse sentindo, os indicadores de sustentabilidade comunicam o progresso 

em direção a uma meta de forma simples e objetiva o suficiente para retratarem o mais 

próximo da realidade, mas dando ênfase aos fenômenos que tenham ligações entre a ação 

humana e suas consequências, isso porque têm a capacidade de abordar os diferentes 

segmentos social, ambiental e econômico de forma conjunta (BELLEN, 2005). 

 Portanto, os indicadores têm a capacidade de comunicar ou informar sobre o 

progresso em direção a uma determinada meta, como por exemplo, o desenvolvimento 

sustentável, mas também podem ser entendidos como um recurso que deixa mais perceptível 

uma tendência ou fenômeno, que não seja imediatamente detectável (HAMMOND, 1995). 

A definição consoante McQueen e Noak (1988) trata um indicador como uma 

medida que resume informações relevantes de um fenômeno particular ou um substituto dessa 

medida. Já o conceito de Holling (1978), mostra que um indicador é uma medida do 

comportamento do sistema, em termos de atributos expressivos e perceptíveis. 

Conforme Chevalier (1992), algumas definições colocam um indicador como uma 

variável relacionada hipoteticamente a uma outra variável estudada, que não pode ser 

diretamente observada. O estudioso Gallopin (1996), afirma que os indicadores, num nível 

mais concreto, devem ser entendidos como variáveis. 
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Por isso, para Gallopín (1997), há necessidade de desenvolver uma definição mais 

unificada, genérica e rigorosa dos indicadores. Assim, um indicador é considerado um sinal, na 

qual, pode ser definido como algo que significa alguma coisa para alguém (PASSOS, 2014).  

Na Agenda 21, o capítulo 40 é abordado para a necessidade e a importância da 

construção de indicadores que contemplem a realidade de cada país para as tomadas de 

decisões. Nesse sentido, a Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 

2003) conceitua indicador como um parâmetro ou derivado de parâmetros que provê 

informações a respeito de um dado fenômeno e sua principal característica é sintetizar um 

conjunto de informações captando a essência do que está sendo analisado. 

E os indicadores de sustentabilidade tem o papel de adicional, informar e orientar 

indivíduos, empresas, ou grupos a reconhecerem que o comportamento e escolha de cada um 

têm efeitos sobre o estado da sustentabilidade que se busca (SIENA, 2002). 

É importante ressaltar que o objetivo principal dos indicadores Segundo Bellen 

(2006), é o de agregar e quantificar informações de uma maneira que sua significância fique 

mais aparente. Assim, os indicadores simplificam as informações sobre fenômenos complexos 

tentando, com isso, melhorar o processo de comunicação (BELLEN, 2006). 

De acordo com Passos (2014), os indicadores estão presentes no cotidiano das 

pessoas expressando-se na taxa de juros da economia, na taxa de desemprego, e compreendem 

dois grupos, ou seja:  

a) o de índice único, onde somente uma variável é apresentada, como o PIB e;  

b) o conjunto de indicadores na qual, diferentes variáveis são mostradas. 

O grupo apresentado acima é também conhecido por indicadores compostos ou 

agregados (PASSOS, 2014). Tem-se com exemplo, o Índice de Desenvolvimento Social 

(IDS), ou do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), etc.  

Segundo Freudenberg  (2003) o indicador composto é, acima de tudo uma soma 

de suas partes e de acordo com a sua classificação podem ser:  simples ou ponderado, 

dependendo de sua finalidade. Assim, em geral, os índices são muito úteis para focar a 

atenção em determinado aspecto e simplificar o problema (SINGH; MURTY; DISKSHIT, 

2009). 

 

2.5.1 Indicadores de Sustentabilidade Agrícola: seleção e definição 
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Os indicadores selecionados para avaliar a sustentabilidade agrícola de 

beneficiários e não beneficiários do PAA baseiam-se no trabalho de revisão bibliográfica 

relacionados sobre questões das dimensões da sustentabilidade: ambiental, econômica e social.  

Baseados no conjunto de informações definiu-se que a sustentabilidade agrícola, é 

algo voltado para a gestão da propriedade rural, na qual está apresentado na pesquisa pelo 

Índice de Gestão da Propriedade, envolvendo o uso dos recursos, tais como o solo e a água,  

serviços de assistência técnica,  representando a dimensão ambiental. 

Com relação aos recursos financeiros, envolveu-se a organização da unidade de 

produção, a eficiência financeira e a resiliência econômica, compreendendo assim, a 

dimensão econômica.  

Já a confiança institucional, a organização de mercados, o sentimento de 

pertencimento, e a participação social em defesa de seus interesses, expressam a coesão social 

e representam a dimensão social.  

A construção do Índice de Gestão da Propriedade (IGP) foi adaptada a partir da 

metodologia utilizada por Passos (2009), na qual compreende as dimensões ambiental, 

econômica e social, que integram as conceituações da sustentabilidade agrícola.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Área geográfica de estudo 

 

Para a realização do presente trabalho, a área objeto de estudo a microrregião 

Território Cocais é localizado no Estado do Piauí faz parte da macrorregião Meio Norte, 

pertencente à divisão regional dos Territórios de Desenvolvimento.  

O Território dos Cocais é constituído por 22 municípios e abrange uma área de 

17.780,40 Km², e possui uma população de 364.705 habitantes sendo distribuído em dois 

aglomerados, o AG3 e o AG4 (SEPLAN, 2012). A presença vegetativa de palmeiras, 

carnaubais e buritizais contribuíram para a denominação deste território (PLANAP, 2006).  

 De acordo com Carneiro e Façanha (2015) o Território está situado na parte norte 

da Bacia do Parnaíba, sendo cortado por uma importante rede hidrográfica representada pelos 

rios Parnaíba, Longá e seus afluentes, Marataoan, Piracuruca, Matos e Corrente. Destacam-se 

também os aquíferos Cabeça, Poti e Piauí. O clima é quente e úmido, com estação chuvosa 

começando no verão e prolongando-se até outono.  

Para a realização do presente trabalho foram selecionados os seguintes 

municípios: Esperantina, São João do Arraial, Barras e Batalha, a escolha da área de estudo 

deu-se devido à maior concentração de incentivos para o programa, chegando a quase 50% do 

valor destinado a todo o território, quantidade de produtores inseridos no PAA, refletindo 

assim, um maior número de agricultores beneficiados, de acordo com os dados coletados na 

Secretaria de Desenvolvimento Rural – SDR do Estado do Piauí. É importante ressaltar que o 

modelo a ser aplicado no estudo requer a formação de grupos cujos integrantes apresentem 

características bem semelhantes, o que orientou a seleção desses quatros municípios que são 

circunvizinhos. 

A seleção dessa microrregião também é decorrente da constatação da ausência de 

pesquisas para avaliação das políticas públicas executadas no território e especificamente do 

Programa de Aquisição de Alimentos, e ainda em estudos nas áreas socioeconômica e 

ambiental. 

 

3.1.1 Esperantina 
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Segundo o IBGE (2018) a população estimada do município é de 

aproximadamente 39.621 mil habitantes para o ano de 2018, distribuídos em uma área de 

aproximadamente 908,777 Km², o que implica densidade demográfica de 41,45 hab/km². 

Conforme o Atlas Brasil (2018), o índice de desenvolvimento humano – IDH 

registrado no município, em 2010, foi de 0,605, é o segundo maior do território, e está situado 

na faixa de Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 0,699). Com 

esse IDH, Esperantina ocupa a 4029º posição no ranking entre todos os municípios brasileiros 

e a posição 37º entre os 224 municípios piauienses. 

O Produto Interno Bruto – PIB a preços correntes, em 2010, foi R$ 267.650 mil 

reais, sendo que R$ 10.312 mil referentes ao valor bruto adicionado da agropecuária. Cerca de 

38,68% da população residem na zona rural. A renda per capita no Município é de R$ 293,39. 

Possui 18,75% da população extremamente pobre e a desigualdade de renda é de 0,51. A 

expectativa de vida ao nascer é de 71,2 anos e a taxa de mortalidade até 1 ano de idade é de 

24,4% por mil nascidos.  

 

3.1.2 Batalha 

 

A área total do município de Batalha é de 1595,62 km² (IBGE, 2018). Com uma 

população estimada no ano de 2018 em 28.806 mil habitantes, Batalha apresenta 16,16 

hab/km². Mais da metade de sua população reside na zona rural do Município, 

aproximadamente 63% (IBGE, 2018). 

Conforme o Atlas Brasil (2018), o nível de desenvolvimento humano em Batalha 

é considerado baixo 0,545, ocupando a 171º posição entre os municípios piauienses. O PIB a 

preços correntes, em 2010, foi de R$ 141.22 reais. A desigualdade de renda, em 2010, foi 

mensurada no valor de 0,54, com cerca de 29,85% da população na extrema pobreza. Os 

moradores do Município em questão apresentam uma esperança de vida ao nascer de 70,3 

anos. 

 

3.1.3 Barras 

 

O município de Barras possui uma extensão de aproximadamente 1730,89 km² e 

uma população estimada para o ano de 2018 de 46.941 mil habitantes, sendo que 50,67% 

residem na zona rural (IBGE, 2018). O IDH em 2010 foi de 0,591, considerado baixo e 
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ocupando a 4255º entre os municípios brasileiros e a 171º colocação entre os municípios 

piauienses.  

A renda per capita em Barras estava em torno de R$ 257,99. No entanto, ainda se 

observa que 20,74% da população vivem em situação de extrema pobreza. A mortalidade 

infantil foi de 22,8% por mil nascidos vivos em 2010 (ATLAS BRASIL, 2018). 

 

3.1.4 São João do Arraial 

 

Entre os municípios considerados, este possui a segunda menor extensão 

territorial, 214,56 km² e uma população estimada de 7.937 mil habitantes, em 2018. O 

percentual da população rural é equivalente a 49,55%, de acordo com IBGE (2018).  

 De acordo com o Atlas Brasil (2018), o nível de desenvolvimento humano é 

considerado também baixo 0,523 e ocupa a 203º colocação entre os municípios do Estado do 

Piauí. O PIB, em 2010, foi de R$ 36.338,00. A desigualdade de renda no município é de 0,55 

e o percentual de pessoas em extrema pobreza é de 56,77%. Entre os municípios 

considerados, o município em questão apresentou, em 2010, a segunda menor taxa de 

expectativa de vida ao nascer, 68,20 anos e uma taxa de mortalidade infantil, 33,7%. 

 

3.2 Dimensão da Amostra 

 

O objeto de pesquisa deste estudo é o grupo de agricultores familiares produtores 

do PAA no Território dos Cocais no Estado do Piauí. Dentre os municípios inseridos na 

pesquisa, o projeto beneficia uma população de 100 agricultores familiares. 

Para o cálculo do tamanho da amostra, considerou-se uma população finita, em 

que, de acordo com Pires (2006), pode-se calcular a partir da seguinte expressão:               (   )                 (1) 

Sendo:  

n = tamanho da amostra  

Z = nível de confiança escolhido, expresso em número de desvio (2 desvios) (Z = 1,96).  

p = % com o qual o fenômeno se verifica (adotou-se p = 0,5). 

q = % complementar (adotou-se p = 0,5). 

N = tamanho da população (100) 

e = erro máximo permitido (0,05) 
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Calculou-se, então, o tamanho da amostra considerando um nível de significância 

de 5% (Z calculado = 1,96), obtendo uma amostra  composta por 79 indivíduos. Visto que o 

tamanho inicial da amostra obtido representa uma porcentagem superior a 78% do total de 

indivíduos da população. Conforme Pires (2006), para correção, deve-se recalcular o número 

definitivo da amostra a partir da expressão:              (2) 

Sendo:  

n = tamanho da amostra definido anteriormente na expressão 1;     = tamanho da amostra definitivo;  

N = tamanho da população. 

Após a correção do tamanho da amostra a partir da expressão 2, obteve-se uma 

amostra correspondente a 44 agricultores familiares, que, dividido entre os números de 

municípios, corresponde a 11 agricultores familiares por município. A partir do tamanho da 

amostra obtida para os beneficiários e considerando a metodologia de pareamento a ser 

utilizada de 30%, estabeleceu-se o número de não beneficiários que fizeram parte do estudo, 

sendo estes em quantidade maior a estabelecida para beneficiários. Desta forma, a amostra 

teve a seguinte distribuição: 

 Agricultores familiares inseridos no PAA no Território dos Cocais: 11 

agricultores familiares por município selecionado;  

 Agricultores não beneficiários do PAA no Território dos Cocais: 14 

agricultores familiares não beneficiários por município selecionado;  

 Amostra por município: 25 agricultores familiares;  

 Amostra total: 100 agricultores familiares. 

  

De acordo com Maia, Khan e Sousa (2013), para atender um pressuposto do 

modelo Propensity Score Matching, a amostra deve ser selecionada de forma não aleatória, 

onde devem ser formados dois grupos a serem analisados: o grupo de tratados, representado 

pelos agricultores familiares beneficiários e o grupo de controle, representado pelos 

agricultores familiares não beneficiários do PAA. 

De acordo com Passos (2014), o método quase experimental foi adotado, dado a 

impossibilidade de construir grupos de beneficiários e não beneficiários mediante 

procedimentos aleatórios. Dessa forma, a amostra obedeceu a uma seleção não aleatória razão 
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por que se procurou selecionar os beneficiários e os nãos beneficiários em condições que mais 

os aproximassem. 

 

3.3 Origem dos dados 

 

No tocante à origem dos dados, empregaram-se dados secundários obtidos da 

Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí (CEPRO), Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), e Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), além de 

uma vasta revisão de literatura, provenientes de livros, teses, dissertações, revistas, com 

objetivo de construir um referencial teórico sobre os temas norteadores que fundamentaram a 

pesquisa. Além de dados secundários neste estudo, foram utilizados dados de fonte primária 

com a aplicação de questionários semiestruturados durante os meses de agosto e setembro de 

2017, para coleta de informações junto aos agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários do PAA nos municípios mencionados no item 3.1. 

 

3.4 Métodos de Análise 

 

3.4.1 Análise descritiva e tabular 

 

A análise descritiva dos dados obtidos foi realizada por meio de técnicas 

estatísticas, mais especificamente tabelas de distribuição de frequências. A estatística 

descritiva permite ao pesquisador uma melhor compreensão do comportamento dos dados por 

meio de tabelas e medidas de resumo (FÁVERO et al., 2009). 

De acordo com Gil (2008), as tabelas são utilizadas para atender a diversos 

objetivos e se constituem no estudo e na discussão dos dados coletados na amostra, contendo 

informações tais como frequência absoluta (Fa) e frequência relativa (Fr) das variáveis 

selecionadas. 

Conforme Oliveira (2011), a análise de estatísticas descritivas pode ser utilizada 

com o intuito de melhor descrição das características de uma população, podendo ainda 

estabelecer relações entre elas. Portanto, esse método foi utilizado com o objetivo de 

caracterizar ambos os grupos. 

Essa técnica adotada na pesquisa teve também o propósito de sistematizar as 

informações coletadas junto às famílias agricultoras do Território dos Cocais, beneficiárias e 

não beneficiárias do Programa de Aquisição de Alimentos, para a análise quanto às 
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características socioeconômicas como, idade, escolaridade, principais fontes de renda, 

condições ambientais, etc. 

 

3.4.2 Mensuração do Índice de Sustentabilidade Agrícola  

 

A sustentabilidade agrícola de agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários do PAA é analisada mediante o Índice de Gestão da Propriedade – IGP, que de 

acordo com Passos (2014), tem como orientação teórica os conceitos que consideram a 

sustentabilidade agrícola como um conjunto de estratégias e como um sistema capaz de 

continuar à longo prazo, sendo também, capaz de captar as dimensões econômicas, social e 

ambiental do conceito. 

A metodologia utilizada na construção do Índice de Gestão da Propriedade (IGP),  

compreende três etapas, conforme a seguinte descrição, na primeira etapa são definidas as 

variáveis a serem utilizadas na composição dos indicadores, na segunda etapa consiste em 

transformar os diversos indicadores em índices individuais:  Índice de Gestão Ambiental 

(IGA), Índice de Gestão Econômica (IGE) e Índice de Gestão Social (IGS).  

A terceira etapa compreende o cálculo a partir dos índices individuais, do Índice 

de Gestão da Propriedade (IGP), que assim congrega as três dimensões que envolvem a 

sustentabilidade agrícola dos agricultores familiares. 

Devido à característica multidimensional da sustentabilidade agrícola, abordaram-

se neste trabalho as dimensões econômica, ambiental e social. É importante ressaltar que a 

dimensão econômica objetiva analisar o impacto na renda dos agricultores familiares 

inseridos no PAA no Território dos Cocais, na qual o PAA possui o objetivo de incentivar a 

agricultura familiar. 

 E de acordo com Mattei (2007), os instrumentos de políticas públicas promovem 

a promoção da agricultura familiar, beneficiando diretamente o agricultor familiar. Dessa 

forma traz efeitos importantes no enfrentamento da vulnerabilidade, melhorando a renda e 

garantido uma melhor qualidade de vida dos agricultores inseridos no PAA dos Territórios 

dos Cocais.  

Já a dimensão ambiental, objetiva captar os efeitos das práticas utilizadas pelos 

agricultores familiares inseridos no PAA e se essas práticas ocorrem de maneira sustentável, 

sem danos ao meio ambiente.  

A dimensão social tem o objetivo de captar o processo de avanço do 

conhecimento e da consciência, capaz de despertar e fortalecer habilidades, dinamizar o saber 
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local apropriado pelos atores envolvidos, criar novos conhecimentos e disseminar 

informações úteis para os objetivos de cada grupo social, de modo a permitir mudanças de 

comportamento e de atitudes. 

 

3.4.2.1 O índice de Gestão da Propriedade 

 

O Índice de Gestão da Propriedade consoante Passos (2014), é um índice 

composto e corresponde à média aritmética do Índice de Gestão Ambiental (IGA), do Índice 

de Gestão Econômica (IGE) e do Índice de Gestão Social (IGS), sendo calculado mediante a 

seguinte expressão matemática:        ∑          (3) 

Sendo:  

IGP = Índice de Gestão da Propriedade;      = Índice de Sustentabilidade i;  

w = 1, ...e (Índices).  

