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RESUMO 

 

 

A AGRICULTURA FAMILIAR DO SERIDÓ POTIGUAR: VULNERABILIDADE, 

PERCEPÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS  

 

 Nas regiões semiáridas dos países em desenvolvimento as populações rurais sempre 

estiveram vulneráveis às variações climáticas e suas consequências. Os efeitos do clima 

Semiárido, aliados à outros fatores – biofísicos, sociais, políticos e econômicos, – prejudicam 

a produção agrícola, gerando uma situação de insegurança alimentar e pobreza no meio rural. 

Com o advento das mudanças climáticas, os recursos naturais das regiões semiáridas poderão 

se tornar ainda mais escassos, o que afetaria diretamente a produção agrícola e os que dela 

dependem. Nesse contexto, a presente pesquisa buscou estudar uma das áreas mais 

susceptíveis aos efeitos do clima semiárido e da desertificação do Rio Grande do Norte, o 

Seridó potiguar. O estudo teve como objetivo analisar os fatores socioeconômicos e 

ambientais que colocam os agricultores familiares numa situação de vulnerabilidade aos 

efeitos do clima; avaliar suas percepções sobre as variações climáticas já ocorridas e seus 

conhecimentos sobre mudanças climáticas e aquecimento global, além de verificar quais as 

estratégias de adaptação ao clima foram realizadas no âmbito do estabelecimento rural. A 

pesquisa foi realizada em 29 comunidades de quatro municípios do Seridó potiguar Caicó, 

Parelhas, Lagoa Nova e Acari. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com lideranças 

locais e aplicados 241 questionários com os agricultores familiares. Verificou-se que além dos 

fatores ambientais – como a escassez dos recursos hídricos e as condições climáticas – outros 

fatores como degradação ambiental o tamanho reduzido das propriedades, a falta de 

assistência técnica e de recursos financeiros, além do baixo nível de escolaridade dos 

agricultores reduzem a capacidade de resiliência da agricultura familiar aos efeitos do clima 

Semiárido. Com a ocorrência das mudanças climáticas, os desafios para a agricultura familiar 

do Seridó potiguar irão se intensificar e, caso os agricultores não consigam se adaptar, os 

impactos poderão impossibilitar a produção agrícola dessa categoria, causando graves 

prejuízos para a segurança alimentar e aumentando ainda mais a situação de vulnerabilidade 

dessas populações. Apesar de perceberem as alterações no clima, a limitação de recursos 

financeiros e a falta de informações aparecem como principais impedimentos à adoção de 

estratégias de adaptação. A falta de conhecimento sobre as mudanças climáticas, aquecimento 

global e sobre os impactos que esses fenômenos podem causar também são fatores limitantes 

à adaptação. Torna-se assim, essencial identificar os fatores que influenciam a adoção de 

estratégias de adaptação, além de buscar alternativas para a convivência com o semiárido que 

possam fortalecer a resiliência da agricultura familiar e permitir reprodução social desse 

segmento agrícola, mesmo num cenário de mudanças climáticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Vulnerabilidade, percepção, adaptação, semiárido, Seridó 



 

ABSTRACT 

 

 

FAMILY FARMING AT THE SERIDO’S REGION OF RIO GRANDE DO NORTE: 

VULNERABILITY, PERCEPTION AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE  

 

 At the semiarid regions of developing countries the rural population has always been 

vulnerable to the climatic variations e its consequences. The effects of the semiarid climate, 

together with other biophysics, social and political-economic factors, impair the agricultural 

production, generating a situation of food insecurity and poverty in the rural areas. With the 

occurrence of climate change, natural resources of the semiarid regions can became scarcer, 

what would directly affect the agricultural production and those who depend on it. Therefore, 

the present study sought to study one of the most susceptible areas to the effects of the 

semiarid climate and desertification of Rio Grande do Norte, the potiguar’s Serido. The study 

aimed to analyze the socioeconomic and environmental factors that put farmers in a position 

of vulnerability to the effects of climate; assess their perceptions about climate variations that 

have already occurred and their knowledge about climate change and global warming, also to 

identify which adaptation strategies to climate they have adopted at the rural establishment. 

The survey was conducted in 29 communities of four counties of the potiguar’s Serido – 

Caico, Parelhas, Lagoa Nova and Acari. Semi-structured interviews were conducted with 

local leaders and 241 questionnaires were applied with the family farmers. It was found that 

in addition to environmental factors such as the scarcity of water resources and climatic 

conditions, other factors – such as the environmental degradation, the small size of the 

properties, the lack of technical assistance and financial resources and also the low education 

levels – reduce the resilience capacity of family farming to the effects of the Semiarid climate. 

With the occurrence of climate change, the challenges for family farming at Serido will 

intensify. If farmers cannot adapt, the impacts may preclude this category of agricultural 

production causing serious harm to food security and further increasing the vulnerability 

situation of these populations. Although the farmers perceived changes in climate, the lack 

resources and information appears as the main reasons preventing the adoption of adaptation 

strategies. The lack of knowledge about climate change and global warming and the impacts 

that these phenomena may cause are also limiting factors for adaptation. It is therefore 

essential to identify the factors that influence the adoption of adaptation strategies, and seek 

alternatives to living with the semiarid that can strengthen the resilience of family farming 

and social reproduction that allow agricultural segment, even in a climate change scenario. 