O IGP varia entre zero (0) e um (1), e quanto mais próximo o seu valor se situar 

de 1 (um), melhor é a posição do agricultor no ranking geral da sustentabilidade agrícola. De 

forma oposto, quanto mais próximo o valor do IGP se situar de zero (pior situação), menor é a 

sustentabilidade agrícola do produtor familiar.  

Para avaliar o nível de sustentabilidade agrícola de beneficiários e não 

beneficiários do PAA foram adotados os seguintes limites: 

I. Baixo nível de sustentabilidade agrícola: 0,0 ≤ IGP ≤ 0,5 

II. Médio nível de sustentabilidade agrícola: 0,5 < IGP ≤ 0,8 

III. Alto nível de sustentabilidade agrícola: 0,8 < IGP ≤ 1 

 

3.4.2.2 Definição dos Indicadores de Sustentabilidade Agrícola e Operacionalização das 

Variáveis 

Os indicadores utilizados para compor os índices, bem como a operacionalização 

das variáveis a serem utilizadas na composição dos índices baseiam-se nos estudos de Passos 

(2014) e Rodrigues (2016), com adaptações pertinentes e descritas conforme o Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Indicadores aplicados na composição do Índice de Gestão da Propriedade 
(IGP), de beneficiários e não beneficiários do PAA, no do Território dos Cocais, Piauí. 

Indicadores Classificação Variáveis e sua Operacionalização 
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Indicadores Classificação Variáveis e sua Operacionalização 
Índice de Gestão Ambiental 

Indicador de 
Práticas de 
Preparo de Solo 

Binária 

Faz Queimada: 0 = Sim; 1 = Não  
Usa Trator: 0 = Não; 1 = Sim  
Usa Grade: 0 = Não; 1 = Sim  
Usa Arado: 0 = Não; 1 = Sim  

Indicador de 
Práticas de 
Plantio 

Binária 

Usa Plantio Direto: 0 = Não; 1 = Sim  
Faz Rotação Culturas: 0 = Não; 1 = Sim.  
Usa Esterco: 0 = Não; 1 = Sim.  
Usa Fertilizante: 0 = Sim; 1 = Não.  

Indicador de 
Práticas de Pós-
Plantio 

Binária 
Faz Capina manual: 0 = Não; 1 = Sim.  
Usa Herbicida: 0 = Sim; 1 = Não. 

Indicador de 
Práticas Combate 
às Pragas 

Binária 
Usa culturas de armadilhas: 0= Não; 1= 
Sim. 

Binária Usa Defensivo: 0 = Sim; 1 = Sim. 
Índice de Gestão Econômica 

Indicador de 
Organização da 
Propriedade 

Binária 

Mantém as mesmas culturas: 1 = Não; 0 
= Sim  
Diversificou a produção: 0 = Não; 1 = 
Sim  
Melhorou a qualidade produção: 0 = 
Não; 1 = Sim  
O chefe de família trabalha mais na 
propriedade: 0 = Não; 1 = Sim  
O  
Trabalho agrícola ficou mais fácil: 0 = 
Não; 1 = Sim.  

Indicador de 
Eficiência 
Financeira 

Escalar 

Receita Agrícola:  
1 = RA ˂ R$ 2000,00;  
2 = R$ 2.000,00 < RA˂ R$ 5.000,00;  
3= R$ 5.000,00< RA ˂ R$ 8.000,00;  
4 = > R$ 8.000,00 

Indicador de 
Resiliência 
Econômica 

Ordinal 

A sua garantia contra eventuais 
dificuldades econômicas ou adversidades 
climáticas é; 
0 = Nenhuma; 1 = Recorre ao seguro 
safra; 2 = Diversificar a produção.  
A renda gerada na atividade agropecuária 
é o suficiente para assegurar a aquisição 
de alimentos: 0 = Não; 1 = Sim. 
 
Já aconteceu da família passar 
dificuldades de alimentação: 0 = Sim; 1 = 
Não. 

 
Índice de Gestão Social 

Indicador de 
Confiança 
Institucional 

Binária 

Você confia: Nos políticos: 0 = Não; 1 = 
Sim; Na polícia: 0 = Não; 1 = Sim; Nos 
dirigentes das associações ou sindicatos: 
0 = Não; 1 = Sim.  

Indicador de 
Organização de 
Mercados 

Ordinal 

A comercialização da produção se dá: 1 = 
Na propriedade; 2 = No PAA; 3 = Na 
feira livre; 4 = Através de associação ou 
cooperativa.  
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Indicadores Classificação Variáveis e sua Operacionalização 
Índice de Gestão Social 

Indicador de 
Sentimento de 
Pertencimento 

Binária 

Em caso necessidade confia que amigos 
agricultores vão  ajudá-lo? 0 = Não; 1 = 
Sim.  
Você costuma ajudar amigos agricultores 
em dificuldades:  
0 = Não; 1 = Sim. 
Você e seus amigos comemoram juntos 
às datas festivas: 0 = Não; 1 = Sim.  

Indicador de 
Participação 
Social em Defesa 
seus Interesses 

Binária 

Participa de movimentos em defesa de 
seus interesses, como: 
Concessão de financiamento: 0 = Não; 1 
= Sim. 
Recebe assistência técnica: 0 = Não; 1 = 
Sim. 
Acesso a programas governo: 0 = Não; 1 
= Sim.  
Eleição de dirigentes de associação e 
sindicato: 0 = Não; 1 = Sim.  

Fonte: Adaptado, a partir de Passos, 2014. 
 

3.4.2.3 Cálculos dos subíndices de Gestão 

 

Matematicamente, o IGw é definido como:        ∑          (4) 

A participação de cada indicador na composição do IGw é dada por:       ∑ ,  ∑ (         )-          (5) 

Em que:  

IGW = Índice de gestão referente a dimensão w de sustentabilidade;  

Ckw = contribuição do indicador “k” no IG da dimensão w;  

Eij = escore da i-ésima variável do indicador “k” obtido pelo j-ésimo agricultor familiar;  

Emaxi = escore máximo da i-ésima variável do indicador “k”;  
i = 1,..., n ( variáveis que compões o indicador “k”;  
j = 1, ... , m ( agricultores familiares);  

k= 1, ... ,d ( indicadores que compõem o IGA). 

O cálculo dos subíndices referente aos Índices de Gestão Econômica (IGE), 

Gestão Social (IGS) e gestão ambiental (IGA), foi realizado por meio da expressão acima. 

 

3.4.3 Efeito das Características Socioeconômicas dos agricultores familiares no acesso ao 

PAA no Território dos Cocais, PI. 
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A análise das características socioeconômicas ocorreu a partir das principais 

variáveis que afetam a inclusão de agricultores familiares no PAA. A ocorrência desse evento 

envolve um resultado que depende das características pessoais e socioeconômicas dos 

agricultores familiares e corresponde a uma resposta de natureza qualitativa, binária (1,0).  

Assim, a resposta binária (Yi*), segundo Lima (1996), é função de um índice 

latente (Ii), que varia de um valor mínimo a um valor máximo, passando um nível-limite (I*) 

que determina uma mudança de qualidade na resposta de um indivíduo:                      (6)                      (7) 

Sendo:  

i = representa a i-ésima observação.  

A variável Y assume o valor um (1) quando o agricultor familiar é beneficiário do 

PAA e assume o valor zero (0), em caso contrário.  

A resposta binária (Yi) é uma função da variável latente, ou seja:       (  ) (8) 

A variável latente é, portanto, função dos k atributos do indivíduo (X1, X2,.... 

Xk), podendo a função ser expressa como:          (     ) (9)  

Sendo:  

Para T observações (i=1,...,T);  

Yi é um vetor (T x1) de observações da variável dependente;  

Xi é um vetor (K x T) de variáveis independentes, ou seja, é a matriz das características 
socioeconômicas dos agricultores familiares; 

ẞ é um vetor (K x 1) de parâmetros a serem estimados. 

A propensão do agricultor familiar ser incluído no PAA pode ser avaliada, 

considerando as variáveis descritas, pelo seguinte modelo de regressão logit :                                                                                            (10) 

Sendo:    é uma variável binária que expressa se o agricultor familiar é beneficiário do PAA= 1, ou se 

não é beneficiário do Programa PAA = 0.  

Os βs são os parâmetros da regressão associados às variáveis representativas das 

características dos agricultores (Quadro 4), e ui corresponde ao termo do erro aleatório.  
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As variáveis representativas dessas características dos agricultores familiares 

encontram-se descritas de acordo com o quadro 4. 

 

Quadro 4 - Variáveis explicativas aplicadas ao modelo Logit para beneficiários e não 
beneficiários do PAA, no do Território dos Cocais, Piauí. 

Discriminação Abreviatura Classificação Variáveis e sua Operacionalização 

Estado Civil Estciv Ordinal 
0 - Solteiro; 1 - Casado;  2  - Viúvo;  
3 - União Estável 

Tipo de 
Construção 

TiCons Nominal 0 = taipa; 1-  alvenaria. 

Tipo de 
cobertura 

Tipcob Ordinal 
0 = palha; 1 = fibro-cimento; 2 = 
telha cerâmica. 

Número de 
cômodos 

NumCom Ordinal 
0 = até 3 comôdos; 1 = até 5 
comôdos; 
2 = mais de 5 comôdos. 

Acesso à 
programa do 
governo 

AcProgov Nominal 0 = não; 1 = sim 

Eleição de 
dirigentes e 
sindicatos 

ElDirSin Nominal 0 = não; 1 = sim 

Usa queimadas UsaQuei Nominal 0 = sim; 1 = não 
Usa grade UsaGrad Nominal 0 = não; 1 = sim 

Fonte: Elaboração própria, 2018. 

 

O modelo Logit é dado por:  (     )   (    )              (11) 

A variação da variável explicada (probabilidade) conforme Passos (2014), é dada 

por uma variação na variável independente no modelo Logit e é chamada de Efeito Marginal e 

corresponde à inclinação da curva de distribuição de probabilidade dos citados modelos. 

Assim, Oliveira (2003), afirma que os efeitos marginais são calculados por derivadas parciais: 

      (    )       (       )      (12) 

A Razão de Máxima Verossimilhança ou Estatística LR é calculada, para verificar 

se a contribuição das variáveis independentes é significativa. Assim, esse teste assemelha-se 

ao teste “F” de Snedecor aplicado aos modelos estimados com métodos dos Mínimos 

Quadrados Ordinários, ou seja, a hipótese de nulidade é que as variáveis independentes em 

conjunto sejam iguais a zero e a hipótese alternativa é o inverso desta (PASSOS, 2014). 

A estatística LR conforme Greene (1997) pode ser calculada, conforme equação 

(13), apresentando distribuição qui-quadrada (χ²) com k graus de liberdade, sendo k o número 

de variáveis independentes. 
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       (        ) (13) 

 

Em que:  

LR e L são os valores das funções de máxima verossimilhança estimadas com restrição (vetor 
de coeficientes restrito a zero, ou seja, ẞ = 0) e sem restrição (vetor de coeficientes irrestrito, 
isto é, β ≠ 0). 

Dessa forma, o coeficiente de determinação R2 não se apresenta como única 

medida de ajuste confiável para modelos de resposta binária. Assim, formas opcionais são 

sugeridas por Maddala  (1983);  Cameron e Trivedi (2005) para mensurar o grau de ajuste. O 

coeficiente de McFadden R², é uma dessas opções, e é dado por:                                (14) 

A heterocedasticidade comum baseados em estudos com dados microeconômicos 

pode ser testada conforme Cameron; Trivedi (2005), pela estatística do Multiplicador de 

Lagrange. O teste pode ser aplicado mediante a seguinte expressão:    (  )   (    )          (15) 

Em que:  

Var(ei) = variância do termo de perturbação estocástica;  

g = é a função exponencial;  

z = vetor de variáveis independentes que representa a fonte de heterocedasticidade;  

γ = vetor de coeficientes. 
Para detectar a heterocedasticidade deve-se testar a significância de γ pelo teste de 

verossimilhança. A hipótese de nulidade é que γ = 0 e, assim, a variância é homocedástica. 

hipótese alternativa γ ≠ 0, ou seja, a variância é heterocedástica. 

 

3.4.3.1 Testes Estatísticos 

 

Pretende-se, também, realizar testes de hipóteses para facilitar a caracterização 

dos grupos analisados (tratados e não tratados). Fávero et al. (2009), afirma que o objetivo do 

teste de hipótese é fornecer um método que permita verificar se os dados amostrais trazem 

evidências que apoiam ou não uma hipótese formulada. 

Para Reis e Ribeiro Junior (2007), a formulação de hipóteses é muito utilizada em 

estudos de áreas diversas do conhecimento, sendo que estes podem ser classificados em testes 

paramétricos e não paramétricos. 
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Os testes paramétricos utilizam os parâmetros da distribuição para o cálculo de 

sua estatística, ou seja, para aplicação dos testes paramétricos, é necessário que as variáveis 

satisfaçam duas condições: primeiro, devem seguir uma distribuição normal e as variâncias 

populacionais devem ser constantes, homogêneas (caso de testes envolvendo duas ou mais 

amostras). Já os testes não paramétricos, geralmente, são considerados alternativos aos testes 

paramétricos, quando não se conhece a distribuição da variável em estudo ou esta distribuição 

não é normal, ou ainda quando a homogeneidade das variâncias entre os grupos não é 

conhecida. Em caso de análises de variáveis qualitativas, porém, estes testes não são opções e 

sim a única aplicação possível (SOBREIRA, 2014). 

Conforme Sobreira (2014), é importante ressaltar que, quando possível de serem 

aplicados, os testes paramétricos são preferíveis aos testes não paramétricos. Portanto, Reis e 

Ribeiro Junior (2007), afirma que normalmente, estes testes são mais rigorosos e possuem 

mais pressuposições para sua validação. [...] percebe-se que os testes de hipóteses 

paramétricos são os mais utilizados, muitas vezes devido ao não conhecimento dos seus 

concorrentes não paramétricos. 

 

3.4.3.1.1 Testes Paramétricos 

 

Os testes paramétricos são aplicados em situações em que se conhece a 

distribuição que melhor representa os dados analisados. Assim, estes testes exigem suposições 

específicas sobre a população da qual a amostra foi extraída. É importante ressaltar que em 

muitos casos, supõe que as amostras sejam retiradas de populações normais. Então, estes 

métodos são chamados de paramétricos, pois exigem que a maioria dos parâmetros seja 

especificada.  

O teste “t” de Student é um teste paramétrico e serve para comparação de duas 

médias populacionais e assim, testa se uma determinada variável com distribuição normal em 

duas amostras aleatórias independentes são ou não significativamente diferentes. Portanto, o 

teste “t” de Student é um tipo de teste paramétrico que deve ser utilizado para comparação de 

médias para dois grupos, sendo considerado um dos testes mais robustos. Para aplicação desse 

teste, é necessário verificar a normalidade da variável que se está analisando para os dois 

grupos, ou seja, há que testar as seguintes hipóteses: 

Conforme Triola (1999), na análise dos resultados assumiu-se o Teorema Central 

do Limite, em que nas amostras apresentam tamanho superior a 30 e as médias amostrais 

apresentam distribuição satisfatoriamente próxima da distribuição normal.  
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Considerando duas populações (A e B) e que a variável X, na qual estudada 

possui distribuição normal, as hipóteses para análise do teste são: 

 Hipótese nula (H0): μA = μB, não existe diferença significativas entre as médias;  

 Hipótese alternativa (H1): μA ≠ μB, existe diferença significativa entre as 

médias.  

De acordo com Maroco (2003); Fávero et al. (2009), considerando se as variâncias 

populacionais não forem homogêneas a estatística do teste é:    ( ̅   ̅ ) (     ) ̂√          (16) 

Os graus de liberdade são dados por:               (17) 

Se as variâncias populacionais forem homogêneas a estatística é:    ( ̅   ̅ ) (     ) ̂√          (18) 

Sendo:   ̅     ̅   são as médias amostrais das populações A e B;          são as médias das populações A e B;    e    correspondem o número de observações amostrais das populações A e B;   ̂ é o desvio-padrão conjunto, dado por:  ̂  √(    )     (    )             (19) 

Sendo:     e     são as variâncias amostrais das populações A e B;      e      são estimativas de   das populações A e B;    e   correspondem o número de observações amostrais das populações A e B; 

Conforme Zar (2010), rejeita-se H0 se │T│   t  /2; (v) em que gl é o número de graus 

de liberdade se as variâncias não são homogêneas e é dado por: 

   (             ) (       ) (    )  (       ) (    )
  (20) 
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3.4.3.1.2 Testes Não Paramétricos 

 

O teste de Qui-quadrado é aplicado quando estão em comparação dois ou mais 

grupos independentes não necessariamente do mesmo tamanho. A variável deve ser de 

mensuração nominal.  

Portanto, ainda consoante com Maroco (2003), o teste do Qui-Quadrado tem por 

objetivo testar se duas ou mais amostras independentes diferem em relação a uma 

determinada característica, ou seja, se a frequência dos elementos da amostra se repartem de 

forma igual pelas classes de uma variável categorizada. 

Assim, O teste do χ² é um teste não paramétrico que se propõe a verificar um 

valor para a dispersão entre duas variáveis nominais, isto é, avalia a associação entre duas 

variáveis quando não se pode aplicar os testes paramétricos. Esse teste consiste basicamente 

em comparar proporções, ou seja, se existe diferença entre as frequências observadas e 

esperadas de cada evento (SOBREIRA, 2014). Portanto, é importante ressaltar que esse teste 

compara as frequências observadas com as esperadas em cada categoria. 

Para aplicação do teste, é necessário que algumas condições sejam satisfeitas, por 

isso serão listados abaixo alguns requisitos do Teste:  

a) O nível de mensuração ocorre em escala nominal (ao menos);  

b) O tamanho da amostra deve ser superior a 20;  

c) A frequência esperada em todas as células, deve ser superior a 1.  

d) A frequência esperada em 80% das células, deve ser maior ou igual a 5 quando 

ocorre a tabela de contingência de 2x2.  

Nesse caso, Sobreira (2014) afirma que a decisão quanto ao uso do teste deve 

basear-se nas seguintes considerações: 

 Quando n > 40, utilizar a prova com correção de continuidade. 

 Quando 20 ≤ n ≤ 40, a prova pode ser aplicada, desde que nenhuma das 

frequências esperadas seja inferior a 5. Se a menor frequência esperada for 

inferior a 5, utilizar a prova de Fisher. 