 

KEYWORDS: Vulnerability, perception, adaptation, semiarid, Serido 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

 As regiões semiáridas são caracterizadas por extensões de terra seca e quente, com 

poucas e irregulares chuvas, solos escassos e com baixo teor de nutrientes que são 

susceptíveis ao processo de salinização, além de possuírem cobertura vegetal limitada ou 

descontinuada. Embora haja uma disparidade de desenvolvimento entre as regiões semiárida 

do mundo, de modo geral elas se caracterizam como tendo grande parte da sua população 

envolvida na agricultura de subsistência e um setor menor e mais dinâmico economicamente 

envolvido na agricultura de grande escala ou industrial (RIBOT et al, 1996). 

 A sensibilidade da agricultura às condições do clima e dos recursos naturais – como a 

ocorrência de secas e enxurradas, a degradação da terra, a escassez de água, o desmatamento e 

à redução da biodiversidade – a torna uma das atividades mais vulneráveis aos efeitos das 

mudanças climáticas (SMIT e SKINNER, 2002; FISCHER et al, 2002). 

 Nas regiões áridas e semiáridas dos países em desenvolvimento as variações no clima 

são a principal fonte de flutuação na produção de alimentos (SIVAKUMAR et al, 2005). 

Nessas regiões, a vulnerabilidade às consequências das variações climáticas existentes já são 

um grave problema que limita o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais 

(RIBOT, 1996). 

 A ocorrência das mudanças climáticas pode causar transformações significantes para 

as regiões semiáridas, promovendo a “aridização” das terras, perda da biodiversidade e 

redução da disponibilidade de água – prejudicando, consequentemente, as populações 

agrícolas que dependem da qualidade dos recursos naturais (MARENGO, 2008). Nesse 

sentido, a agricultura desenvolvida nas regiões semiáridas é ainda mais vulnerável aos riscos e 

impactos das mudanças climáticas (SMIT e SKINNER, 2002).  

 Segundo o glossário do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC)
1
, 

as mudanças climáticas: 

[...] acontecem por causa das mudanças internas no sistema do clima ou na interação 

entre seus componentes, ou por causa das mudanças em forças externas, causadas 

por fatores naturais ou atividades humanas (IPCC, 1995, p. 5). 

 Diante do cenário atual, no qual as mudanças climáticas são esperadas numa escala 

global, o setor agrícola – e principalmente, a pequena produção agrícola das regiões 

semiáridas – encontra-se numa posição de vulnerabilidade às consequências dessas mudanças. 

Dentro desse contexto, faz-se necessário compreender os cenários previstos advindos das 

                                                           
1
 Sigla em inglês. 
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mudanças climáticas a fim de identificar as possíveis consequências dessas mudanças para 

diferentes setores, inclusive o da agricultura, e assim, buscar alternativas de mitigação dos 

impactos e adaptação às mudanças. 

 Ao lidar com a vulnerabilidade atual, a habilidade dos agricultores das regiões 

semiáridas de se adaptarem às características ainda desconhecidas das mudanças climáticas 

futuras pode ser fortalecida. No entanto, é importante entender que a vulnerabilidade de uma 

região, de grupos sociais, ambiental ou de determinadas atividades não acontece apenas por 

causa das questões climáticas – trata-se de uma conjuntura de processos e eventos físicos, 

sociais e político-econômicos que contribuem para a ocorrência de perdas econômicas, fome e 

miséria (SIVAKUMAR et al, 2005). Sendo assim, a vulnerabilidade, a marginalidade sócio 

geográfica, as mudanças climáticas e a degradação das terras secas consistem em problemas 

crônicos que se encontram interligados (RIBOT, 1996). Portanto, uma analise da 

vulnerabilidade aos eventos climáticos deve incluir essa perspectiva multicausal, colocando o 

clima como um agente causal entre outros, como concebido nessa pesquisa. 

 No Nordeste brasileiro a maior parte da população rural concentra-se na região 

semiárida, marcada pela deficiência hídrica, chuvas poucas, esparsas e imprevisíveis – bem 

como pela presença de solos rasos e de baixa fertilidade orgânica, que dificultam a produção 

agrícola (SILVA, 2006). O Semiárido brasileiro abrange 1.133 municípios e uma área de 

969.589,4 km
2
, o que corresponde a quase 90% da Região Nordeste (nos estados do Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia), e mais uma 

parte do norte de Minas Gerais (SILVA, 2006).  

 A população rural dessa região está constantemente vulnerável à fome, miséria, 

deslocamento e perda material. Eventos climáticos extremos, como secas, revelam esse estado 

crônico matando a vegetação e animais – forçando os homens à migração (ANDRADE, 

1986). Essa vulnerabilidade não é causada pela variação ou mudança climática apenas. É 

resultado da configuração das forças que modelam a habilidade das populações agrícolas e 

pastoris de produzir, reproduzir e se desenvolver (RIBOT, 2005). 

 Com o advento das mudanças climáticas é previsto que ocorra na região semiárida do 

Nordeste, uma escassez nas chuvas ainda maior – e que dispersão interanual se torne mais 

variada. No entanto, mesmo que não haja alterações na precipitação, com o aumento das 

temperaturas, a evaporação das águas dos lagos, açudes e reservatórios será maior, causando 

graves consequências para o desenvolvimento da região e tornando a agricultura de sequeiro 

ainda mais inviável (NELSON et al, 2007; MARENGO, 2008). 
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 Os agricultores com menos recursos, como os agricultores de subsistência, com menor 

capacidade de se adaptar, são os mais vulneráveis às consequências das alterações climáticas 

(MARENGO, 2008). Além disso, a produção agrícola aliada a outras atividades não 

sustentáveis, como a agricultura de corte e queima (que converte remanescentes de vegetação 

em culturas de ciclo curto), o corte de madeira para a lenha, a caça de animais e a contínua 

remoção da vegetação para a criação de bovinos e caprinos tem levado ao empobrecimento 

ambiental, em larga escala, da Caatinga – bioma característico da região semiárida do 

Nordeste (LEAL et al, 2005). Estudos sobre os impactos das mudanças climáticas nos biomas 

brasileiros apontam que a Caatinga – que abriga flora e fauna únicas e espécies endêmicas e é 

o único exclusivamente brasileiro – está entre os mais vulneráveis no cenário de aumento das 

temperaturas globais, o que representa um forte fator de pressão para a desertificação da 

região (NOBRE, 2011). 

 As consequências regionais das mudanças climáticas não podem ser previstas com 

confiança ainda. No entanto, alguns impactos são prováveis: redução na disponibilidade de 

água; clima mais seco; desaparecimento da curta estação chuvosa; aumento da 

evapotranspiração que acarretará na diminuição da água de lagos, açudes e reservatórios; 

maior ocorrência de chuvas torrenciais e enchentes; maior frequência de dias secos 

consecutivos e de ondas de calor decorrente do aumento na frequência de veranicos; 

inviabilidade da agricultura de subsistência, migração em massa, aridização da Caatinga; 

extinção de 20-30% das espécies de plantas e animais, dentre outros (MARENGO, 2008; 

IPCC, 2007). 

 Segundo o IPCC (2007), as estratégias de desenvolvimento sustentável podem ajudar a 

reduzir a vulnerabilidade através do aumento da capacidade de adaptação e resiliência. 

Entretanto, as mudanças climáticas podem limitar tais ações. Além disso, muitos projetos que 

visam o desenvolvimento sustentável não incorporam as estratégias de adaptação às mudanças 

climáticas (IPCC, 2007).  

 A vulnerabilidade, em geral, é compreendida como o grau no qual um sistema, 

subsistema ou um componente de um sistema esta propenso a sofrer danos devido à exposição 

a um perigo, perturbação ou estresse (TURNER et al, 2003). Já a vulnerabilidade social às 

mudanças climáticas é compreendida como a exposição de grupos ou indivíduos ao estresse 

resultante dos impactos da mudança climática, sendo, portanto, compreendida como uma 

combinação de fatores sociais e riscos ambientais (ADGER, 1996). 

 Nesse sentido, Wehbe et al (2005) defendem que a vulnerabilidade das populações 

agrícolas às condições climáticas não pode ser compreendida apenas através da quantificação 
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dos impactos biofísicos. Para a compreensão da vulnerabilidade social é necessário que os 

dados sociais e ambientais sejam combinados dentro de um quadro de análise que revele o 

entendimento das causas sociais da vulnerabilidade – e que as integre com as reações com a 

análise das questões ambientais (FRASER et al, 2003).  

 Esse tipo de abordagem, que relaciona os fatores sociais e ambientais, é chamada por 

Downing e Patwardhan (2005) de “abordagem integrada”. Essa perspectiva busca corrigir as 

fragilidades de uma abordagem puramente social ou ambiental. No entanto, apresenta também 

suas limitações. A principal limitação é a de que não existe método padrão para a combinação 

de indicadores biofísicos e socioeconômicos, que por sua natureza possuem diferentes pesos e 

medidas ainda desconhecidos (DOWNING e PATWARDHAN, 2005). Portanto, apesar de 

indicar os pontos de vulnerabilidade, essa abordagem não permite determinar a importância 

relativa da vulnerabilidade social e ambiental, além de não levar em conta o dinamismo da 

vulnerabilidade em si. Mesmo assim, essa abordagem pode contribuir com informações 

importantes para o desenvolvimento de políticas públicas coerentes com a realidade de cada 

região. 

 Dessa forma, Fraser et al (2003) propõe que o quadro de análise da vulnerabilidade 

inclua dados sociais e ambientais multi-escalares de duas varáveis-chave, a “sensibilidade 

ambiental” e a “resiliência social”. A sensibilidade ambiental é referente à probabilidade de 

ocorrência de danos devido à fatores relacionados com as condições ambientais. A resiliência 

social foca na capacidade da sociedade em lidar com as mudanças ambientais (FRASER et al, 

2003).  

 A abordagem da resiliência implica que os sistemas sociais e ecológicos não podem 

ser considerados na ausência um do outro – ao contrário, devem ser compreendidos de forma 

interligada (NELSON et al, 2007). Isso significa que, mesmo se a capacidade de adaptação de 

uma população for positiva e ela consiga lidar bem com as adversidades, a resiliência só irá 

existir se, além disso, essa população também incluir a sustentabilidade da adaptação dentro 

de uma perspectiva ecológica (NELSON et al, 2007). 

 Além das variáveis “sensibilidade ambiental” e “resiliência social”, Turner et al 

(2003) também incluem no quadro de análise da vulnerabilidade a “exposição aos fatores de 

estresse”, ou seja: o grau, frequência, magnitude e duração do contato do sistema com esses 

fatores. Considerou-se importante a inclusão dessa variável no quadro de análise, pois é 

necessário compreender as adversidades climáticas ao qual o sistema agrícola estudado está 

exposto. 
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 A meta da abordagem descrita não é produzir uma pontuação ou classificação da 

vulnerabilidade das comunidades ou regiões estudadas, mas sim obter informação sobre a sua 

característica e natureza, seus componentes e determinantes, de forma a identificar maneiras 

de aumentar a resiliência social e reduzir a sensibilidade aos fatores de exposição (SMIT e 

WANDEL, 2006). A abordagem da vulnerabilidade pode auxiliar na identificação dos 

diferentes pontos de sensibilidade de sistemas e grupos agrícolas específicos e revelar quais 

estratégias de adaptação são ou podem ser adotadas para lidar com as questões climáticas 

(SMIT e SKINNER, 2002). 