 Quando n < 20, utilizar a prova de Fisher em qualquer caso. 

As hipóteses do teste são dadas por:  

H0: não existem diferenças entre as amostras em relação à distribuição nas classes da variável;  

H1: existem diferenças significativas entre os grupos de onde foram extraídas as amostras. 

A estatística do teste de acordo com Fávero et al. (2009) é dada por: 
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   ∑ ∑ (       )              (21) 

Em que:     é a frequência observada de um resultado;     é a frequência esperada de um resultado;  

C é o número de colunas e L e o é o número de linhas da tabela de contingência.  

As frequências esperadas são dadas por:             (22) 

Em que:     ∑          (23)    ∑          (24) 

Correspondem, respectivamente, aos totais em linha e em coluna. 

Para um determinado nível de significância ( ), rejeita-se                 (   )(   )  
O teste U de Mann-Whitney é um teste não  paramétrico para comparar as médias 

de duas amostras independentes. O único pressuposto exigido para a aplicação desse teste é 

que as duas amostras sejam independentes e aleatórias, e que as variáveis em análise sejam 

ordinais. Assim, os procedimentos para aplicação do teste são:  

1) Formular as hipóteses: a hipótese em teste é a de que não há diferenças entre os 

grupos;  

2) Distribuir os dados dos dois grupos em uma única ordenação crescente;  

3) Considerar: n 1 = número de casos do grupo 1; n2 = número de casos do grupo 

2;  

4) Calcular:  

    = soma dos postos do grupo 1;  

    = soma dos postos do grupo 2 .  

A seguir, a estatística do teste é calculada a partir da seguinte expressão:            (    )      (25) 

Ou            (    )      (26) 

O valor da variável é dado por: 
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               √     (       )    (27) 

 

3.4.4 Impactos do PAA sobre a Sustentabilidade agrícola dos agricultores familiares 

 

A avaliação de impacto tem como escopo examinar se um determinado programa 

está atingindo os resultados desejados, bem como permite quantificar a magnitude e o sinal do 

efeito médio da intervenção sobre um determinado grupo de indivíduos. 

Para avaliar os impactos do programa de Aquisição de Alimentos - PAA na 

sustentabilidade dos agricultores familiares no Território dos Cocais, será utilizado o método 

de Propensity Score Matching ou pareamento.  

Conforme Resende e Oliveira (2008), este método permite detectar os efeitos 

causais de um tratamento sobre determinadas variáveis de interesse a partir da identificação 

de um grupo ideal (extraído de uma amostra de não beneficiários da política em análise) que 

deve ser comparado com o grupo de beneficiários do programa. Com isso, busca-se minimizar 

uma das grandes dificuldades que ocorrem durante a avaliação dos impactos de políticas 

públicas: filtrar, dentre os impactos inferidos, quais se devem realmente à política em análise 

(SOUSA, 2014). 

Neder et al. (2002), destacam que ao se proceder a uma avaliação é desejável que 

seja determinado mais extensivamente os efeitos do programa sobre os indivíduos e as 

instituições e se estes são efetivamente decorrentes da intervenção do programa. 

Portanto, para assegurar a observância da metodologia, faz-se necessário estimar o 

que teria ocorrido com os beneficiários, se o programa não tivesse sido implementado. A 

dificuldade que se impõe, no entanto, deve-se a impossibilidade de se obter informações dos 

mesmos indivíduos, simultaneamente, como beneficiários e não beneficiários, do programa 

(PASSOS, 2014). 

Assim, Ramos (2009) afirma que o método mais adequado para avaliação de 

impactos de políticas sociais está nos experimentos sociais aleatórios, em que a aleatoriedade 

na escolha dos tratados e não tratados garante identificar o impacto do programa ao eliminar o 

viés de seleção. Esse tipo de método, no entanto, nem sempre é possível, dados os custos 

políticos, éticos e financeiros. A alternativa é a utilização de métodos não experimentais, 

como o método da diferença na diferença e o PSM, que podem garantir a comparabilidade, 

porém, salienta-se que estes estão sujeitos ao problema da seletividade. 
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Alguns trabalhos podem ser considerados quanto à aplicação do PSM para 

avaliação de programas sociais. Dentre eles, podem ser citados os estudos de Resende e 

Oliveira (2008), que avaliam o impacto do Programa Bolsa Escola sobre os gastos das 

famílias brasileiras; Duarte, Sampaio e Sampaio (2009) ao avaliarem o impacto do Programa 

Bolsa Família sobre os gastos com alimentos em famílias rurais; Maia, Khan e Sousa (2013) 

verificaram impactos sobre a sustentabilidade dos beneficiários de programas de 

assentamentos; Sobreira (2014) com a avaliação dos impactos do programa de aquisição de 

alimentos (PAA) no estado do Ceará: o caso do mel; Sousa (2014) verificou a avaliação de 

impactos do programa de incentivos à produção de mamona no estado do Ceará; Passos 

(2014) verificou o impacto do Pronaf Sustentável sobre a sustentabilidade agrícola da 

agricultura familiar: o caso da microrregião do vale do médio Curu no estado do Ceará; 

Rodrigues (2016) que avaliou o impacto do projeto hora de plantar sobre a sustentabilidade 

dos agricultores familiares da microrregião do cariri (CE): o caso do milho hibrido. 

Neder et al.(2002), destaca em seu estudo que ao se proceder a uma avaliação é 

desejável que seja determinado mais extensivamente os efeitos do programa sobre os 

indivíduos e as instituições e se estes são efetivamente decorrentes da intervenção do 

programa. Para assegurar a observância da metodologia, faz-se necessário estimar o que teria 

ocorrido com os beneficiários, se o programa não tivesse sido implementado. 

Assim, ao se aplicar a especificação adotada por Heckman, Ichimura e Todd 

(1977), a qualificação de um agricultor familiar pode ser representada por uma variável 

dummy  “D”, que assume o valor 1, se o agricultor é beneficiário do programa e o valor 0, se 

não é beneficiário.  

Dessa forma, o resultado observado para a variável de interesse da política Y, para 

o agricultor i corresponde a:         (   )     (28) 

Portanto, o impacto médio da política sobre os beneficiários será: 

            e       |   (       )|    (29) 

Em que:         é o valor esperado condicionado à participação na política.  

Para avaliar se o programa está alcançando seus objetivos, sendo considerada uma 

questão relevante e crucial, pois é impraticável a observação de um agricultor ser beneficiário 

e não beneficiário ao mesmo tempo, usa-se nas avaliações um grupo dos que não receberam o 

benefício, é o chamado grupo de controle, ou counterfactual – beneficiários não expostos ao 
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programa, mas que guardam características similares ao grupo tratado. Obtendo-se, assim, 

uma medida aproximada do impacto do benefício sobre a variável em questão: 

  (   |   )   (   |   )     (   |   )   (   |   )   (   |   )   (   |   )       (   |   )   (        (30) 

A equação (30) representa o viés ou a medida do erro que se comete por 

diferenciar os agricultores familiares somente pelo fato destes participarem ou não do 

programa.  

Se o viés de seleção não existisse, o resultado seria:   (   |   )   (   |   )           (31) 

Attanasio et al. (2005), afirma que a mera comparação entre os resultados médios 

dos dois grupos de agricultores resulta em viés e pode ser decorrente de diferenças anteriores 

ao programa e o efeito do programa pode derivar de variáveis como idade e escolaridade dos 

agricultores. 

A forma ideal de eliminar o viés de seleção conforme Neder et al. (2002) é 

selecionar aleatoriamente os beneficiários do programa. Assim, o viés de seleção, conforme 

explicam os autores, pode ser decorrência de dois conjuntos de variáveis: aquelas que 

estabelecem diferenças observáveis no conjunto de dados disponíveis e aquelas decorrentes de 

diferenças não observáveis ou latentes. 

Portanto, para solucionar esses problemas, devem-se comparar indivíduos com 

características observáveis semelhantes nos dois grupos. Para tanto, Rosenbaum e Rubin 

(1983) desenvolveram o Propensity Score Matching que se apresenta como uma possível 

solução para o problema de viés de seleção. Este método adota uma única variável de 

controle: o escore de propensão. O escore de propensão é a probabilidade condicionada de um 

indivíduo ser beneficiário da política avaliada. 

A solução para superar as dificuldades na estruturação desses grupos, surgiu a 

partir dos estudiosos como Roy (1951) e Rubin (1974) que propuseram a substituição do 

grupo de não beneficiários por agricultores que efetivamente não fossem beneficiários. 

Inserindo uma variável dummy que estabeleça o valor 1 para os beneficiários e o valor 0 para 

os não beneficiários do programa,  ( )corresponde à variável de resultado para o indivíduo i 
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do grupo de beneficiários, enquanto   ( )expressa a variável resultado do grupo de não 

beneficiários.  

O resultado do programa (Y) sobre cada agricultor familiar i é definido por:       ( )    ( )  (32) 

A estimação média dos resultados do programa sobre os beneficiários é 

representada pela equação:     [  ( )|    ]   ,  ( )     -  (33) 

Entretanto, para que isso seja possível, é necessário que o agricultor seja 

observado antes e depois da inclusão no programa, mas só se dispõe de informação após a sua 

inclusão no programa. A saída, portanto, é a substituição desse grupo por agricultores que 

realmente não participam do programa,  (  ( )     ). A equação anterior é, portanto:      [  ( )|    ]   ,  ( )     -  (34) 

A substituição oferece uma estimação do impacto do programa sobre os 

beneficiários, mas com viés, já que existem diferenças entre  ,  ( )      - e  ,  ( )     -. Assim, viés tem origem no uso de um grupo que representa aqueles beneficiários no 

período anterior a sua inclusão ao programa.  

Com a finalidade de minimizar o viés é inserida uma hipótese de identificação ao 

se estabelecer que o processo de seleção se verifique mediante as características observáveis 

dos agricultores familiares definidos por X. Algebricamente, tem-se a equação:  [  ( )    ( )]   [  ( )|      ]   ,  ( )       - (35) 

Assim, de acordo com Araújo, Ribeiro e Neder (2010), determina em seus estudos 

que os agricultores com características semelhantes têm igual probabilidade de serem 

incluídos no grupo de beneficiários ou de não beneficiários. Assim os resultados potenciais 

independem da participação no programa, já que são conhecidos os dados observáveis de 

acordo com a seguinte igualdade:   [  ( )   ( )     ]   [  ( )|      ]   ,  ( )       - (36) 

Rosenbaum e Rubin (1985) sugerem para superar as dificuldades de obtenção de 

agricultores semelhantes, dada à diversidade de características consideradas, que seja a 

aplicado o escore de propensão para sanar tais empecilhos. O escore de propensão é a 

probabilidade condicionada de um agricultor beneficiário participar da política avaliada, ou 

seja, do programa, dado suas características observáveis ( X ), ou seja: 
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  ( )               (     ) (37) 

A partir da adoção de um escalar o problema da multidimensionalidade fica 

solucionado. Os autores sugerem que P(X) seja substituído por X, isto é:  [  ( )    ( )|      ( )]   ,  ( )       ( )- (38) 

Se a inclusão no programa e os resultados esperados são independentes 

condicionais às variáveis antes do programa, estes também serão condicionais à probabilidade 

de aderir ao programa, considerando-se as características observáveis, ou seja, condicional ao 

escore de propensão. Assim:  (  ( )   ( )     ( )) (39) 

O uso do escore de propensão envolve dois pressupostos. O primeiro pressuposto 

diz respeito à independência dos beneficiários nos resultados impactos potenciais do 

programa, dadas às características observadas (X). A outra hipótese importante é a do suporte 

comum. 

Heckman, LaLonde e Smith (1999) afirmam que essa suposição requer que 

beneficiários com características X tenham correspondentes no grupo de não beneficiários. 

Portanto, de acordo com os autores acima em relação ao escore de propensão, esse 

pressuposto estabelece que para cada probabilidade estimada para os beneficiários, tem-se 

uma probabilidade semelhante para os nãos beneficiários.      ( )      (40) 

Tal condição assegura que para cada beneficiário exista um não beneficiário 

pareado com valores semelhantes de X. Desde que sejam asseguradas a existência dessas 

hipóteses, o impacto médio do programa (ATT) pode ser expresso como:      * [  ( )|      (  )]   ,  ( )       (  )-     + (41) 

O efeito médio do programa é obtido pela diferença entre o resultado médio do 

grupo de beneficiários e do grupo de não beneficiários. A estimativa do escore de propensão 

não permite o cálculo do ATT, uma vez que é praticamente impossível encontrar duas pessoas 

com o mesmo escore de propensão, já que essa variável é contínua (PASSOS, 2014). 

Nesse estudo trabalhou-se o método do pareamento pelo escore de propensão que 

segundo Passos (2014) permite a eliminação dos dois componentes iniciais do viés, ou seja, 

elimina o viés originado das características observáveis. Contudo, o viés resultante das 

características não observáveis não pode ser controlado, isso significa que o pareamento 
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minimiza, mas não elimina inteiramente o viés de seleção. O pressuposto da independência 

condicional deve ser obedecido no pareamento do escore de propensão. 

É importante ressaltar que, para mensurar os possíveis impactos da existência de 

viés, deve-se recorrer à análise de sensibilidade ou dos limites de Rosenbaum. Esse método 

permite mensurar o possível impacto de uma variável omitida sobre a participação no 

programa e, ainda, possibilita averiguar a robustez dos resultados significativos (PASSOS, 

2014). 

A probabilidade de o agricultor familiar participar do programa corresponde a: 

  (  )   (       )   (       ) (42) 

Em que:  

D é uma variável dummy, com valor igual a 1, para beneficiário e igual a 0, para o não 
beneficiário;  

x são as características observadas do agricultor i;     representa a variável não observada; 

e   é o efeito de    relativa à decisão de participar do programa.  

De acordo com Rosenbaum (2002) os limites para a razão entre as probabilidades 

dos agricultores i e j pareados, dada uma distribuição logística, é expressa pela equação: 

     (  )(   (  )) (  )(   (  ))      (43) 

Ribeiro e Neder (2010) afirmam que os agricultores pareados apresentam a 

mesma probabilidade de participar, somente se   =1. Entretanto, se    = -2, os agricultores 

que têm similaridade nas características observáveis podem diferir em suas razões de 

probabilidade de participar do programa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Caracterização Socioeconômica dos Beneficiários e Não Beneficiários do Programa 

de Aquisição de Alimentos – PAA 

 

Neste item, são discutidos as análises relativas  às características socioeconômicas 

para  demonstrar as semelhanças e as diferenças entre agricultores familiares beneficiários e 

não beneficiários do PAA,  na qual se mostram mais expressivas no funcionamento do 

Programa. 

 

4.1.1 Gênero 

 

A Tabela 2 reporta-se à distribuição dos agricultores beneficiários e não 

beneficiários, segundo o gênero. A agricultura é praticada principalmente pelos homens da 

família com 63,6% dos agricultores beneficiários e 67,9% dos não beneficiários, ou seja, os 

homens são os responsáveis pelo sistema de produção na agricultura. 

Tabela 2 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo o gênero no Território dos Cocais, no estado do Piauí 

Sexo 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. Relativa 
(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Feminino 16 36,4 18 32,1 34 34,0 
Masculino 28 63,6 38 67,9 66 66,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste do Qui-
quadrado 
(χ²)  

Estatística 
= 0,1956 

Nível de 
significância = 

0,658 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

E ainda de acordo com dados pesquisados, observou-se que 36,4% são de 

agricultoras beneficiárias e 32,1% de não beneficiárias, entretanto as mulheres já se 

apresentam como a principal responsável nas propriedades rurais. Em estudos na região 

Metropolitana de Curitiba (RMC), foram observados, que em vários estabelecimentos a 

mulher é a responsável pela unidade de produção, casos em que ela está presente ou coordena 

todas as atividades existentes (KARAM, 2004).  
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Há relatos de estudos, segundo Souza Filho (2005), que em muitos casos as 

mulheres se responsabilizam pela produção para o consumo da família, e os homens pela 

produção de culturas comerciais. 

  Observou-se que ocorreu aumento gradativo no número de mulheres chefes de 

família, pois as mesmas não só se encarregam do cuidado com a casa e os filhos, mas também 

da manutenção econômica dos componentes da unidade familiar.  

Portanto, é importante ressaltar que a independência da mulher é fator importante 

para sua libertação. E, por sua vez, é determinante para a iniciativa individual e para a eficácia 

social, que melhoram o potencial da pessoa para cuidar de si mesma e para influenciar o 

mundo, no momento em que participa, verdadeiramente, dos destinos e dos rumos da 

comunidade como agentes de desenvolvimento (ASTELARRA, 2009). 

Assim, a posição mais elevada e a independência feminina podem favorecer a 

redução das desigualdades contra o sexo feminino nas tomadas de decisões familiares, 

influenciando para a mudança social em geral (SEN, 2004). 

Ao olhar o grupo familiar hoje, as relações estão melhorando muito por conta da 

própria mulher, que já busca seu lugar, participam das decisões relacionadas aos filhos, e 

estão avançando também  na sua qualificação. 

Para Sen (2004), desenvolver o potencial feminino para auferir renda dentro ou 

fora do lar torna-se uma condição positiva que fortalece sua voz ativa e a sua condição de 

agente, desdobrando-se em independência e ganho de poder, corroborando para a 

prosperidade da família, além de tornar a mulher menos dependente de outros. 

Com relação ao resultado do teste Qui - Quadrado observou-se que não existe 

diferença significativa entre o sexo dos agricultores familiares beneficiários e a dos nãos 

beneficiários. 

 

4.1.2 Faixa Etária 

 

Em relação à idade, observou-se que a faixa etária entre 25 a 39 anos de idade é 

de 43,18% para os beneficiários, enquanto os nãos beneficiários são de 33,93%. É importante 

ressaltar que a maior porcentagem se encontra nessa faixa etária. 

A idade do chefe da família entre 40 a 54 para os beneficiários (31,82%), e para 

os nãos beneficiários (33,93%). Analisando a participação dos jovens menores de 25 anos na 

agricultura, observa-se que não há participação dos jovens nos trabalhos agrícolas, sendo 

explicada por escolherem o mercado de trabalho na zona urbana, essa escolha se deve às 
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dificuldades que seus pais enfrentam no meio rural. Maciel (2009) afirma que há uma baixa 

presença de jovens no meio rural, devido á falta de perspectiva em relação ao futuro. 