 Como foi visto, a agricultura é um setor que poderá ser duramente afetado pelas 

mudanças climáticas, principalmente a desenvolvida em regiões semiáridas. Para 

compreender as possíveis consequências e buscar alternativas para a agricultura é necessário 

verificar como os agricultores percebem e se adaptam às mudanças climáticas (DERESSA et 

al, 2011; WEBER, 1997). A falta de adaptação às mudanças climáticas pode prejudicar a 

produção agrícola, no entanto, com a adaptação a vulnerabilidade pode ser reduzida (SMIT e 

SKINNER, 2002). 

 A adaptação às mudanças climáticas se refere aos ajustes que as populações realizam 

em resposta às mudanças ou riscos atuais (ou previstos) como forma de aliviar os efeitos 

adversos do clima. Esse é um processo contínuo no qual o conhecimento, experiência e as 

estruturas institucionais se juntam para buscar opções e determinar ações (NELSON et al, 

2007).  

 Maddison (2007) defende que a adaptação às mudanças climáticas é um processo no 

qual a primeira fase consiste na percepção das mudanças por parte dos agricultores e a 

segunda numa reação através da adoção de estratégias de adaptação. Nesse sentido, a 

percepção e o conhecimento ambiental local podem representar importantes elementos para a 

compreensão dos mecanismos de adaptação dos agricultores às variações climáticas – na 

busca por alternativas para o uso sustentável dos recursos naturais das regiões semiáridas. 

Para Kuhnem e Higuchi (2011), a percepção ambiental se refere à forma como as pessoas 

vivenciam os aspectos ambientais ao seu redor, sendo importantes para a percepção, não só os 

aspectos físicos, mas também os aspectos sociais e históricos. 

 Whyte (1977) explica que a pesquisa baseada na percepção ambiental fornece uma 

compreensão sistemática e científica de “dentro-para-fora”, caracterizada pela familiaridade e 

longa experiência – e assim, complementa a abordagem científica mais tradicional e externa. 

Essa familiaridade e experiência dos agricultores familiares com o ambiente são fruto do 

conhecimento, do apego e de um “sentimento de fusão com a terra”, além da intimidade física 
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do contato com a natureza, registrados “nos músculos e nas cicatrizes” desses trabalhadores 

(TUAN, 1980, p.111).  

 A compreensão que os indivíduos e/ou a coletividade possuem do meio ambiente – e, 

consequentemente, suas escolhas e comportamentos – é vista como a força maior na 

transformação e modelamento desse espaço (WHYTE, 1977). Porém, o comportamento 

humano também é influenciado pelas características do ambiente em que vive, formando 

assim uma relação na qual o homem transforma o ambiente e vice-versa (KUHNEM e 

HIGUCHI, 2011). Para a compreensão dessas relações entre o homem e o ambiente, Whyte 

(1977) considera a percepção ambiental fundamental e o ponto de partida para a realização de 

pesquisas. Kuhnem e Higuchi explicam que:  

[…] o conhecimento da percepção ambiental permite determinar as configurações da 

inter-relação pessoa-ambiente, na medida em que possibilita conhecer como as 

pessoas se relacionam com o ambiente e suas mudanças, gerando compreensões 

sobre as influencias das características ambientais sobre o comportamento das 

pessoas e, consequentemente, do comportamento das pessoas sobre o ambiente 

(KUHNEM e HIGUCHI, 2011, p.263). 

 Portanto, para analisar os fatores climáticos que afetam a agricultura é necessário 

compreender como esses fatores são percebidos pelos agricultores e traduzidos em tomadas 

de decisão, considerando que a percepção de mudanças aos eventos climáticos não é garantia 

de que os agricultores estão se adaptando (BRYANT et al, 2000, p. 183). 

 Para Weber (1997), devido à incerteza científica relacionada aos efeitos e impactos das 

mudanças climáticas, em conjunto com a importância de detectar essas mudanças em nível 

local para o desenvolvimento de estratégias adaptativas, torna-se essencial obter respostas 

para as seguintes questões: Os indivíduos conseguem perceber mudanças graduais na 

temperatura e precipitação, apesar da grande variabilidade natural? Quais são os fatores que 

facilitam e influenciam a percepção dessas mudanças? 

 Para responder essas questões é necessário obter informações sobre as percepções e o 

conhecimento dos agricultores sobre as mudanças climáticas, compreender suas necessidades, 

para assim poder oferecer práticas de adaptação que possam suprir essas carências (APATA et 

al, 2009). 

 Sendo assim, nessa dissertação são discutidas algumas questões da vulnerabilidade, 

adaptação e percepção das variações climáticas para a agricultura familiar da região do Seridó 

do Rio Grande do Norte. Essas questões foram estudadas buscando compreender quais os 

fatores que influenciam a vulnerabilidade da agricultura familiar ao clima da região semiárida, 

as percepções dos agricultores sobre as mudanças já ocorridas no clima e quais estratégias que 

eles adotam para se adaptarem às variações climáticas.  
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 A produção familiar em todo o mundo está passando por um processo de 

empobrecimento sistemático, pois as populações estão aumentando, as propriedades rurais 

estão se tornando menores, devido à degradação ambiental – assim como a produção “per 

capita” de alimentos estagnou ou está diminuindo (ALTIERI, 2004). No entanto, no Brasil, a 

agricultura familiar ainda possui uma relevante importância social, através da absorção de 

empregos e da produção de alimentos, principalmente para o autoconsumo das famílias e para 

o mercado interno, além de responder por grande parcela da produção (38% do valor bruto da 

produção agropecuária) – apesar de sua menor produtividade e incorporação tecnológica 

(GUILHOTO, 2007). Tais atributos ligados às formas de organização do trabalho nas 

unidades produtivas familiares legaram a este segmento sua característica fundamental: o 

nível de flexibilidade para se adaptar as inúmeras situações econômicas, políticas, sociais e 

ambientais (ROZENDO, 2006). Nesse sentido, os agricultores familiares são concebidos 

como principais protagonistas na construção de um projeto mais sustentável para o meio rural 

(ROZENDO e BRANDENBURG, 2009). Esse protagonismo para a sustentabilidade, aliado à 

sua importância social, e os desafios enfrentados motivaram a definição da agricultura 

familiar como objeto de estudo. 

 A agricultura familiar é definida por Wanderley (1996, p. 2) como: “aquela em que a 

família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, assume o trabalho no 

estabelecimento produtivo”. Para a autora, a agricultura familiar apresenta características 

próprias do seu modo de produção e da sua organização estrutural como a utilização de mão-

de-obra familiar, a unidade produtiva de dimensão reduzida e uma lógica produtiva 

camponesa voltada para atender as demandas de autossubsistência das famílias e não 

necessariamente às demandas do mercado (WANDERLEY, 1996). 

 Para Lamarche (1993), a agricultura familiar representa um conjunto que abrange as 

diferentes formas de apropriação dos meios de produção e seu desenvolvimento. Sendo assim, 

a agricultura familiar pode tanto apresentar-se com fortes características da agricultura 

camponesa – como é o caso nos modelos de subsistência, ou com grande influencia capitalista 

– como nos modelos de empreendimento agrícola (LAMARCHE, 1993). 

 A partir de estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e Alimentação (FAO
2
) em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), na década de 1990, a agricultura familiar passou a ter reconhecimento e 

visibilidade institucional no Brasil, com maior participação nas políticas públicas como, por 

exemplo, a criação do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – 
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PRONAF (AZEVEDO, 2007; AQUINO e SCHNEIDER, 2010). Desde a sua criação, o 

PRONAF já passou por varias reformulações e, apesar dos avanços alcançados, alguns 

problemas persistem, como a falta de valorização aos aspectos culturais e o conhecimento 

tradicional de cada região (AZEVEDO, 2007). Mesmo assim, com a criação do PRONAF, a 

agricultura familiar passou a ganhar destaque em pesquisas e estudos relacionados ao 

desenvolvimento rural (AQUINO e SCHNEIDER, 2010).  

 Segundo o Censo Agropecuário de 2006, existem aproximadamente 4.367.902 

estabelecimentos da agricultura familiar no Brasil, o que representa 84,4% dos 

estabelecimentos rurais existentes no país (IBGE, 2006). Apesar de representar a maior parte 

dos estabelecimentos, a agricultura familiar ocupa apenas 24,3% da área destinada à produção 

agropecuária. Enquanto a área média dos estabelecimentos não-familiares é de 309,18 

hectares, a dos estabelecimentos familiares é de apenas 18,37 hectares, o que demostra que 

ainda há uma grande concentração de terras nas mãos de uma minoria (IBGE, 2006). 

 No Nordeste, a quantidade de estabelecimentos da agricultura familiar representa a 

metade do número total do Brasil – porém, na região concentram-se os menores 

estabelecimentos, com a área média de 16 hectares por propriedade. Enquanto isso, a região 

Centro-Oeste possui as maiores propriedades – com área média de 62 hectares – e a menor 

quantidade de estabelecimentos familiares do país. Esses são apenas exemplos que 

demonstram a heterogeneidade da agricultura familiar no Brasil e a necessidade de políticas 

públicas para o setor, que levem em consideração as características e os desafios de cada 

região. 

 Para Carvalho (2009), as estratégias socioambientais para desenvolvimento rural do 

semiárido devem considerar e estimular a interação do agricultor familiar com a natureza da 

região. Essa ideia condiz com a base ideológica da convivência com o semiárido, que inclui a 

articulação e mobilização dos atores sociais para a reprodução de práticas apropriadas e 

sustentáveis frente às condições ambientais do clima semiárido (CARVALHO, 2009). 

 No entanto, para Andrade (2001), nunca houve no histórico do semiárido uma 

adaptação da exploração do território às condições naturais, muito menos uma maior 

preocupação com os impactos da exploração dos recursos sobre o meio-ambiente. Andrade e 

Queiroz (2009) acreditam que, historicamente, as políticas públicas voltadas para o semiárido 

se destinaram a apoiar projetos de irrigação, seguindo o modelo difundido pela “revolução 

verde” – bem como para a implantação de pólos de desenvolvimento de monoculturas 

agroquímicas que geraram contrapartidas socioambientais negativas, acentuando a histórica 

diferenciação social no meio rural e degradando o meio ambiente. 
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Em suma, as limitações do meio ambiente associadas às práticas inadequadas de 

manejo, a um baixo nível tecnológico e a precária condição de apoio das políticas públicas, 

são fatores que favorecem os baixos níveis de produtividade dos cultivos e das criações do 

semiárido (SOUSA, 2006).  