 

Tabela 3 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA segundo a idade nos Territórios dos Cocais, no Estado do Piauí. 

Idade 
Beneficiários Não beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. Relativa  Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

≤25 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
25 ┤39 19 43,18 19 33,93 38 38,0 
40 ┤54 14 31,82 19 33,93 33 33,0 
55 ┤70 11 25,00 17 30,35 28 28,0 
>70 0 0,0 1 1,79 1 1,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatística 
= 

1,007 

Nível de 
significância = 

0,3137 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observou-se na pesquisa, que a atividade na faixa etária entre 55 e 70 anos é de 

25% para os beneficiários e de 30,35% para os nãos beneficiários, denota-se a participação 

ativa dos agricultores familiares na propriedade nessa faixa etária. 

Assim, a disposição desses agricultores inseridos nessa faixa etária ocorre devido 

à qualidade dos alimentos orgânicos consumidos, com um melhor nível nutricional, 

proporcionando uma melhor qualidade de vida e de saúde. 

 Com relação a menor atuação dos agricultores, percebeu-se a faixa etária entre 

maior que 70 anos, onde os beneficiários aparecem com 0,0% e os não beneficiários (1,79%). 

Observa-se que a maioria dos idosos recebe algum tipo de benefício, sendo este procedente de 

aposentadoria por idade, tempo de serviço, ou ainda por invalidez, justificando a sua ausência 

nas atividades agrícolas. 

O teste U de Mann – Whitney mostra que não há diferença significativa entre  a 

idade dos beneficiários e não beneficiários do PAA. 

 

4.1.3 Estado Civil 

 

A Tabela 4 apresenta o estado civil dos agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários, no qual apenas 4,5% dos beneficiários entrevistados são solteiros e 7,1% dos 

não beneficiários. 
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Tabela 4 - Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do PAA 
segundo o estado civil no Território dos Cocais, no Estado do Piauí. 

Estado 
Civil 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa (%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa  

Solteiro 2 4,5 4 7,1 6 6,0 
Casado 35 79,5 34 60,7 69 69,0 
Viúvo 0 0 3 5,4 3 3,0 
União 
Estável 

7 15,9 15 26,8 22 22,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U 
de Mann 
– 
Whitney 

Estatística 
= 1,311        

Nível de 
significância 
= 0,1897 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

No meio rural 79,5% dos agricultores familiares beneficiários são casados e 

60,7% dos não beneficiários também, de acordo com os dados, observa-se, que os agricultores 

pesquisados no território ainda carregam na sua cultura a importância do casamento. Nesse 

sentido, o casamento é considerado como uma das categorias culturais mais importantes no 

meio rural (STROPASOLAS, 2004).  

Já Woortmann (1995) afirma que entre camponeses casar não é uma simples 

questão de escolha individual, e a rigor, não são apenas dois indivíduos que se casam, mas 

duas famílias que entram em acordo. 

O teste U de Mann – Whitney mostra que não existe diferença significativa entre  

o estado civil dos beneficiários e não beneficiários no nível de significância de ἀ = 5%. 

 

4.1.4 Nível de Escolaridade 

 

De acordo com a Tabela 5, observa-se uma porcentagem baixa para os beneficiários 

que não possuem instrução (9,1%), enquanto os nãos beneficiários são 23,2% um valor maior em 

relação aos beneficiários. 

Já o nível de escolaridade que representa um nível maior, é o fundamental, 

representando a maioria dos agricultores pesquisados, chegando a 50,1% dos beneficiários, ou 

seja, mais da metade dos agricultores pesquisados, e os não beneficiários chegam a 60,7%. 
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Tabela 5 – Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do PAA 
segundo o nível de escolaridade no Território dos Cocais, no Estado do Piauí. 

Escolaridade 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Sem 
Instrução 

4 9,1 13 23,2 17 17,0 

Fundamental 26 59,1 34 60,7 60 60,0 
Médio 13 29,5 8 13,3 21 21,0 
Superior 1 2,3 1 1,8 2 2,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatística 
= - 2,315       

Nível de 
significância 
= 0,0206 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O nível médio mostra valores bem diferentes em relação aos beneficiários 

(29,5%) e não beneficiários (13,3%). Verifica-se também que 2,3% da população dos 

beneficiários concluíram o ensino e superior e somente 1,8% dos não beneficiários também 

concluíram. 

É importante destacar que a educação de acordo com Onphanhdala (2009) é 

susceptível de aumentar a capacidade do agricultor e do acesso ao mercado e aos trabalhos de 

exploração agrícola.  

Oliveira (2011) ressalta que a contribuição negativa para com o setor rural tem a 

ver com o nível de escolaridade dos produtores rurais, uma vez que isto pode influenciar na 

capacidade de entendimento e absorção de novos conhecimentos, tornando as pessoas mais 

distantes de uma agricultura sustentável. 

Portanto, na atividade agrícola o nível de escolaridade maior oferece mais 

oportunidades para a adoção de novas tecnologias e, paralelamente, favorece a inovação e a 

criatividade, além de contribuir para a melhoria da gestão da propriedade (PASSOS, 2014) 

É importante ressaltar que a educação influencia de várias formas a qualidade de 

vida das pessoas. Ela não só afeta positivamente o nível de produtividade e renda do trabalho, 

como também uma população mais educada torna-se capaz de participar de forma mais ativa 

na vida social e política do País (NEY; HOFMANN, 2009). 

O teste de U de Mann – Whitney revela que há diferença significativa quanto ao 

nível de escolaridade dos agricultores beneficiários e não beneficiários, no nível de 

significância de 0,05. 
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4.1.5 Sabe ler e escrever 

Os dados da Tabela 6 mostram o conhecimento de leitura e escrita dos 

agricultores beneficiários e não beneficiários, onde os dados apresentados são de que 88,6% 

dos agricultores beneficiários sabem ler e escrever, enquanto os nãos beneficiários chegam a 

76,8% um valor mais da metade dos agricultores pesquisados. 

 

Tabela 6 – Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do PAA, 
segundo o conhecimento de leitura e escrita no Território dos Cocais, no Estado do 
Piauí. 

Sabe Ler e 
Escrever 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa (%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Sim 39 88,6 43 76,8 82 82,0 
Não 5 11,4 13    23,2 18 18,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste do 

Qui-
Quadrado 

(χ²) 

Estatística 
= 2,344        

Nível de 
significância 
=  0,126 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A educação também é entendida no âmbito governamental como uma ação 

estratégica para a emancipação e cidadania de todos os sujeitos que vivem no campo, e pode 

por meio dela, colaborar com a formação das crianças, jovens e adultos para o 

desenvolvimento sustentável regional e nacional (BRASIL, 2003). 

A educação também é entendida no âmbito governamental como uma ação 

estratégica para a emancipação e cidadania de todos os sujeitos que vivem no campo, e pode 

por meio dela, colaborar com a formação das crianças, jovens e adultos para o 

desenvolvimento sustentável regional e nacional (BRASIL, 2003). 

Na visão de Carneiro e Azevedo (2015) a educação além de ser determinante no 

processo de fortalecimento do sistema passa a ser o fator que explica as diferenças de 

capacidade de trabalho, de produtividade e de renda. 

Os estudos realizados no Lao pelo autor Onphanhdala (2009) destaca-se a 

associação entre a educação dos agricultores e a adoção de práticas agrícolas modernas, na 

qual se observou que a educação do agricultor tem um forte efeito positivo sobre a eficiência 

da propriedade rural.  
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O valor do teste do Qui - Quadrado indica que não existe diferença  da variável 

saber ler e escrever entre os beneficiários e  dos não beneficiários do PAA, no nível de 

significância de 5%. 

 

4.1.6 Condição do Produtor 

 

De acordo com a Tabela 7, observa-se que 59,1% dos agricultores beneficiários e 

69,6% dos não beneficiários são posseiros ou assentados. E apenas, 29,5% de beneficiários e 

26,8% de não beneficiários são proprietários. 

 

Tabela 7 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo a condição do produtor no Território dos Cocais, no Estado do Piauí. 

Condição 
do produtor 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Posseiro ou 
assentado 

        26 
 

59,1 
 

39 
 

69,6 
 

65 
 

65,0 
Arrendatário 5 11,4 2 3,6 7 7,0 
Proprietário 13 29,5 15 26,8 28 28,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatística 
= -0,874 

Nível de 
significância 
= 0,3823 

    

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Brumer et al. (1993) afirmam que a agricultura de base familiar nasceu no Brasil 

sob o signo da precariedade, precariedade jurídica, econômica e social do controle dos meios 

de trabalho e de produção e, especialmente, da terra. 

O valor do teste U de Mann-Whitney, demonstrado na Tabela 7, revela que não há 

diferença estatisticamente significante na condição do produtor dos beneficiários e dos não 

beneficiários do PAA, no nível de significância de 5%. 

 

4.1.7 Residência do Produtor 

 

A Tabela 8 apresenta dados sobre a residência do produtor, na qual observa-se que 

81,8% dos agricultores beneficiários e 87,5% dos não beneficiários, residem na propriedade 

rural onde os mesmos produzem plantação de hortifrutigranjeiros.  
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Tabela 8 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo a residência do produtor no Território dos Cocais, no Estado do Piauí 

Residência 
do 

produtor 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa (%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Em outro 
estado 

0 0 1 1,8 1 1,0 

Em outro 
município 

4 9,1 1 1,8 5 5,0 

Na sede do 
município 

4 9,1 5 8,9 9 9,0 

Na 
propriedade 

36 81,8 49 87,5 85 85,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatística 
= 0,828     

Nível de 
significância 
= 0,4076 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Enquanto, 9,1% dos agricultores beneficiários e 8,9% dos não beneficiários 

residem na sede do município e não na propriedade localizada na zona rural, onde praticam as 

atividades agrícolas. 

O resultado do teste de U de Mann-Whitney revela que a residência do produtor 

dos beneficiários e dos não beneficiários do Programa  não existe diferença significativa entre 

ambos os grupos. 

 

4.1.8 Condições de Moradia 

 

A moradia e a área destinada à produção estiveram presentes como aspectos 

centrais da garantia de posse da terra no Brasil, como mostra a Lei de Terras (Lei n° 601, de 

18.07.1850), que dá posse aos posseiros que utilizavam a terra como função social de morada 

e de cultivo (BROSLER, 2015). 

A Tabela 9 mostra dados referentes às condições de moradia dos agricultores 

familiares. Observou-se que 86,4% dos agricultores beneficiários e 83,9% dos não 

beneficiários tem moradia própria. 
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Tabela 9 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo as condições de moradia do produtor no Território dos Cocais, no 
Estado do Piauí. 

Condição 
da 
moradia 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa (%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Cedida 6 13,6 9 16,1 15 15,0 
Alugada 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
Própria 38 86,4 47 83,9 85 85,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U 
de Mann 
– Whitney 

Estatística 
= - 0,337 

Nível de 
significância 

= 0,7363 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em relação à moradia cedida foram apresentados os seguintes valores: 

beneficiários (13,6%) e não beneficiários (16,1%). É importante observar que não houve 

nenhum agricultor em condições de moradia alugada. Portanto, a residência é considerada um 

elemento importante para o agricultor e a família assentada, como parte da conquista da terra, 

e também do retorno ao meio rural. 

De acordo com Brosler (2015) há que considerar a antiga luta dos agricultores 

brasileiros por terra, por um espaço de reprodução. Entende-se que no meio rural a luta por 

terra se traduz numa busca por garantir a sobrevivência da família através da terra para 

trabalho e moradia. 

Brosler (2015) destaca à importância de se considerar os sujeitos do campo, 

compreender as significações e utilizações que os mesmos dão aos espaços da habitação e do 

seu entorno. E precisa transcender os espaços edificados e englobar o que há de rural nela e 

nas necessidades da família. 

Em relação ao resultado do teste U de Mann-Whitney, percebe-se que não existem 

diferenças entre as condições de moradia dos beneficiários e dos não beneficiários do 

Programa PAA. 

 

4.1.9 Tipos de Construção 

 

De acordo com a Tabela 10, as moradias dos agricultores familiares são 

construídas em taipa ou alvenaria, dos dados pesquisados, observou-se que 79,5% das 
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residências dos agricultores beneficiários são de alvenaria, enquanto dos não beneficiários são 

de 71,4%. 

 

Tabela 10 – Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo o tipo de construção do produtor no Território dos Cocais, no Estado do 
Piauí. 

Tipo de 
construção 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa (%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Taipa 9 20,5 16 28,6 25 25,0 
Alvenaria 35 79,5 40 71,4 75 75,0 
Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste do 
Qui-
Quadrado 
(χ²) 

Estatítica 
= 1,762 

Nivel de 
significância 

= 0,414 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Já as residências do material taipa, têm-se apenas 20,5% para os beneficiários e 

28,6% para os nãos beneficiários. Ressalta Brosler (2015) que todos esses aspectos impactam 

diretamente a questão do direito à moradia, principalmente se a considerarmos a partir do que 

a Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos (NUDH) e o Programa das Nações 

Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) colocam como direito a uma moradia 

adequada. 

Conforme Brosler e Bergamasco (2013) a casa de alvenaria toma uma dimensão 

que representa para os moradores a conquista da melhoria na qualidade de vida, uma 

representação simbólica da fuga da pobreza, uma negação da situação anterior, reportando à 

casa a sua ascensão social, como padrão de status. 

Nesse sentido, é importante ressaltar o direito à moradia adequada e 

principalmente o direito a uma moradia digna pelos agricultores familiares que residem no 

meio rural do Território dos Cocais.  

O valor do teste do Qui-Quadrado comprova que não existe diferença 

estatisticamente significante na variável tipo de construção dos beneficiários e os nãos 

beneficiários do Programa PAA. 

 

4.1.10 Tipos de cobertura 
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As informações exibidas na Tabela 11 mostram a distribuição absoluta e relativa 

dos agricultores familiares beneficiários não beneficiários quanto ao tipo de cobertura das 

residências. 

Tabela 11 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo o tipo de cobertura do produtor no Território dos Cocais, no Estado do 
Piauí. 

Tipo de 
cobertura 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Palha 1 2,3 15 26,8 16 16,0 
Fibrocimento 0 0,0 2 3,6 2 2,0 
Telha 
cerâmica 

43 97,7 39 69,6 82 82,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 

Teste U de 
Mann-
Whitney 

Estatítica 
= 

- 3,593 

Nivel de 
significânc

ia = 
0,0003 

    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Observou-se que a cobertura de telha cerâmica foi de 97,7% para os beneficiários 

e de 69,6% para os nãos beneficiários. Portanto, avança-se na discussão para o direito à uma 

moradia digna, sendo que esta não depende somente da resolução da problemática da falta de 

moradia, mas, também com destaque, do elevado índice de inadequação das moradias, seja 

nas questões de insalubridade (péssimas condições de higiene), precariedade (grau de risco ao 

morador) (HENKES, 2005). 

Assim, a casa rural retrata, por consequência, as resistências e as transformações 

ocasionadas frente ao externo. Através da situação da casa, de seu material de construção, 

estética e funcionalidade (BROSLER, 2015). 

Portanto, o Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU, ressalta 

que o direito à moradia adequada deve ser visto holisticamente, não somente como um 

telhado em cima da cabeça ou sob o aspecto único da comodidade, é preciso ser visto como 

um direito à vida em segurança, paz e dignidade (BROSLER, 2015). 

O teste de U de Mann-Whitney  identifica que existe diferença  entre beneficiários 

e não beneficiários do PAA, em relação tipo de cobertura   da residência dos agricultores 

familiares do PAA. 

 

4.1.11 Número de Cômodos 
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O número de cômodos da moradia do agricultor familiar demonstra a estrutura da 

residência, o tamanho da mesma, visando a qualidade de vida e o conforto de seus familiares, 

como demonstrado na Tabela 12.  

Tabela 12 – Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo o número de cômodos na residência produtor no Território dos Cocais, 
no Estado do Piauí. 

Número de 
cômodos 

Beneficiários Não Beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. Relativa 
(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Até 3 
cômodos 

0 0,0 5 8,9 5 5,0 

Até 5 
cômodos 

20 45,5 27 48,2 47 47,0 

Mais de 5 
cômodos 

24 54,5 24 42,9 48 48,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatítica = 
-0,342 

Nivel de 
significância = 

0,7325 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Para 54,5% e 48,2% dos beneficiários e não beneficiários do PAA, 

respectivamente, as moradias apresentam mais de 5 cômodos, demonstrando que há bastante 

conforto para os familiares dos agricultores. 

O resultado do teste de U de Mann-Whitney aponta que não existe diferença 

estatisticamente significante em nível de 5% entre beneficiários e não beneficiários do PAA, 

quanto à quantidade de números de cômodos na residência dos agricultores. 

 

4.1.12 Tempo de Trabalho na Propriedade 

 

Os agricultores que apresentam menos de cinco anos de trabalho na propriedade 

(Tabela 13), representam 6,8% dos beneficiários e 1,8% dos não beneficiários do PAA. 

Enquanto, 56,8% dos beneficiários e 32,1% dos não beneficiários do PAA apresentam mais 

de 16 anos de trabalho na propriedade. 

 

Tabela 13 – Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo o tempo de trabalho na propriedade, no Território dos Cocais, no Estado 
do Piauí. 
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Há quantos 
anos 

trabalha 
nesta 

propriedade 

Beneficiários Não beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

Menos de 
cinco 

3 6,8 1 1,8 4 4,0 

De cinco a 
dez 

6 13,6 24 42,9 30 30,0 

De onze a 
quinze 

10 22,7 13 23,2 23 23,0 

Mais de 
dezesseis 

25 56,8 18 32,1 43 43,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 
Teste U de 
Mann – 
Whitney 

Estatística 
= -2,496 

Nível de 
significância 

= 0,1215 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Passos (2014) ressalta que o tempo de trabalho na propriedade é um indicativo da 

experiência do agricultor nas lides agrícolas e, em geral, denota a sua persistência na 

profissão.  

O valor do teste U de Mann – Whitney mostra que não existe diferença na 

variável Há quantos anos trabalha na propriedade dos beneficiários e dos não beneficiários do 

PAA a um nível de significância de 5%. 