 Uma das regiões que melhor representa as condições de vulnerabilidade aos efeitos do 

clima semiárido no Rio Grande do Norte é a região do Seridó – e, por isso, foi definida como 

área de estudo da presente pesquisa. No Seridó potiguar, a condição de aridez aliada à pressão 

antrópica – pecuária extensiva, agricultura de sequeiro com culturas e técnicas inadequadas, 

indústria extrativista da cerâmica e mineração – resultam em áreas de degradação extrema, 

fazendo da região um dos núcleos de desertificação do Brasil (SOUZA, 2006; AZEVEDO, 

2007; MMA, 2004).  

 A agricultura familiar do Seridó encontra-se vulnerável tanto à fatores climáticos, 

quanto à questões que envolvem o histórico de exclusão da pequena agricultura do processo 

de desenvolvimento e dos que vivem no semiárido. Dessa forma, faz-se essencial buscar 

estratégias de adaptação aos fatores climáticos e ambientais, – que sejam coerentes com a 

proposta de convivência com o semiárido com foco na sustentabilidade socioambiental.  

 Portanto, com a meta de contribuir para o debate sobre o desenvolvimento rural 

sustentável em regiões semiáridas, a presente pesquisa tem como objetivo geral identificar os 

fatores sociais, econômicos e ambientais que – em conjunto com os desafios impostos pelas 

condições climáticas da região – colocam os agricultores familiares da região do Seridó 

potiguar em situação de vulnerabilidade. Outro objetivo é verificar se os agricultores 

percebem alterações no clima e o que entendem por mudanças climáticas e aquecimento 

global. Além disso, buscou-se identificar estratégias adaptativas desenvolvidas pelos 

agricultores em resposta às variações do clima.  

 Em síntese, pode-se resumir os objetivos acima descritos nas questões que se seguem: 

 1. Quais os fatores socioeconômicos e ambientais que aliados as características 

climáticas colocam os agricultores familiares do Seridó em situação de vulnerabilidade?  

 2. Qual é a percepção dos agricultores familiares sobre as variações climáticas 

ocorridas e o conhecimento sobre as mudanças climáticas e aquecimento global? Quais 

estratégias eles adotam para lidar com as variações climáticas e planejar a produção agrícola? 

 Para atender aos objetivos da pesquisa – e conforme padronização estabelecida pelo 

Programa – esta Dissertação se encontra composta por uma Introdução geral, Caracterização 
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geral da Área de estudo, Metodologia geral empregada para o conjunto da obra e por dois 

capítulos, que correspondem aos artigos científicos submetidos à publicação: 

 Capítulo 1, intitulado “A vulnerabilidade e a resiliência da agricultura familiar em 

regiões semiáridas: O caso do Seridó Potiguar”, que foi submetido ao periódico 

Campo - Território (UFU) e, portanto, está formatado conforme deste periódico 

(Normas no site do referido periódico www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio). 

 Capítulo 2, intitulado “A percepção dos agricultores familiares do Seridó Potiguar 

sobre as mudanças climáticas” que será submetido ao periódico Desenvolvimento e 

Meio Ambiente (UFPR) e, portanto, está formatado conforme deste periódico 

(Normas no site http://ojs.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/made/index).  

 Após o capítulo 2 são apresentadas as considerações finais da pesquisa. 
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CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA DE ESTUDO 

 O Seridó potiguar é uma região semiárida localizada na Mesorregião Central do Rio 

Grande do Norte, situada geograficamente ao Sul do Estado, cercado ao Norte pela Serra de 

Santana, a Leste pelas encostas da Chapada da Borborema, a Oeste pela Serra de João do Vale 

e ao Sul ao Estado da Paraíba (MEDEIROS, 2004). 

 O Seridó também está localizado na unidade de paisagem denominada Depressão 

Sertaneja Setentrional, considerada uma das oito ecorregiões do bioma da Caatinga (MMA, 

2004, MEDEIROS, 2004). Essa ecorregião é caracterizada por ser uma extensa planície baixa, 

de relevo suave-ondulado, interrompida por morros isolados compostos de maciços residuais, 

solos rasos e pedregosos – geralmente de boa fertilidade, porém muito susceptíveis à erosão –

não contêm rios permanentes, porém, possui enclaves de brejos de altitude (VELOSO et al, 

2002).  

 Segundo Morais (2005, p. 27), a palavra Seridó representa mais do que o espaço ou a 

região. No Rio Grande do Norte, o Seridó tornou-se “referencial de uma identidade espacial 

com forte conteúdo histórico-cultural”. Portanto, o recorte regional do Seridó Potiguar 

adotado para o presente estudo, baseou-se na regionalização definida por Morais (2005), 

correspondente ao Seridó “historicamente construído” através de uma relação espaço-

temporal “impregnada de conteúdo político, econômico e cultural” onde se manifestam os 

sentimentos de pertencimento e identidade da população.  