 

4.1.13 Água disponível na propriedade 

 

As informações apresentadas na Tabela 14 indicam que 65,9% dos beneficiários e 

78,6% dos não beneficiários possui água suficiente para a produção, os animais e o uso 

doméstico. Verifica-se essa condição, devido a grande quantidade de poços nas propriedades, 

por isso não há falta de água para a produção dos animais e uso doméstico. 

É importante ressaltar que os recursos rio Longá são utilizados pelos moradores 

das zonas rurais, especificamente nos municípios pesquisados (Barras, Esperantina e Batalha), 

sendo que na zona rural as águas do rio são utilizadas para a irrigação de lavouras 

permanentes, por exemplo, no município de Barras que produz uma grande quantidade de 

melancia (ARAÚJO; SOUSA, 2009). 

 Já 22,7% dos beneficiários e 3,6% dos não beneficiários possui água suficiente 

somente para os animais e o uso doméstico. Enquanto, apenas 2,3% dos beneficiários e 5, 4% 

não possui água suficiente para o uso doméstico. 
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Tabela 14 – Distribuição absoluta e relativa de beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo água disponível na propriedade no Território dos Cocais, no Estado do 
Piauí 

Água disponível 
na propriedade 

Beneficiários Não beneficiários Total 

Freq. 
Absoluta 

Freq. Relativa 
(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 

Freq. 
Absoluta 

Freq. 
Relativa 

(%) 
Não é suficiente 
para o uso 
doméstico 

1 2,3 3 5,4 4 4,0 

É suficiente para o 
uso doméstico 

4 9,1 7 12,5 11 11,0 

É suficiente para 
animais e o uso 
doméstico  

10 22,7 2 3,6 12 12,0 

É suficiente para a 
produção, animais 
e para o uso 
doméstico. 

29 65,9 44 78,6 73 73,0 

Total 44 100,0 56 100,0 100 100,0 

Teste U de Mann 
– Whitney 

Estatítica 
= 2,344 

Nivel de 
significância = 

0,3339 
    

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

O resultado do teste de U Mann-Whitney indica que a quantidade de água 

disponível na propriedade dos beneficiários é igual a dos não beneficiários, no nível de 

significância de 5%. 

 

4.1.14 Renda Média Agrícola e Renda Média Pecuária do Produtor  

 

A Tabela 15 mostra a receita média agrícola e pecuária dos agricultores 

beneficiários e não beneficiários do PAA. A receita média agrícola  dos beneficiários é quase  

o dobro da obtida pelos não beneficiários.  

 

 
Tabela 15 - Distribuição absoluta e relativa dos beneficiários e não beneficiários do 
PAA, segundo a renda média agrícola/pecuária do produtor no Território dos Cocais, 
no Estado do Piauí. 

Renda Média 
Agrícola/ pecuária 

(R$) 
Beneficiários Não Beneficiários Valor de t 

Renda Média Agrícola 5.693,80 3.328,57 5,648** 
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Renda Média Pecuária 2.904,55 1.930,36 2,6107* 
Nota: *diferença significativa a 1%; **diferença significativa a 5%. 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Em relação à renda média pecuária o valor dos beneficiários em relação aos não 

beneficiários é maior chegando a R$ 2.904,55, ou seja, tem uma diferença de R$ 973,19  

reais. 

Existe diferença significativa em nível de 1% entre os valores médios da renda 

agrícola dos beneficiários e não beneficiários do programa PAA. 

 

4.2 A Sustentabilidade Agrícola de Beneficiários e Não Beneficiários do Programa de 

Aquisição de Alimentos – PAA 

 

Este capítulo apresentam os índices que compõe o índice de Gestão da 

Propriedade, descrevendo a forma que cada indicador contribui relativamente para melhorias 

na Gestão ambiental, econômico e social das propriedades geridas pelos agricultores 

familiares inseridos no PAA. 

 

4.2.1 Composição do Índice de Gestão Ambiental 

 

O índice de gestão ambiental compreende os indicadores e as variáveis que 

envolvem o agricultor familiar e o processo produtivo no território pesquisado. 

 

4.2.1.1 Indicador de Práticas de Preparo do Solo – IPPS 

 

As informações apresentadas na Tabela 16 mostram que a maioria substancial dos 

beneficiários e cem por cento (100%) dos não beneficiários são classificados com baixo nível 

de sustentabilidade do indicador de preparo do solo (IPPS). Observa-se também que somente 

6,82% dos beneficiários atingiram o alto nível de sustentabilidade do indicador de práticas de 

preparo do solo. 

 

Tabela 16 – Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não Beneficiários 
segundo o nível de Sustentabilidade do Indicador de Práticas de Preparo do Solo – 
IPPS. 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não beneficiários 
Valor Participação Valor Participação 
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Absoluto (%) Absoluto (%) 
0 ≤ IPPS ≤ 0,50 34 77,27 56 100,0 
0,50 <IPPS ≤ 0,80 7 15,91 0 0,00 
0,80 <IPPS ≤ 1,0 3 6,82 0 0,00 
Total 44 100,0 56 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 

 

Esse resultado pode ser atribuído a não utilização de máquinas e equipamentos 

para preparação do solo para o plantio de culturas e também ao emprego de queimada para a 

limpeza do solo, contribuindo para a redução da qualidade do ar e prejudicando a saúde da 

população que reside nas proximidades. A manutenção da qualidade do solo, ou mesmo a sua 

melhoria, é fundamental para a sustentabilidade de agroecossistemas, visando à produção 

agrícola e à preservação ambiental (DORAN; JONES, 1996). 

Por isso, o manejo adequado dos solos agrícolas é o principal fator a ser 

considerado quando se almeja a produção agrícola sustentável, uma vez que os sistemas de 

preparo interferem de modo significativo nas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo (GOVAERTS et al., 2007), e segundo Doran e Jones (1996) compõem o tripé sobre o 

qual se assenta a qualidade do solo. 

É importante ressaltar que a adoção de práticas de preparo do solo consideradas 

pouco recomendáveis como, por exemplo, as técnicas de uso de queimadas nos solos, na qual 

os deixam sem cobertura vegetal, favorecem ao desencadeamento dos processos erosivos 

resultando em fortes impactos ao meio ambiente. 

 

4.2.1.2 Indicador de Práticas de Plantio – IPP 

 

De acordo com a Tabela 17, 84,09% dos beneficiários e 73,21% dos não 

beneficiários apresentam um médio ou alto nível de sustentabilidade em relação ao indicador 

de práticas de plantio (IPP), esses resultados devem-se: o uso do plantio direto, da rotação de 

culturas, não utilização de fertilizantes químicos e utilização de esterco pela maioria dos 

entrevistados. 

 

Tabela 17 – Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não beneficiários 
segundo o nível de sustentabilidade do Indicador de Práticas de Plantio – IPP. 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ IPP ≤ 0,50 7 15,91 15 26,79 
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0,50 < IPP ≤ 0,80 17 38,64 14 42,86 
0,80 <IPP ≤ 1,0 20 45,45 17 30,35 
Total 44 100,0 56 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

Landers (2005), afirma que o plantio direto é um sistema diferenciado, 

considerado apropriado para a agricultura sustentável, tendo em vista a diminuição dos 

impactos causados na agricultura. 

Portanto, o sistema de plantio direto é considerado uma alternativa para reduzir 

esses processos de degradação, mediante a eliminação das operações de revolvimento do solo, 

o que proporciona a redução da erosão, causando menos degradação ao solo (LISBOA et al., 

2012).  

Já em relação aos fertilizantes, especificamente o caso da utilização de 

fertilizantes químicos, esses oferecem sérios prejuízos ao sistema agrícola, na qual a 

produtividade e estabilidade passam a depender cada vez mais desse tipo de insumos, não 

apropriado à utilização do solo, aumentando os problemas ambientais (ALCARDE; 

GUIDOLIN; LOPES, 1998; BARBOZA; SANTOS, 2013). 

Desse modo, o problema dos fertilizantes está nos seus impactos, entre eles estão: 

a degradação da qualidade do solo, a poluição das fontes de água e da atmosfera e aumento da 

resistência de pragas. 

Crepaldi (2006) ressalta que o solo é o fator mais importante na atividade 

agrícola, pois é dele que se obtém a produção para geração de renda, devendo o agricultor 

fazer a devida conservação do solo para evitar seu desgaste. 

Dessa forma, o manejo e preparo do solo é considerada uma das etapas 

indispensável ao bom desenvolvimento das culturas, uma vez utilizadas de maneira correta 

traz grandes benefícios, como a alta produtividade (OLIVEIRA et al., 2015). 

 

4.2.1.3 Indicador de Práticas de Pós- Plantio – IPPP 

 

Os dados da Tabela 18 mostram que 76,79% dos agricultores não beneficiários 

apresentaram um alto nível de sustentabilidade no indicador de práticas de pós-plantio, 

enquanto os agricultores beneficiários foram de 70,46%, uma diferença de 6,63% em favor 

dos não beneficiários. Observou-se que 23,21% dos não beneficiários e 29,54% dos 

beneficiários atingiram o baixo nível de sustentabilidade do indicador de práticas de pós-

plantio do solo. 
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Esse nível de classificação é decorrente das práticas utilizadas pelos agricultores 

beneficiários e não beneficiários como a capina manual e o não uso de herbicidas. 

 
Tabela 18 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não Beneficiários 
segundo o Nível de Sustentabilidade do Indicador de Práticas de Pós-Plantio – IPPP. 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ IPPP ≤ 0,50 13 29,54 13 23,21 
0,50 < IPPP ≤ 
0,80 

0 0,00 0 0,00 

0,80 <IPPP ≤ 1,0 31 70,46 43 76,79 
Total 44 100,0 56 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

É importante ressaltar que o uso de herbicidas traz desvantagens como: 

contaminação do solo, do ar e trazem consigo riscos de intoxicação humana e animal, e 

podendo ocorrer também a contaminação da produção de comunidades vizinhas. 

 Segundo Lisboa et al. (2012) estudos já mostraram que o uso de agrotóxicos pode 

interferir nos processos de quebra da matéria orgânica e de respiração do solo, provoca a 

perda de nitrogênio e de fosfatos, causando danos aos recursos hídricos e também causar 

eutrofização de águas.  

Além dos problemas citados acima, o uso de herbicidas pode trazer sérios riscos 

no aspecto ambiental. O primeiro desses riscos é a resistência desenvolvida pela erva daninha 

com o passar do tempo, o que provoca posteriormente a necessidade do uso de dosagens cada 

vez maiores de herbicidas. 

Nesse contexto, Mendes et al. (2014) ressalta que apesar de cumprirem o papel de 

proteger as culturas agrícolas de plantas daninhas, os herbicidas, podem oferecer riscos à 

saúde humana e ao ambiente.  

Além dos perigos aos seres humanos, sabe-se que a introdução de agrotóxicos no 

ambiente pode provocar efeitos indesejáveis, como a alteração da dinâmica bioquímica 

natural pela pressão de seleção exercida sobre os organismos, tendo como consequência, 

mudanças no funcionamento do ecossistema afetado (SPADOTTO, 2006). 

 

4.2.1.4 Indicador de Práticas de Combate às Pragas – IPCP 

 

As informações na Tabela 19 mostram que a maioria dos beneficiários com 

70,46% e não beneficiários com 96,42% apresentam baixo nível de sustentabilidade do 
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indicador de combate às pragas (ICP). E apenas 29,54% dos beneficiários e 3,57% dos não 

beneficiários apresentaram um alto índice de sustentabilidade nas práticas adotadas. Observa-

se ainda que nenhum dos entrevistados de ambos os grupos teve médio nível de 

sustentabilidade do específico indicador. 

Esses resultados são decorrentes das práticas adotadas pelos agricultores como o 

uso de defensivos e o não uso de plantio de culturas de armadilhas, observa-se de acordo com 

a pesquisa que a maioria dos agricultores faz uso de defensivos, no qual é considerada uma 

prática não sustentável. 

O ideal seriam práticas que inibam a proliferação de pragas e doenças, e que o uso 

ocorresse através de práticas consideradas sustentáveis, por exemplo: o uso de variedades de 

plantas mais resistentes; ou através de outras práticas de controle de pragas e doenças, como o 

uso de armadilhas, e o uso de controle biológico, isto é, a criação, soltura ou favorecimento de 

inimigos naturais das pragas. 

Nesse sentido, estas práticas citadas acima, compõem o  manejo integrado de 

pragas  , onde o ideal é usar uma combinação de ferramentas de controle de pragas e não 

apenas o uso de agrotóxicos.  

 

Tabela 19 - Distribuição Absoluta e Relativa dos Beneficiários e não beneficiários 
segundo o nível de sustentabilidade do Indicador de Práticas de Combate as Pragas – 
IPCP. 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ ISA ≤ 0,50 31 70,46 54 96,42 
0,50 < ISA ≤ 0,80 0 0,00 0 0,00 
0,80 < IPCP ≤ 1,0 13 29,54 2 3,57 
Total 44 100,00 56 100,0 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

È importante ressaltar que a utilização dos agrotóxicos no Brasil tem trazido sérias 

consequências, tanto para o meio ambiente como para a saúde da população, particularmente 

do trabalhador rural (AUGUSTO et al., 2012). 

Em muitos países, principalmente naqueles em desenvolvimento, o uso 

indiscriminado dos agrotóxicos é generalizado e tem chamado à atenção dos governos, das 

agências de proteção do meio ambiente e de trabalhadores (CASTRO; CONFALONIERI, 

2005). 
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Augusto et al. (2013) enfatiza que seu uso indiscriminado tem resultado em 

intoxicações, em diferentes graus, de agricultores e de consumidores, tornando-se um 

problema de saúde pública. 

De acordo com Sobreira e Adissi (2003) essa situação é agravada pelas precárias 

condições socioeconômicas e culturais da grande maioria dos trabalhadores rurais, o que 

amplia sua vulnerabilidade frente à toxicidade dos agrotóxicos. 

É importante destacar também o efeito no processo de degradação do solo 

provocado pelos agrotóxicos que se inicia com a esterilização, ocorrendo a eliminação de 

flora e fauna que, juntamente com os processos erosivos, levam à maior demanda de 

aplicação de produtos químicos (BARRETO; RIBEIRO, 2006). Portanto, depois das plantas, 

o solo é o principal receptor de agrotóxicos agrícolas (MARTINS, 2006). 

 

4.2.1.5 Índice de Gestão Ambiental – IGA 

 

Os dados da Tabela 20 demonstram que o Índice de Gestão Ambiental (IGA) dos 

beneficiários é de 0,6320, enquanto o dos não beneficiários do PAA é de 0,5190, esse 

resultado os classifica no nível de sustentabilidade ambiental médio. 

Para os beneficiários e não beneficiários do Programa de Aquisição de Alimentos 

– PAA, o indicador de práticas de pós-plantio foi o que mais contribuiu para a composição do 

IGA, com 33,70% e 42,58%, respectivamente. Essa contribuição se deve pelo fato dos 

agricultores utilizarem práticas mais sustentáveis como: a prática da capina manual e o não 

uso de herbicidas. 

 Nesse sentindo, considera-se um fator positivo, pois o uso desordenado de 

herbicidas, pode trazer sérios riscos no aspecto ambiental, além disso, trás consigo um 

problema ambiental de grande relevância que é a contaminação das águas e dos seres vivos, já 

que se trata de substâncias amplamente tóxicas. 

Tabela 20 – Composição do Índice de Gestão Ambiental de beneficiários e não 
beneficiários do PAA, no Território dos Cocais. 

Indicadores que 
compõem o Índice 

de Gestão 
Ambiental 

Beneficiários Não beneficiários 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Índice de Gestão 
Ambiental 

0,6320 100,00 0,5190 100,00 

Indicador de Práticas 
de Preparo do Solo 

0,0810 12,81 0,0357 6,88 

Indicador de Práticas 0,2017 31,91 0,1842 35,49 
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de Plantio 
Indicador de Práticas 
de pós – plantio 

0,2130 33,70 0,2210 42,58 

Indicador Prática de 
Combate as Pragas 

0,1363 21,58 0,0781 15,05 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

O indicador de práticas de preparo do solo foi o que teve menor contribuição no 

IGA, chegando a uma participação dos beneficiários de 12,81% e dos não beneficiários foi de 

6,88%, essa contribuição baixa se deve a não utilização de técnicas recomendas para a 

preparação dos solos. 

Na visão de Filho et al. (2011) a tecnologia possui um papel importante na 

determinação do desempenho econômico financeiro dos estabelecimentos agropecuários, 

pois, permite a elevação da produtividade do trabalho. 

 

4.2.1.6 Estatísticas descritivas dos indicadores/Índices de Gestão Ambiental 

 

 A Tabela 21 descreve as estatísticas descritivas relativas à comparação dos 

beneficiários e não beneficiários quanto aos valores médios dos indicadores/índices de gestão 

ambiental. 

 Foi calculado o teste t para amostras independentes, observou-se que o t de 

Student aponta que a média entre os agricultores beneficiários e não beneficiários no 

Indicador de práticas de plantio – IPP foi de 3,909, no indicador de combate as pragas – IPCP 

(3,677) e no indicador de sustentabilidade ambiental (3,923), foi considerado significativo ao 

nível de significância de 1%, ou seja, houve uma diferença significativa entre as médias dos 

indicadores. 

Tabela 21 - Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 
beneficiários quanto aos indicadores/índices de gestão ambiental. 

Indicador
/Índice Grupos Média 

Desvio 
padrão 

Coeficiente 
de Variação 

Teste T de 
Student 

IPPS 
Beneficiários 0,347 0,311 89,655 

3,909* 
Não Beneficiários 0,143 0,171 119,659 

IPP 
Beneficiários 0,807 0,228 28,244 

1,519 
Não Beneficiários 0,737 0,231 31,320 

IPPP 
Beneficiários 0,852 0,231 27,076 

- 0,711 
Não Beneficiários 0,884 0,213 24,098 

IPCP 
Beneficiários 0,545 0,355 65,023 

3,677* 
Não Beneficiários 0,313 0,279 89,280 

IGA 
Beneficiários 0,638 0,171 26,781 

3,923* 
Não Beneficiários 0,519 0,132 25,461 
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Nota: *diferença significativa a 1% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Já o valor t de Student calculado para os indicadores de: práticas de plantio - IPP 

(1,519) e práticas de pós-plantio - IPPP (- 0,711) mostram que não houve diferença 

significativa entre os valores médios de ambos os grupos. Isso significa que os beneficiários e 

não beneficiários do PAA estão usando quase as mesmas práticas de plantio e de pós – 

plantio. 