 Dentro desse recorte, o Seridó potiguar, ilustrado na Figura 1, abrange uma área de 

9.186,7 km² (IBGE, 2010) e é representado por 23 municípios (Caicó, Acari, Jardim do 

Seridó, Serra Negra do Norte, Currais Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, Jardim de 

Piranhas, São João do Sabugi, Ouro Branco, Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, São 

Vicente, São Fernando, Equador, Santana do Seridó, São José do Seridó, Timbaúba dos 

Batistas, Lagoa Nova, Ipueira e Tenente Laurentino Cruz) (MORAIS, 2005, p. 26-7). 
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Figura 1. Seridó Potiguar segundo a delimitação de Morais (2005), com os municípios e 

comunidades pesquisadas em 

destaque.

 
Fonte: Elaborado por Henrique Roque, 2012. 

 Segundo dados do IBGE (2006), a população total do Seridó é de 191.580 habitantes, 

nos quais 128.866 (67,3%) moram na zona urbana e uma parcela menor, de 62.714 habitantes 

(32,7%) mora na zona rural. Na região existem 9.970 estabelecimentos voltados para a 

agricultura familiar, o que representa 80,6% dos estabelecimentos agrícolas existentes. Porém, 

ocupam apenas 24,2% da área total dos estabelecimentos agrícolas, somando 145.075 ha. 

Dessa área, 15.797 ha (10,8% do total) são ocupados por lavouras temporárias, outros 7.855 

ha (5,4%) são ocupados com lavouras permanentes e a maior parte, 72.397 ha (49,9%), é 

ocupada com pastagens.  

 A maior parte da produção agrícola é realizada em sequeiro, ou seja, sem a utilização 

de irrigação e apenas durante o período chuvoso. Alguns agricultores também plantam nas 

vazantes de rios e riachos e poucos realizam a produção irrigada. 

 Muitos agricultores familiares do Seridó potiguar estão envolvidos com a criação de 

animais. Além da pecuária, muitos criam galinhas, porcos, cabras e ovelhas, e alguns também 

pescam nas áreas com açudes.  

 Em Parelhas – município no qual, dos quatro pesquisados, o problema da 

desertificação é mais grave – predomina a hortifruticultura, a bovinocultura de corte e leite e a 



 

 

23 

produção de cerâmica. Nesse município, algumas comunidades estão localizadas perto do Rio 

Seridó, de outros rios e córregos, além do açude Boqueirão e, por isso, conseguem 

desenvolver uma produção de vazante e algumas vezes irrigada, voltada para a produção de 

milho e feijão, maracujá, banana, mamão, goiaba, melão, e capim para o rebanho. Entretanto, 

uma parte do rio Seridó é contaminada pela lagoa de estabilização da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte (CAERN) e, nessa área, os agricultores não podem utilizar a 

água do rio. Os agricultores que possuem cisternas conseguem regar a produção de hortaliças 

que é mais voltada para o consumo doméstico. Todas as segundas e sábados uma feira livre 

acontece no município, na qual são comercializados os produtos provenientes da agricultura 

familiar, contemplando 29 famílias produtoras. 

 Em Acari, os agricultores desenvolvem a hortifruticultura, a bovinocultura voltada 

para a produção de leite e, além disso, existe dois povoados que se dedicam à piscicultura e 

em uma das comunidades três famílias desenvolvem a produção agroecológica através de uma 

horta mandala. No município há uma alta organização política da associação dos 

trabalhadores rurais e também o envolvimento da Secretaria de Agricultura junto aos 

agricultores familiares. 

 Caicó é o município no qual a bovinocultura de corte e de leite é mais expressiva, no 

entanto os agricultores também se dedicam à produção de feijão, milho e frutíferas. O 

município também é o que possui a maior área irrigada. 

 Em Lagoa Nova a produção agrícola é a mais diversificada dos quatro municípios 

pesquisados e a criação de animais a menos expressiva. Por estar localizada na região serrana, 

de clima mais ameno, os agricultores do município se dedicam à produção de caju, manga, 

macaxeira e outras frutíferas. No entanto, o município vem sofrendo com o desmatamento 

crescente – no qual, além dos cajueiros, espécies de árvores nativas da Caatinga são cortadas 

– para o fornecimento de lenha às indústrias ceramistas. Nesse município as comunidades 

estão mais distantes dos recursos hídricos, portanto a principal forma de plantio é em 

sequeiro
3
. O quadro abaixo apresenta as características dos municípios pesquisados de acordo 

com dados coletados nas entrevistas realizadas com os atores locais. 
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 Fotos dos municípios pesquisados no Anexo 3. 
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Quadro 1. Características dos municípios pesquisados.  

Município 
População 

Total(hab.) 

População 

Rural(hab.) 

Número total de 

comunidades 
Produção 

Parelhas 20.354 3.270 27 comunidades 

Hortifruticultura, 

bovinocultura de corte/leite 

e cerâmica 

Acari 11.035 2.133 

17 comunidades;  

4 assentamentos;  

2 povoados 

(pescadores) 

Hortifruticultura; 

Bovinocultura de leite; 

Piscicultura 

Caicó 62.709 5.248 60 comunidades 
Bovinocultura de corte e 

leite; Fruticultura 

Lagoa 

Nova 
13.983 7.182 

23 comunidades; 

6 assentamentos 
Fruticultura 

Fonte: IBGE, 2010 e dados da pesquisa, 2012 

 Por estar inserido no semiárido do Nordeste do Brasil, o Seridó Potiguar encontra-se 

naturalmente exposto à riscos relacionados ao clima da região, que afetam diretamente a 

disponibilidade de água, e dão lugar à: 

[...] ocorrência de secas totais (quando afetam toda a região) ou parciais, de duração 

anual (quando ocorrem em anos intercalados) ou plurianual (quando se estendem 

por períodos superiores a um ano) (SEPLAN, 2000, p. 28). 