 

4.2.2 Composição do Índice de Gestão Econômica 

 

O Índice de Gestão Econômica compreende a dimensão econômica da 

sustentabilidade agrícola, a partir dos indicadores e as variáveis que representam a viabilidade 

da propriedade. 

 

4.2.2.1 Indicador de Organização de Propriedade – IOP 

 

As informações apresentadas na Tabela 22 mostram que 54,5% dos beneficiários 

e 44,64% dos não beneficiários são classificados com alto nível de sustentabilidade do 

indicador de organização de mercado (IOP).  

Enquanto, 38,64% dos beneficiários e 28,57% dos não beneficiários se 

classificam com médio nível de sustentabilidade. Observa-se que somente 6,82% dos 

beneficiários atingiram o baixo nível de sustentabilidade. 

 

Tabela 22 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível 
de sustentabilidade do Indicador de Organização da Propriedade – IOP 
Nível de 

Sustentabilidade 
Beneficiários Não Beneficiários 

Valor 
absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
absoluto 

Participação 
(%) 

0 ≤ IOP ≤ 0,50 3 6,82 15 26,79 
0,50 < IOP ≤ 0,80 17 38,64 16 28,57 
0,80 < IOP ≤ 1 24 54,54 25 44,64 
Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O alto nível de sustentabilidade é decorrente das práticas adotadas pelos 

agricultores como: não manter as mesmas culturas, diversificar a produção, melhorar a 

qualidade da produção, chefe da família trabalhar mais na propriedade. 
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De acordo com Passos (2014), a diversificação da produção é recomendável em 

muitas atividades, inclusive na agricultura, pois reduzir os riscos decorrentes da incidência de 

fatores biológicos (pragas e doenças) também favorece a elevação da receita agrícola anual, já 

que permite uma melhor distribuição da receita agrícola entre os demais produtos, atenuando 

os possíveis declínios de preços.   

Nesse sentido, Ellis (2000) afirma que diversificação do meio de vida rural é um 

processo pelo qual a família rural constrói uma crescente diversidade nos portfólios de 

atividades e disponibiliza os recursos para sobreviver e melhorar seu nível de vida. 

Porém, para que os agricultores familiares possam diversificar sua produção e 

desenvolver sistemas de produção sustentáveis, aproveitando as demandas de mercado por 

produtos diferenciados, é necessária orientação e uma mudança de consciência e 

comportamento dos técnicos e agentes de desenvolvimento. 

No estudo do município de Itapejara d’Oeste realizado por Perondi (2007), na 

safra agrícola de 2004/2005, período de perdas com a seca, observou-se que os produtores 

diversificados enfrentaram tal problema com menos dificuldade, pois tinham alternativas 

diante das adversidades tanto do clima como do mercado. Assim, a diversificação da 

produção promove o desenvolvimento da agropecuária familiar para  um determinado 

município ou região e, consequentemente, promove uma melhor  qualidade de vida desses 

produtores. 

Por isso, Perondi (2007) propõe que o processo de diversificação pode representar 

uma alternativa viável para a saída da pobreza ou da vulnerabilidade em que se encontram as 

populações.  

 

4.2.2.2 Indicador de Eficiência Financeira – IEF 

 

De acordo com a Tabela 23, observou-se que  88,64% dos beneficiários e 100% 

dos não beneficiários exprimem baixo nível de sustentabilidade econômica  do indicador de 

eficiência financeira (IEF).  

E apenas 6,82% dos beneficiários apresenta médio nível de sustentabilidade. No 

nível alto de sustentabilidade encontra-se 4,54% de beneficiários. É importante ressaltar que, 

as inovações tecnológicas estão intrinsecamente ligadas à sustentabilidade econômica, uma 

vez que caracterizam meios para transformar e com o objetivo de impactos de melhorar a 

capacidade de produção, por isso observou-se o nível de sustentabilidade baixo nesse 

indicador. 
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Tabela 23 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Indicador de Eficiência Financeira – IEF. 

Sustentabilidade de 
Eficiência Financeira 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ IEF ≤ 0,50 39 88,64 56 100,0 
0,50 < IEF ≤ 0,80 3 6,82 0 0,0 
0,80 < IEF ≤ 1 2 4,54 0 0,0 

Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Conforme Santos e Vilar (2012), as técnicas utilizadas pela agricultura familiar no 

Brasil de modo geral são tradicionais e rudimentares e a falta de assistência técnica e de  

recursos acaba comprometendo a  rentabilidade com baixos índices de produção e 

produtividade. Logo, os agricultores familiares, mais frágeis e vulneráveis, são os mais 

atingidos pelos efeitos das crises que constantemente afetam o setor agrícola (SANTOS; 

VILAR, 2012). 

No entanto, Passos (2014) afirma que a sustentabilidade econômica tem papel 

relevante na sustentabilidade agrícola. A sustentabilidade econômica é capaz de fornecer à 

população uma expansão da produção, uma melhor qualidade de vida e manter uma estrutura 

equilibrada. 

 

4.2.2.3 Indicador de Resiliência Econômica – IRE 

 

A Tabela 24 referente ao Indicador de Resiliência Econômica mostra que os 

beneficiários (38,64%) e os nãos beneficiários (37,51%) do PAA, apresentam nível de 

sustentabilidade IRE alto. E 31,82% dos beneficiários e 39,28% dos não beneficiários 

apresentam nível de sustentabilidade baixa. 

 

Tabela 24 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Indicador de Resiliência Econômica – IRE 

Sustentabilidade de 
Resiliência Econômica 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ IRE ≤ 0,50 14 31,82 22 39,28 
0,50 < IRE ≤ 0,80 13 29,54 13 23,21 
0,80 < IRE ≤ 1 17 38,64 21 37,51 

Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Observa-se que os agricultores familiares beneficiários por diversificarem a sua 

produção têm se colocado diante desse nível de sustentabilidade alto, pois a diversificação é 

uma forma de se precaver de prejuízos causados por pragas, mudanças climáticas e queda de 

preços. Portanto, para garantir a renda e ficarem menos vulneráveis aos imprevistos, 

agricultores familiares têm investido no cultivo de produtos variados (MDA, 2017).   

Nesse sentido, a diversificação da produção é considerada como a opção mais 

segura. Observou-se ao elevar o nível de qualidade da agricultura, segundo Simão (2005) a 

diversificação talvez possa ser considerada uma das formas de promoção de melhores 

condições de vida aos produtores familiares. Por isso, faz com que as famílias agricultoras 

não passem dificuldades de alimentação, pois tem a diversidade no plantio como: macaxeira, 

feijão, arroz, milho, abobora, quiabo, cheiro verde, goiaba, banana. 

Dessa forma, a diversificação se destina não só a ampliar o leque de produtos 

comercializáveis, mas, igualmente, a assegurar o autoconsumo e a agregação de valor, 

garantindo melhores rendas aos produtores familiares (SIMÃO, 2005). 

A diversificação agrícola também pode ser uma alternativa para agricultores 

familiares aumentarem seus rendimentos e por consequência, melhorar a qualidade de vida no 

campo (BARBOSA et al, 2016). 

 

4.2.2.4 Composição do Índice de Gestão Econômica- IGE 

 

Os dados da Tabela 25, mostram que o Índice de Sustentabilidade Econômica 

(IGE) dos beneficiários é de 0,6066 e os não beneficiários do PAA é de 0,5317, classificando  

os mesmos no nível de sustentabilidade econômico médio. 

 

Tabela 25– Composição do Índice de Gestão Econômica dos beneficiários e não 
beneficiários do PAA, no território dos Cocais, no Estado do Piauí. 
Indicadores que compõe o 

Índice de 
Sustentabilidade 

Econômica 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

absoluto 
Participação 

(%) 

Índice de Gestão 
Econômica  

0,6066 100,0 0,5317 100,0 

Indicador de Organização 
da Propriedade 

0,2739 45,16 0,2401 45,17 

Indicador de Eficiência 
Financeira 

0,1193 19,67 0,0892 16,77 

Indicador de Resiliência 0,2133 35,17 0,2024 38,06 



99 
 

Econômica 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O indicador de Organização da Propriedade teve a maior contribuição no IGE, 

com valores de participação dos beneficiários de 45,16%, enquanto dos não beneficiários é 

45,17%, essa contribuição é relativa à diversificação da produção, à melhoria da qualidade da 

produção e do chefe da família permanecer mais na propriedade. 

Quanto ao indicador de Resiliência Econômica a contribuição foi de 35,17% para 

os beneficiários e 38,06% para os nãos beneficiários. Os valores citados reportam como os 

agricultores respondem em relação às eventuais dificuldades econômicas ou adversidades 

climáticas como, por exemplo, a seca. Conforme Lira, Lemos e Lima (2016) a resiliência na 

agricultura familiar praticada nos estados do Nordeste é caracterizada como a capacidade que 

as culturas agrícolas têm para se recuperar de “choques” sofridos por condições 

edafoclimáticas (como por exemplo, a seca), voltar ao estado inicial, ou aproximar-se dele 

antes do stress. 

Portanto, o indicador de resiliência responde como os agricultores conseguem se 

recuperar-se desses choques, buscando melhorar a qualidade de vida, seja através do seguro 

safra ou diversificação da produção.  

Assim, os dados da tabela 25 indicam que práticas adotadas pelos agricultores que 

compõem os indicadores de Resiliência Econômica e Eficiência Financeira, respectivamente 

faz com que tenham a mesma importância relativa para ambos os grupos.  

 

4.2.2.5 Estatísticas descritivas do indicador/Índice de Gestão Econômica 

 

No que diz respeito às estatísticas descritivas do indicador/índice de 

sustentabilidade econômica (Tabela 26), percebeu-se que o teste t para amostras 

independentes mostra que a média entre os agricultores beneficiários e não beneficiários no 

indicador de organização de propriedade - IOP de 2,254 é considerado significativo ao nível 

de significância de 5%, portanto há uma diferença significativa entre as médias dos 

indicadores. 

 

Tabela 26 – Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 
beneficiários quanto aos indicadores/índices de gestão econômica. 

Índices Grupos Média Desvio 
Padrão 

Coeficiente 
de variação 

Teste T de 
Student 

IOP Beneficiários 0,822 0,207 25.182 2,254** 
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Não Beneficiários 0,720 0,235 32.630 

IEF 
Beneficiários 0,358 0,204 56.983 

2,812* 
Não Beneficiários 0,267 0,649 242.255 

IRE 
Beneficiários 0,640 0,268 41.862 

0,594 
Não Beneficiários 0,607 0,281 46.286 

IGE 
Beneficiários 0,606 0,149 24.559 

2,666* 
Não Beneficiários 0,531 0,131 24.638 

Nota: *diferença significativa a 1%; **diferença significativa a 5% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

O valor do teste t relativo ao indicador de eficiência financeira – IEF foi de 2,812 

e do Índice de Sustentabilidade Econômica – IGE com valor de t igual de 2,666, sugeriu-se 

que há diferença significativa ao nível de 1% nos valores médios destes indicadores  entre os 

grupos. 

 

4.2.3 Composição do Índice de Gestão Social 

 

O índice de gestão social agrega os indicadores e variáveis do capital social que 

atua na sustentabilidade da propriedade agrícola. 

 

4.2.3.1 Indicador de Confiança Institucional – ICI 

 

Os dados apresentados na Tabela 27, demonstram que 40,92% dos beneficiários e 

78,58% dos não beneficiários estão em um nível de sustentabilidade baixa do indicador - ICI, 

com a relação ao nível de sustentabilidade médio, o grupo dos beneficiários obteve 31,81%, 

enquanto os não beneficiários (10,71%). Observa-se que os agricultores familiares estão 

desacreditados na polícia e nos políticos, apenas uma plena confiança nos dirigentes das 

associações e sindicatos, onde os mesmos são associados segundo dados pesquisados. 

A desconfiança é resultado dos casos de corrupção envolvendo os políticos e a  

policia  em todo o País, assim os agricultores não depositam a sua  confiança nessas duas 

áreas. 

Quanto à credibilidade nas associações/sindicatos é decorrente do papel exercido 

diante da organização da classe agricultora que beneficiam os mesmos e assim traz melhorias, 

tornando – os inseridos numa sociedade justa e democrática.  

Portanto, a importância do envolvimento dos agricultores nas 

associações/sindicatos é que possibilita o acesso a discussões mais amplas sobre políticas e 

programas voltados aos agricultores familiares, doações de sementes e assistência técnica, 
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além de ser referência à elaboração dos discursos mobilizadores, oferecendo orientação para 

as ações planejadas dos agricultores. 

 

Tabela 27 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Indicador de Confiança Institucional – ICI 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ ICI ≤ 0,50 18 40,92 44 78,58 
0,50<ICI ≤ 0,80 14 31,81 06 10,71 
0,80<ICI ≤ 1 12 27,27 06 10,71 
Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Nesse sentido, os sindicatos devem ter como objetivo a construção de 

reconhecimento de grupos sociais inferiorizados e não deve ser entendido como um mero 

reconhecimento jurídico e formal destes, mas como um processo complexo de lutas 

moralmente motivadas de grupos sociais, e com uma tentativa coletiva de estabelecer 

institucional e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco (PICOLOTTO, 

2014). 

 Evidencia-se também que o sindicato busca construir autonomia frente ao Estado 

na mobilização dos trabalhadores pela melhoria da qualidade de vida, essa autonomia não 

significa negar as políticas promovidas pelo Estado, mas adequá-las ou apropriá-las à 

realidade local de forma a promover resultados que sejam mais próximos às necessidades 

reais dos trabalhadores (SILVA; DIAS, 2009). 

 

4.2.3.2 Indicador de Organização de Mercado – IOM 

De acordo com os dados da Tabela 28, os beneficiários (59,09%) e os não 

beneficiários (100%) apresentam nível de sustentabilidade baixa. Em relação ao nível de 

sustentabilidade médio os beneficiários se apresentam com valor de 40,91%.  

Esse indicador de organização de mercado que apresenta o médio nível de 

sustentabilidade pode ser atribuído à venda diretamente ao programa PAA pelos beneficiários. 

O indicador integra as formas de venda praticada pelos agricultores, sendo praticados na 

propriedade, na feira livre, no PAA e nos mercadinhos. Observou-se na pesquisa que a 

maioria das vendas prevaleciam na propriedade e PAA. 

Conforme Passos (2014), ao considerar a alternativa de vendas na propriedade, os 

produtores negociam isoladamente seus produtos, não ensejando a troca de informações com 
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outros produtores, o que dá margens ao comprador para praticar condições e preços 

diferenciados. 

 

Tabela 28 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Índice de Organização de mercado – IOM  

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ IOM ≤ 0,50 26 59,09 56 100 
0,50 < IOM ≤ 0,80 18 40,91 0 0 
0,80 < IOM ≤ 1 0 0,0 0 0 
Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com relação às vendas diretamente ao Programa PAA, tem-se uma compra 

garantida e consequentemente menos perdas. É possível verificar a importância que o 

Programa de Aquisição de Alimentos tem para os agricultores familiares nos municípios 

pesquisados no Território dos Cocais, pois contam com mais um canal de escoamento para 

produção assegurado. 

 Dowbor et al. (2006), afirma que esse programa possui capacidades de contribuir 

no desenvolvimento em regiões menos desenvolvidas, oportunizando, assim, a dinamização 

de pequenos investimentos e dos fluxos econômicos em nível local. 

 

4.2.3.3 Indicador de Sentimento de Pertencimento – ISP 

É verificado na Tabela 29 que 72,73% dos agricultores beneficiários e 42,86% dos 

não beneficiários estão inseridos no nível de sustentabilidade alto relacionado ao indicador de 

sentimento de pertencimento – ISP. 

E no nível de sustentabilidade médio tem-se dos beneficiários (20,45%) e dos não 

beneficiários (41,07%). Observa-se ainda no nível de sustentabilidade baixa apenas 6,82% 

dos beneficiários. 

 

Tabela 29 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Índice de Sentimento de Pertencimento – ISP 

Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários Não Beneficiários 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
Valor 

Absoluto 
Participação 

(%) 
0 ≤ ISP≤ 0,50 3 6,82 09 16,07 
0,50< ISP ≤ 0,80 9 20,45 23 41,07 
0,80<ISP ≤ 1 32 72,73 24 42,86 
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Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

É importante ressaltar que os agricultores familiares possuem um alto nível de 

sentimento de solidariedade entre si, procurando ajudar os agricultores próximos e também 

percebem a reciprocidade dos mesmos. 

 

4.2.3.4 Indicador de Participação Social em Defesa dos Direitos – IPSDI 

 

O indicador de participação social em defesa de seus interesses objetiva a 

identificar a forma que os agricultores beneficiários e não beneficiários do PAA participa de 

movimentos ou de mobilizações em prol de seus próprios interesses. E a Tabela 30, informa 

que 52,27% dos beneficiários e 26,79% dos não beneficiários estão no nível de 

sustentabilidade alto relativo a esse indicador, ou seja, os beneficiários são mais participativos 

no que concerne a participação e mobilização em relação à obtenção de financiamentos, 

recebimento de assistência técnica, acesso a programas do governo e eleição de dirigentes de 

sindicatos. 

Tabela 30 – Distribuição dos beneficiários e não beneficiários segundo o nível de 
sustentabilidade do Índice de Participação Social em Defesa dos Direitos – IPSDI 
Nível de 
Sustentabilidade 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

0 ≤ IPSDI ≤ 0,50 14 31,82 22 39,28 
0,50 < IPSDI ≤ 0,80 7 15,91 19 33,93 
0,80 < IPSDI ≤ 1 23 52,27 15 26,79 

Total 44 100,0 56 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Nesse sentido, a comunicação no processo de mobilização deve ser dialógica, 

libertadora e educativa, passando a englobar “iniciativas descentralizadas, distintas de uma 

comunicação manipulada, autoritária, unidirecional e paternalista” (HENRIQUES, 2002). 

Assim, planejar a comunicação de forma estratégica torna-se, então, fundamental, 

no sentido de promover esses vínculos entre os públicos e os projetos de mobilização social 

(MAFRA, 2006).  

Em relação ao nível de sustentabilidade baixo, os agricultores beneficiários 

alcançaram 31,82%, enquanto os nãos beneficiários têm 39,28%. Já em relação ao nível de 

sustentabilidade médio tem- se: beneficiários (15,91%) e não beneficiários (33,93%). 
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4.2.3.5 Composição do Índice de Gestão Social – IGS 

 

Os dados da Tabela 31 apontam que o Índice de Sustentabilidade Social (IGS) dos 

beneficiários é de 0,6090 e os não beneficiários do é de 0,5085, classificando  os mesmos no 

nível de sustentabilidade social médio. 

 

Tabela 31 – Composição do Índice de Gestão Social dos beneficiários e não 
beneficiários do PAA, Território dos Cocais, no Estado do Piauí. 
Indicadores que 
compõe o Índice de 
Gestão Social 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Índice Gestão Social 0,6690 100,0 0,5085 100,0 
Indicador de Confiança 
Institucional 

0,1534 22,94 0,0982 19,32 

Indicador de 
Organização de Mercado 

0,1136 16,99 0,0658 
 

12,95 

Indicador de Sentimento 
de Pertencimento 

0,2215 33,11 0,1860 36,58 

Indicador de Participação 
Social em defesa dos 
Interesses 

0,1803 26,96 0,1584 31,15 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

O indicador de sentimento de pertencimento é o que expressa uma maior 

contribuição para os beneficiários (33,11%), enquanto para os não beneficiários foi (36, 58%), 

esses valores revelam que os agricultores familiares demonstram confiança em seus amigos e 

um maior laço de reciprocidade também.  

No entanto, o Indicador de Organização de Mercado – IOM foi o que menos 

colaborou para um bom desempenho do ISS tanto para os agricultores beneficiários (16,99%) 

e não beneficiários (12,95%).   

Teve uma participação substancial também no ISS foi o Indicador de Participação 

Social em defesa dos Interesses – IPSDI com valores correspondentes a 26,96% para os 

beneficiários e 31,15% para os nãos beneficiários, refletindo assim uma maior participação 

dos agricultores nas mobilizações relativas a acesso: programas do governo, acesso à credito e 

assistência técnica. Quanto ao Indicador de Confiança Institucional a sua participação no ISS 

foi de 22,94% para beneficiários e não beneficiários (19,32%).  

 

4.2.3.6 Estatísticas descritivas dos indicadores/Índices de Gestão Social 
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A Tabela 32 demonstra os dados relativos às estatísticas descritivas dos 

indicadores/índices de sustentabilidade. Observou-se que o teste t para amostras 

independentes apresenta uma média entre os agricultores beneficiários e não beneficiários  no 

indicador  de confiança institucional - ICI  de 3,956 , considerado assim, significativo ao nível 

de significância de 1%, estabelecendo há  uma diferença significativa entre as médias dos 

indicadores. 

 

Tabela 32 - Estatísticas descritivas e comparação das médias dos beneficiários e não 
beneficiários quanto aos indicadores/ índices de gestão social 

Índice Grupos Média 
Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Teste T de 
Student 

ICI 
Beneficiários/ 0.613 0.288 46.982 

3.956* Não 
Beneficiários 

0.3913 0.271 69.256 

Índice Grupos Média Desvio 
Padrão 

Coeficiente de 
Variação 

Teste T de 
Student 

IOM 
Beneficiários 0.4545 0.248 54.565 

4.997* Não 
Beneficiários 

0.2634 0.568 215.642 

ISP 
Beneficiários 0.887 0.202 22.773 

2.902* Não 
Beneficiários 

0.746 0.269 36.059 

IPSDI 
Beneficiários 0.721 0.354 49.098 

1.283 Não 
Beneficiários 

0.633 0.326 51.501 

ISS 
Beneficiários 0.669 0.151 22.571 

5.754* Não 
Beneficiários 

0.509 0.125 24.558 

Nota: *diferença significativa a 1% 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Com a relação aos indicadores/índices, apresentam-se as estatísticas t: ao 

indicador de organização de mercado – IOM (4,997), o indicador de sentimento de 

pertencimento – ISP (2,902), e o índice de sustentabilidade social - ISS (5,754) considerou-se 

que uma há diferença significativa entre os valores médios dos indicador/índice de ambos os 

grupos. 

 

4.2.3.7 Composição do Índice de Gestão de Propriedade – IGP 

 

A Tabela 33 apresenta a união dos três índices que o compõem o Índice de Gestão 

da Propriedade - IGP, para os beneficiários (0,6358) e os nãos beneficiários (0,5197) do PAA. 
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O índice com maior contribuição  ao Índice de Gestão da Propriedade (IGP),  foi o Índice de 

Gestão Social - IGS para os agricultores beneficiários, assumindo a primeira colocação no 

grupo. Porém, para o grupo dos não beneficiários foi o Índice de Gestão Econômica – IGE. 

 

Tabela 33 – Composição do Índice de Gestão de Propriedade de Beneficiários e Não 
Beneficiários do PAA no território dos Cocais, no Estado do Piauí. 
Índices que compõe 
o Índice de Gestão 
de Propriedade 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Índice de Gestão 
Ambiental 

0,2106 33,13 0,1730 33,28 

Índice de Gestão 
Econômica 

0,2022 31,80 0,1772 34,10 

Índice de Gestão 
Social 

0,2230 35,07 0,1695 32,62 

Índices que compõe 
o Índice de Gestão 
de Propriedade 

Beneficiários  Não Beneficiários 
Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Valor 
Absoluto 

Participação 
(%) 

Índice de Gestão de 
Propriedade 

0,6358 100,0 0,5197 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

E em segunda posição para beneficiários, tem-se o Índice de Gestão Ambiental – 

IGA, enquanto os nãos beneficiários se posicionam nessa classificação com o Índice de 

Gestão Social.  

 Já relativo à terceira classificação, os beneficiários apresentam-se com o Índice 

de Gestão Econômica e os não beneficiários o Índice de Gestão Ambiental. 

  

4.3 Efeitos das Características Socioeconômicas dos Agricultores Familiares no Acesso  

ao Programa de Aquisição de Alimentos – PAA 

 

4.3.1 Definição das Variáveis 

 

No modelo de regressão logística estimado para o cálculo dos escores de 

propensão dos agricultores familiares serem beneficiários do PAA, foram consideradas capaz 

de influenciar o acesso ao programa as características socioeconômicas e características da 

estrutura produtiva que permitisse um melhor pareamento entre os agricultores beneficiários e 

não beneficiários do PAA, a fim de reduzir o viés de seleção frequentemente encontrado em 

pesquisas de avaliação de impacto de políticas públicas. Após várias tentativas para encontrar 
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um modelo bem ajustado, as variáveis explicativas pré-selecionadas para estimação do 

modelo Logit estão descritas conforme o Quadro 4. 

 

4.3.2 Estimação do Modelo Logit  

 

As informações apresentadas na Tabela 34 indicam que quando o agricultor é 

casado, a probabilidade de pertencer ao grupo de beneficiários aumenta em 0,41 pontos 

percentuais. Já o acesso a programas do governo aumenta para 0,42 pontos percentuais. As 

variáveis tipo de cobertura, uso de queimadas, uso de grade, participação na eleição de 

dirigentes e sindicatos são fatores que favorecem a propensão a participar do programa. 

A variável tipo de construção registra coeficiente com sinal negativo, denotando 

relação inversa entre esta e a probabilidade de participar do PAA. Assim, o agricultor familiar 

que tem o tipo de construção como: taipa e alvenaria, apresenta menor perspectiva de integrar o 

Programa. 

 

Tabela 34 – Modelo de regressão logit e os efeitos marginais para beneficiários e não 
beneficiários do P1 + 2 

 

4.3.3 O Ajuste do Modelo Logit 

 

O modelo logit foi adotado, através da estimação e seleção de diversas 

combinações de variáveis, na qual denota a melhor qualidade de ajustamento das variáveis de 

acordo com os valores dos critérios: função de verossimilhança (log likelihood); Informação 

Variável Coeficiente P – valor Efeitos 
marginais 

P – valor 

Estado civil 1,715249 0,011 0,4113682 0,011 
Tipo de construção -5,072757 0,003 -1,216599 0,004 
Tipo de cobertura 3,877248 0,000 0,9298804 0,000 
Número de 
cômodos 

0,1986148 0,561 0,0476338 0,561 

Acesso a 
programas do 
governo 

1,773058 0,008 0,4252325 0,008 

Eleição de 
dirigentes e 
sindicatos 

1,65225 0,087 0,3962592 0,087 

Usa queimadas 1,209485 0,036 0,2900708 0,038 
Usa grade 3,160255 0,049 0,7579 0,053 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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de Akaike (AIC), Informação de Bayesiano (BIC), pseudo R2 e o percentual de casos 

corretamente classificados. 

Na Tabela 35, apresentam-se os critérios utilizados para avaliar a qualidade e o 

grau de ajustamento obtido para o modelo logit. Observa-se, no pseudo R2, é possível afirmar 

que aproximadamente 36,56% da variação da variável dependente pode ser explicada pela 

variação das variáveis explicativas utilizadas no modelo, assim o modelo também foi capaz de 

prevê corretamente 76,00% das observações, o que também sugere qualidade no ajustamento 

do logit estimado. Quanto aos critérios AIC e BIC foram os menores entre  os outros modelos 

estimados. Portanto, pode-se afirmar que o modelo estimado apresenta boa adequabilidade. 

Tabela 35 – Testes de qualidade de ajuste da regressão Logit para comparação de 
beneficiários e não beneficiários do PAA no território dos Cocais, no Estado do Piauí. 
Critérios Coeficiente 
Função de verossimilhança (log likelihood) - 43,515482 
Valor do Critério AIC 105.031 
Valor do Critério BIC 128.4775 
Valor do Pseudo R² 0.3656 
Porcentagem de casos corretamente 
classificados 

76,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2018. 
 

4.3.4 A Avaliação de Impactos do PAA pelo Método do Propensity Score Matching 

 

Na Tabela 36, observa-se o impacto do PAA para os agricultores familiares 

beneficiários em relação às variáveis de interesse: receita agropecuária, índice econômico, 

índice social, índice ambiental e índice de sustentabilidade agrícola. 

Baseados nos valores da coluna ATT (Tabela 36), observam-se os possíveis 

impactos do PAA para os beneficiários em relação a cada variável. Esses valores são obtidos 

pela diferença entre os valores médios de cada variável resultante do pareamento do método 

do vizinho mais próximo. 

Tabela 36 – Estimativas de Impactos do PAA através do Propensity Score matching 
para dados pareados de beneficiários e não beneficiários do Território dos Cocais, no 
Estado do Piauí. 

Variável 
Valores Médios 

ATT 
Diferença Erro Padrão T 

Beneficiários Não 
Beneficiários 

Receita 
pecuária  

2981.25 2014.375 966,875 582.509391 1,66 

Índice de 
Gestão 
Econômico 

0,620659717 0,52725694 0,093402778 0,044962564 2,08 
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Variável 
Valores Médios 

ATT 
Diferença Erro Padrão T 

Beneficiários 
Não 

Beneficiários 
Índice de 
Gestão Social 

0,659374999 0,513187493 0,146187507 0,03764174 3,88 

Índice de 
Gestão 
Ambiental 

0,591796875 0,487109375 0,1046875 0,044400496 2,36 

Índice de 
Gestão de 
Propriedade 

0,623943868 0,509184603 0,1147599265 0,27722859 4,14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
 

Conforme Passos (2014) valores positivos do ATT indicam impactos favoráveis 

ao Programa, entretanto a análise de significância desses valores é realizada através do valor 

da estatística t de Student. Assim, por meio dos valores de ATT, observaram-se evidências 

que o PAA apresentou impactos positivos sobre a receita pecuária, o índice econômico, índice 

social, índice ambiental e o índice de Gestão de Propriedade.  

Portanto, a avaliação dos efeitos do PAA apresenta os resultados decorrentes da 

comparação dos índices e indicadores sobre a sustentabilidade agrícola entre beneficiários e 

não beneficiários do Programa. 

De acordo com os resultados acima, é importante ressaltar que conforme Grisa et 

al. (2011), o PAA incentiva a produção em  bases agroecológicas ou orgânicas, ou seja, apoia 

sistemas de  produção que prezam pela preservação do meio ambiente,  pela valorização da 

biodiversidade, pelo aproveitamento dos recursos locais, e pelo  respeito à diversidade 

cultural e aos saberes locais. 

 

4.3.5 Análise de Sensibilidade 

 

Rosenbaum (2002) definiu como viés oculto quando variáveis não observadas 

afetam tanto a participação no programa quanto os resultados potenciais, contrariando a 

suposição de independência condicional.  

Nesse sentido, Araújo, Ribeiro e Neder (2010) afirmam que no pareamento pelo 

escore de propensão, é conveniente que a participação no programa e a variável de resposta 

não sejam afetadas por variáveis não observadas, pois a presença desse efeito provoca um viés 

no pareamento. Ou seja, o pressuposto da independência condicional deve ser atendido. 
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Portanto, a Análise de Sensibilidade dos estimadores de pareamento testa a 

robustez dos resultados que são criados a partir da suposição de identificação de 

independência condicional (COSTA, 2010). 

 A análise de sensibilidade dos limites de Rosenbaum tem o objetivo de  

identificar, assim, a influência das variáveis não observáveis sobre a tomada de decisão do 

agricultor familiar não beneficiário  participar do PAA . 

 

Tabela 37 – Análise de sensibilidade pelo método de limite de Rosenbaun 

Variável Γ 
NN 

P- P+ 

Receita pecuária 
Anual 

1 0 0 
1,05 0 0 
1,1 0 1,1  e-16 
1,15 0 2,2  e-16 
1,2 0 1,1  e-15 
1,25 0 3, 8  e -15 
1,3 0 1,2  e-14 

Índice de Gestão 
Econômico 

1 0 0 
1,05 0 0 
1,1 0 1, 1 e-16 
1,15 0 2, 2 e-16 
1,2 0 1, 0 e-15 
1,25 0 3,8 e-15 
1,3 0 1,2 e-14 

Índice de Gestão  
Social 

1 0 0 
1,05 0 0 
1,1 0 1,1 e-16 
1,15 0 2,2 e-16 
1,2 0 1,1 e-15 
1,25 0 3,9 e-15 
1,3 0 1,3 e-14 

Índice de Gestão 
Ambiental 

1 0 0 
1,05 0 0 
1,1 0 0 
1,15 0 2,2 e-16 
1,2 0 1,0 e-15 
1,25 0 3,7 e-15 
1,3 0 1,2 e-14 

Índice de Gestão de 
Propriedade 

1 0 0 
1,05 0 0 
1,1 0 1,1 e-16 
1,15 0 3,3 e-16 
1,2 0 1,1 e-15 
1,25 0 4,1 e-15 
1,3 0 1,3 e-14 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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Portanto, a Análise de Sensibilidade dos estimadores de pareamento testa a 

robustez dos resultados que são criados a partir da suposição de identificação de 

independência condicional (COSTA, 2010). 

 A análise de sensibilidade dos limites de Rosenbaum tem o objetivo de  

identificar, assim, a influência das variáveis não observáveis sobre a tomada de decisão do 

agricultor familiar não beneficiário  participar do PAA . 

Segundo DiPrete e Gangl (2004) valores críticos Γ abaixo de 1,10 indicam forte 

influência de fatores não observáveis sobre o efeito do tratamento, portanto, observa-se que os 

resultados estimados (Tabela 37) para os indicadores são robustos aos efeitos de fatores não 

observáveis.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Programa de Aquisição de Alimentos surgiu como uma política pública, sendo 

considerada uma importante ferramenta de fortalecimento da agricultura familiar.   

As características socioeconômicas dos agricultores familiares beneficiários e não 

beneficiários do PAA demonstram que a agricultura de hortifrutos é praticada principalmente 

pelos homens da família, e a maioria são casados ou mantém união estável, tem ensino 

fundamental ou médio, sabe ler e escrever, é posseiro ou assentado, é proprietário, a 

residência é na própria propriedade, mora em casa de alvenaria e de telha cerâmica, a 

residência do agricultor tem em média cinco ou mais cômodos, possui água suficiente para a 

produção, animais e para o uso doméstico e tem mais de 16 anos de trabalho como agricultor. 

Quanto à idade, a faixa etária que prevalece para os agricultores beneficiários é entre as faixas 

etárias de 25 a 39 anos e 40 a 50 anos tanto para beneficiários e não beneficiários.  

A renda média agrícola anual dos beneficiários é quase o dobro da obtida pelos 

não beneficiários, portanto, é confirmada a hipótese de que os beneficiários do PAA apresenta 

renda agrícola anual superior dos não beneficiários. Em relação à renda média agropecuária 

anual o valor dos beneficiários em relação aos não beneficiários é também maior. 

Quanto ao indicador de praticas de preparo do solo - IPPS, a maioria substancial 

dos beneficiários e não beneficiários são classificados com baixo nível de sustentabilidade, 

decorrente da não utilização de máquinas e equipamentos para preparação do solo para o 

plantio de culturas e também ao emprego de queimada para a limpeza do solo. Em relação ao 

indicador de práticas de plantio - IPP apresenta um médio ou alto nível de sustentabilidade 

para ambos os grupos, esses resultados devem-se: ao uso do plantio direto, da rotação de 

culturas, não utilização de fertilizantes químicos e utilização de esterco. 

Com relação às práticas de pós-plantio - IPPP, os agricultores beneficiários e não 

beneficiários apresentaram um alto nível de sustentabilidade, esse nível de classificação é 

decorrente das práticas utilizadas pelos agricultores beneficiários e não beneficiários como a 

capina manual e ao não uso de herbicidas. Nas práticas de combate às pragas e doenças, o uso 

de defensivos é o mais adotado, assim como o não uso de plantio de culturas de armadilhas, 

levando a um baixo nível de sustentabilidade no indicador. 

A maioria dos beneficiários não mantém as mesmas culturas, promove a 

diversificação das culturas, melhorou a qualidade da produção, e ocorreu o aumento no 

trabalho do chefe da família na propriedade nos dois grupos de agricultores familiares.   Em 

relação ao indicador de eficiência financeira (IEF), tanto os beneficiários e não beneficiários 
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exprimem baixo nível de sustentabilidade, é importante ressaltar que esse resultado é 

decorrente das inovações tecnológicas não utilizadas pelos agricultores familiares e que as 

mesmas estão intrinsecamente ligadas à sustentabilidade econômica. Em relação ao indicador 

de resiliência econômica os beneficiários apresentam uma maior quantidade de agricultores 

com nível de sustentabilidade alto, enquanto os nãos beneficiários com o nível médio de 

sustentabilidade. 

Com relação ao indicador de confiança institucional o nível de sustentabilidade é 

baixo, decorrente da maioria dos beneficiários demonstrar confiança apenas nos dirigentes das 

associações/sindicatos. Quanto ao indicador de organização de mercado, apresenta nível de 

sustentabilidade baixa, em ambos os grupos, esse resultado é decorrente da opção de 

comercialização da produção na própria propriedade que predomina. É importante ressaltar 

que tal alternativa não favorece a troca de informações com outros produtores, o que pode 

trazer desvantagens em relação à prática de preços mais favoráveis.  

O indicador participação social em defesa de seus interesses é mais expressiva no 

grupo dos beneficiários, eles são mais participativos no que concerne a participação e 

mobilização em relação à obtenção de financiamentos, recebimento de assistência técnica, 

acesso a programas do governo e eleição de dirigentes de sindicatos, levando assim a um 

nível de sustentabilidade alto, enquanto os nãos beneficiários situam-se no nível de 

sustentabilidade baixa. 

O Índice de Gestão da Propriedade (IGP), representativo da sustentabilidade 

agrícola, demonstra que os beneficiários do PAA, apresentam sustentabilidade média agrícola 

para ambos os grupos, ou seja, tanto os beneficiários como os nãos beneficiários apresentam 

melhor gestão da propriedade. O índice com maior contribuição ao Índice de Gestão da 

Propriedade (IGP), foi o Índice de Gestão Social - IGS para os agricultores beneficiários,  

assumindo a primeira colocação no grupo. Porém, para o grupo dos não beneficiários foi o 

Índice de Gestão Econômica – IGE. 

Na avaliação da influência das características socioeconômicas, sobre o acesso ao 

PAA, se o agricultor familiar for casado, a probabilidade de pertencer ao grupo de 

beneficiários aumenta em 0,41 pontos percentuais. O acesso a programas do governo também 

eleva a probabilidade de 0,42 pontos percentuais. Em relação às variáveis: tipo de cobertura, 

número de cômodos, eleição de dirigentes e sindicatos, usa queimadas e usa grade são fatores 

que favorecem a participação no programa. 
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 Os resultados para variável Receita pecuária Anual e para os Índices Gestão 

Ambiental, de Gestão Econômica e Gestão Social, assim como, para o Índice de Gestão da 

Propriedade, o PAA apresenta impactos positivos e significativos, para os seus beneficiários. 

Na região dos Territórios dos Cocais, a expansão do Programa deve se atentar 

para que suas ações sejam revistas e articuladas no sentido de promover melhores práticas de 

uso dos solos, menos queimadas e mais uso de tecnologias, pois assim tende a ampliar a sua 

eficácia para um maior número de agricultores familiares. 

Portanto, é importante ressaltar que a relevância do PAA na área de 

fortalecimento da agricultura familiar no Território dos Cocais, sugere-se haja maior 

realização de estudos mais aprofundados para o Estado do Piauí.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS AGRICULTORES 
FAMILIARES PRODUTORES DO PAA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ – UFC 

Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente 

 

Número do Questionário: _______     Data:___/___/_____ 

Município: ______________________ Distrito/Comunidade:_____________________ 

Assentamento:__________________________________________________________ 

I – CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PRODUTOR 

Nome:___________________________________________________ Idade: ____anos 

1. É beneficiário do PAA em 2017? 0 - Não   1 - Sim  

2. Sexo:  0 - Feminino   1 - Masculino  

3. Estado Civil: 0 - Solteiro   1 - Casado   2 - Viúvo    3 - 
União estável 

4. Quantas pessoas moram na residência? ____ sendo:  Filhos ____;  Netos____;  Outros____. 

5. Sabe ler e escrever? 0 - Não  1 - Sim  

6. Anos de Estudo: 0 - Até 2    1 - Até 5 anos    2 - Até 9 anos    3 - Até 12 anos    4 - Mais de 12 anos    

7. Condição do produtor:    0 - Posseiro ou Assentado    1 - Arrendatário    2 - Proprietário  

 

8. Residência do produtor:   0 - Em outro Estado    1 - Em outro município    2 - Na sede do município    3 
- Na Propriedade       

9. Condições de moradia:    0 – Cedida    1 – Alugada    2 - Própria  

10. Tipo de Construção:    0 – Taipa    1 - Alvenaria  

11. Tipo de cobertura:    0 – Palha    1 - Fibro-cimento    2 - Telha cerâmica 

12. Número de cômodos:    0 - Até 3 cômodos    1 - Até 5 cômodos    2 - Mais de 5 cômodos 

  

13. Possui terra suficiente para o sustento da família?    0 – Não    1 - Sim 

- Se a resposta é não, Por que? _______________________________________________________ 
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14. Há quantos anos trabalha nesta propriedade:    0 - Menos de 5    1 - De 5 a 10    2 - De 11 a 15       3 - 
Mais de 16   

15. Possui a escritura do imóvel? 0 – Não    1 - Sim 

16. Possui outras propriedades rurais neste ou em outro município?    0 – Não    1 - Sim 

17. Porque você se dedica à agropecuária?    0 - Por falta de outras oportunidades de trabalho    1 - Não 
tem muito estudo    2 - Por influencia dos pais  

18. O que o levou a exercer a atividade agropecuária? 

0 - Gosta da atividade    1 - Só sabe fazer isso    2 - Dá bom lucro    3 - Outro  
Qual?_________________________________________________________________________ 

19. O que você acha da profissão de agricultor?    0 - É muito boa    1 - Dá muita satisfação                      
2 - O trabalho é difícil    3 - É necessário para dar o sustento da família    4 - Outro (especificar)   
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

A – GESTÃO DE RECURSOS NATURAIS 

I A. Gestão Do Uso Dos Solos Da Propriedade. 

20. Utiliza terras de outros produtores (terceiros) para a produção?    0 – Não    1 - Sim       ____ha 

21. Arrenda parte de suas terras para terceiros? 0 – Não 1 - Sim        _____ha 

22. Trabalha em parceria em terras de terceiros? 0 – Não 1 - Sim       _____ha 

II A. Gestão da Disponibilidade e Qualidade da Água da Propriedade. 

23. A água disponível na propriedade: 

0 - Não é suficiente nem para o uso doméstico   

1 - É suficiente  para o uso doméstico   

2 - É suficiente para animais e uso doméstico  

3 - É suficiente para a produção, animais e para uso doméstico   

24. A água é apropriada para: 0 – Irrigação 1 - Consumo animal 2 - Consumo humano          3 - 
Consumo humano, animal e irrigação   

25. A fonte de água para consumo doméstico é:  0 - Carro Pipa      1 - Rio/Riacho 2 -Barreiro/Açude    3 - 
Cisterna         4 - Poço artesiano         5 - Rede Pública    

26. O tipo de irrigação usado na agricultura é:  0 - Inundação    1 - Aspersão      2 - Gotejamento  

B – GESTÃO DA PROPRIEDADE 
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27. Recebe Assistência Técnica? 0 – Não  1 - Sim   

OBS: SE A RESPOSTA FOR NÃO, PULE PARA A PERGUNTA 31. 

28. Qual a forma de recebimento de assistência técnica? 0 - Em grupo       1 - Individual    

29. Cite os assuntos que são discutidos nas visitas de Assistência Técnica 

0 - Orientação sobre comércio 1 - Orientações agronômicas  

30. Com que frequência recebe a assistência técnica? 

0 - Mais de 2 meses         1 - Bimensalmente         2 - Mensalmente         3 - Quinzenalmente    

31. Influência na tomada de decisões (assinale com X, quem toma a decisão correspondente) 

Discriminação O quê e 
quando  
plantar 

Empréstimo 
bancário 

Compra  
de insumos 

Aquisição 
maq./equip. 

Comercialização da
produção 

O chefe da família      
O casal      
Em conjunto com  
a associação 

     

Outros(especificar)      
 

32. Comparando a propriedade como é organizada hoje em relação a 5 anos: 

Discriminação Sim Não 

Mantém as mesmas culturas   

Diversificou a produção   

Melhorou a qualidade da produção   

Depende de mais alimentos comprados de fora   

O chefe da família trabalha mais na propriedade   

Os filhos trabalham mais na propriedade   

O trabalho agropecuário ficou mais fácil   

O lucro com a atividade agropecuária aumentou   

Outras (Especificar)   

 

 

I B. Gestão do capital físico da propriedade: 

33. Posse/Uso de máquinas, equipamentos e implementos 
Discriminação Quantidade Próprio Cedido 
Trator    
Carreta de trator    
Arado    
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Roçadeira    
Enxadão    
Cultivador    
Grade    
Plantadeira    
Matraca    
 

34. Benfeitorias existentes na propriedade 
Discriminação Quantidade Estado Conservação¹ 
Galpão de alvenaria   
Curral   
Estábulo   
Chiqueiro   
Aprisco   
Outros (especificar)   
Nota: (1) Estado de Conservação: 1 – MB (muito bom); 2 – B (bom); 3 – R (regular); 4 – P (péssimo) 
35. Posse/Uso de máquinas, equipamentos e implementos – Cont. 
Discriminação Quantidade Próprio Cedido 
Bomba/moto d’água    
Kit de irrigação    
Pulverizador manual    
Carroça    
Outros (especificar)    
 

36. Posse de veículos e ciclomotores: 

0 - Motocicleta        1 - Automóvel         2 - Camioneta          3 - Outro - especificar         
_____________________ 

                        

II - B. GESTÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA 

37. Em 2017, qual foi a receita Total por ano, incluindo o consumo familiar, com: 

A produção agrícola? R$ ___________________________________  

A produção pecuária? R$ __________________________________ 

38. Qual foi a perda em 2017 na agricultura? 

0 - Mais de 20%         1 - 20%        2 - 10%          3 - 5%         4 - Sem perdas 

39. Quais os motivos dessas perdas? 

0 - Má qualidade        1 - Excesso de produto        2 - Falta de comprador           3 - Preço baixo 

II B. Gestão de Sanidade Vegetal na Propriedade 
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40. No caso de aparecimento de doenças nas culturas, quais são os métodos usados: 

0 - Químico            1 - Não usa nada 

41. Os produtos para combater as doenças são usados: 

0 - mais de 2 vezes          1 - 2 vezes          2 - 1 vez 

 

III – B1. Gestão de Práticas e de Resíduos da Propriedade 

42. Práticas de plantio Sim Não 
Usa curvas de nível/terraços   
Faz cultivo de contorno   
Usa o plantio direto   
Usa cobertura vegetal permanente   
Usa cobertura morta   
Usa o pousio   
Usa adubação verde   
Faz rotação de culturas   
Tem área de capoeira   
Faz reflorestamento   
Faz uso racional das fontes de água   
Usa queimadas   
Usa o fogo controlado como sistema de manejo   
Usa esterco   
Usa compostagem/biofertilizante   
Outras (especificar)   
 

43. Práticas manejo da produção Sim Não 
Faz capina manual   
Usa capinadeira a tração animal   
Usa capinadeira mecânica (trator)   
Usa herbicidas   
Outras (especificar)   
 

44. Práticas de manejo de pragas Sim Não 
Usa sementes resistentes   
Faz plantio de culturas-armadilhas   
Faz ajuste do plantio e colheita (épocas menos favoráveis às 
infestações) 

  

Usa barreiras físicas   
Faz controle biológico ( aumenta a pop. de inimigos  
naturais ao evitar práticas culturais inadequadas) 

  

Usa fertilizantes químicos   
Usa defensivos químicos   
Faz melhoramento da pastagem   
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Usa extratos vegetais e caldas   
Outras (especificar)   
 

45. Gestão de resíduos Sim Não 
Usa resíduos orgânicos   
Faz aproveitamento de resíduos inorgânicos (embalagens  
em geral) 

  

Usa local apropriado para armazenamento de embalagens 
de produtos tóxicos 

  

Faz a devolução das embalagens de produtos tóxicos ao 
comerciante 

  

Faz reciclagem de embalagens de forma direta ou indireta   
Outros (especificar)   
 

46. Se realiza rotação de culturas, que culturas realiza nessa operação? _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

47. Qual a quantidade de fertilizantes utilizada? Cultura: _____________________ Qto: ______ kg/ha   
Cultura: _________________________ Qto: ___________ kg/ha 

48. Quais os defensivos químicos mais usados? __________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

49. Qual a quantidade de defensivos utilizado? Cultura: ___________________ Qto: _____ kg/ha  

Cultura: __________________________ Qto: ____________ kg/ha  

50. Quem lhe orientou a usar os fertilizantes e os defensivos? 

0 - O técnico da Emater – PI       1 - O técnico da associação/cooperativa       2 - uma amigo agricultor 3 - 
O vendedor dos produtos  

IV – B. GESTÃO DE INSUMOS VARIÁVEIS 

51. Qual foi o custo com a produção agropecuária em 2017? R$ _____________________ 

V - GESTÃO DO TRABALHO NA PROPRIEDADE 

52. Mão de obra contratada em 2017: 

Número de pessoas ____________; idade desses trabalhadores, variando de _______ a _______ anos. 

Salário por mês: R$ __________   Números de meses/ano: ______________ 

53. Mão de obra familiar usada na agricultura em 2017: 

Discriminação (familiares) 
Idade 

Sexo Nº horas/dias 
de trabalho 

Nº de  
dias/mês 

Nº de  
meses/ano M F 
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VI – B GESTÃO DE MERCADO, SERVIÇOS TÉCNICOS E FINANCEIROS 

54. O transporte utilizado para a comercialização da produção: 

0 - Caminhão          1 - Pick – up             2 - Carroça             3 - Carro             4 - Moto  

55. O transporte utilizado para comercialização é: 0 - próprio    1 - alugado        2 - cedido   

56. Os produtos são vendidos: 0 - separadamente          1 - mix de cheiro verde, cebola, tomate, pimentão, 
pimentinha 

C – GESTÃO ECONÔMICA – FINANCEIRA DA PROPRIEDADE 

I – C. Composição da renda familiar  

57. Renda não agrícola 

Discriminação 

Valor da renda não agrícola recebida pela família – R$ 
Aposenta- 
doria  

Pensão/ 
Benefício 

Bolsa 
família  

Trabalho 
temporário 
(diarista) 

Emprego 
permanente¹ 

Autônomo atividade 
comercial/industrial² 

Chefe da família       
Cônjuge       
Filhos/Filhas       
Outros       
Total       
Notas: ¹ FP = Funcionário público; C = Comerciante; I = Industriário; O = Outro (especificar) 

² Especificar a atividade 
 

II – Resiliência Econômica ( garantias contra a adversidades)  

58. Em caso de sair do PAA com a possibilidade de perda parcial ou total da produção, a sua opção é: 

0 - Abandonar  a atividade hortícula        

1 -   Solicitar a ajuda de familiares      

2 -  Pedir ajuda a associação ou sindicato   

3 -  Recorrer a outras opções de comercialização   

59. A sua garantia contra eventuais dificuldades econômicas ou adversidade climáticas é: 
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0 - Nenhuma        1 - Recorre ao Seguro Safra        2 - Diversificação da produção   

60. As principais doenças na família, nos últimos 3 anos foram: 

Coceira (    )    Alergias (    )     Dengue (    )     Chicungunha (    )       Zica (    )     Desinteria (    )      
Verminose (    )    Outra:___________________  

61. A renda gerada na atividade agropecuária é suficiente para assegurar a aquisição de alimentos não 
produzidos na propriedade ?      0 - Não        1 - Sim    

62. Os alimentos destinados ao consumo da família: 

- São comprados mais no comércio local (   )  

-  São comprados menos no comércio local  (   ) 

-   Permanece a mesma quantidade de antes  (   ) 

-  Representa menos de _______% da produção  (   ) 

63. Já aconteceu da família passar  dificuldade de alimentação? 0 - Sim  1 - Não 

64. A família recebe cesta básica do governo federal?    0 - Não      1 - Sim     

D. GESTÃO SOCIAL 

65. Em caso de necessidade, você confia que os outros agricultores amigos vão poder ajuda-lo? 

0 - Não  1 - Sim      

66. E você, costuma ajudar os amigos agricultores em suas dificuldades? 

0 - Não  1 - Sim 

67. Você e seus amigos agricultores comemoram juntos datas  festivas? 

0 - Não  1 - Sim 

68. Você confia:   

-  Nos políticos: 0 - Não  1 - Sim 

 - Na polícia:  0 - Não  1 - Sim 

-   Nos dirigentes das associações/sindicatos:  0 - Não 1 - Sim 

69. Participa de grupos comunitários 

0 - Não  1 - Sim    

70. Você participa de movimento (mobilizações) em defesa de seus interesses, tais como: 

Concessão de financiamento:    0 - Não  1 - Sim 
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Assistência técnica:    0 - Não  1 - Sim 

Acesso a programas do governo: 0 - Não  1 - Sim 

Eleição de dirigentes de associação/sindicato:   0 - Não  1 - Sim 

 

71.  Na sua avaliação a sua qualidade de vida e da sua família melhorou nos últimos 5 anos? 

0 - Não  1 – Sim 

72. Quais os motivos das perdas na produção agrícola em 2017? 

(1) Má qualidade;  (2) Excesso de produto;   (3) Falta de comprador;   (4) Preço baixo;  (5) Falta de 
chuva;  (6) Pragas e doenças;   (7) Danos nos transportes. 

 

73. Local de comercialização da produção em 2017. 

Culturas 
Local de comercialização da produção 

Na PropriedadeNa feira livre 
Entregue ao 
PAA  

Mercadinhos 
locais  

Associação 
cooperativa 

FRUTAS 
Preço Quant. Preço Quant. Preço Quant. Preço Quant. Preço Quant. 

Banana      
Goiaba      
Mamão      
Melancia      
LEGUMES      
Abobora      
Macaxeira      
Maxixe      
Quiabo      
VERDURAS      
Alface      
Cheiro verde      

 

 

 

 

 

 

 

 

 