 Segundo Medeiros (2004), foi registrada a ocorrência de 174 secas na região do 

Seridó, contadas a partir do século XVI, e ainda assim o autor acredita que muitas secas 

pontuais não foram consideradas.  

 De acordo com dados apresentados pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Região do Seridó do Rio Grande do Norte (2000), a temperatura média anual da região situa-

se entra 26 e 28ºC, a insolação é de 3.240 horas/ano, a umidade relativa do ar gira em torno de 

64%, e a precipitação pluviométrica média anual varia entre 645 e 750 mm, com uma taxa 

alta de evapotranspiração. 

 No Seridó, a estação chuvosa é curta e concentrada entre os meses de janeiro e maio 

(87% do total de precipitação total do ano), com chuvas esparsas e irregulares – e há a 

possibilidade de ocorrência de enxurradas (MEDEIROS, 2004). A região apresenta elevada 

deficiência hídrica, principalmente nos meses entre junho e dezembro (SANTOS et al, 2010). 

Não há meses de excedente hídrico, apenas entre fevereiro e abril a região apresenta valores 

de deficiência hídrica iguais a zero na maior parte dos municípios (SANTOS et al, 2010).  

 Outra característica da região é a salinização das águas dos mananciais – “processo 

que ocorre nos terrenos cristalinos por conta da intensa ação do sol e dos altos índices de 
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evaporação, associados aos ventos” – que prejudica a qualidade da água e inviabiliza o seu 

uso para consumo humano, animal e para a agricultura (SEPLAN, 2000, p. 84). 

 O Seridó está inserido na área da Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu, que possui uma 

área total de drenagem de 43.681,50 km
2
, o que corresponde a aproximadamente 40% da área 

do Estado do Rio Grande do Norte. A bacia contempla 147 municípios, dos quais 45 situam-

se no Rio Grande do Norte e 102 no Estado da Paraíba. O maior reservatório de água do Rio 

Grande do Norte – a barragem Armando Ribeiro Gonçalves – está localizado nessa bacia e 

possui a capacidade de armazenamento de 2,400 bilhões de m
3
, a partir da qual o rio Piranhas-

Açu torna-se perene
4
. 

Figura 2. Bacia Hidrográfica Piranhas-Açu no Rio Grande do Norte 

Fonte: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Rio Grande do Norte. 

 Devido a sua constituição por rios intermitentes e à grande quantidade de açudes, hoje 

o Seridó potiguar enfrenta um problema maior de gestão do que de falta de água (SEPLAN, 

2000). Segundo Medeiros (2004, p. 67): 

[...] o adensamento de reservatórios que mesmo transbordando durante o período 

das chuvas, não conseguiam suprir a demanda no período de estiagem, uma vez, 

que devido a grande quantidade de pequenos açudes a jusante faz com que menos 

água consiga chegar até os reservatórios. 

                                                           
4 Fonte: governo da Paraíba: www.aesa.pb.gov.br 
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 Além dos recursos hídricos, os solos da região do Seridó apresentam características 

que prejudicam o desenvolvimento da agricultura. Duque (2004a, p. 80) descreve o solo do 

Seridó Potiguar como sendo “muito erodido, pedregoso, parcialmente coberto, de seixos 

rolados [...]”. Segundo o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio 

Grande do Norte (IDEMA), a maior parte dos solos do Seridó é classificado como bruno não 

cálcico ou bruno não cálcico vértico, considerado apto e restrito à pastagens naturais e para 

culturas especiais de ciclo longo (algodão arbóreo, caju, sisal). Outra grande parte é 

classificada como litólicos eutróficos, inadequados para a agricultura. Uma pequena mancha 

na Serra de Santana é formada por latossolos vermelho e amarelo, considerados com aptidão 

regular para lavoura. Em sua grande maioria, os solos do Seridó são considerados aptos para 

agricultura de ciclo curto, no entanto a produção depende do regime das chuvas (MEDEIROS, 

2004). 

 Azevedo (2005) caracteriza o solo da região do Seridó como predominantemente de 

aluvião, raso e de fácil remoção caso seja retirada a vegetação. Isso faz com que a simples 

retirada da vegetação da Caatinga para a produção agrícola torne o solo vulnerável aos 

processos de erosão e desertificação. 

 Contando com a área do Seridó paraibano, ao todo, a região possui aproximadamente 

2.341 Km
2
 da sua área suscetíveis a desertificação – e esse problema é causado, 

principalmente, por pressões antrópicas (COSTA et al, 2009, SOUZA, 2006; AZEVEDO, 

2007; MMA, 2004). Por essas características o Seridó é considerado pelo Ministério do Meio 

Ambiente (2004) um dos quatro núcleos de desertificação existentes no Brasil, como se pode 

observar na Figura 3. Os municípios de Caicó, Currais Novos, São José do Seridó, Parelhas, 

Equador e Carnaúba dos Dantas são considerados os mais vulneráveis a esse processo 

(SEPLAN, 2000). 
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Figura 3. Áreas afetadas pela desertificação no Brasil. 

Fo

nte: Ministério do Meio Ambiente, PAN-Brasil, 2004. 
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 Assim como o solo, a vegetação do Seridó é altamente vulnerável por causa das suas 

características naturais, das condições climáticas da região e dos impactos das atividades 

humanas (AZEVEDO, 2005). Segundo Costa et al (2008), a caatinga do Seridó é “uma 

vegetação hiperxerófila, com aspecto arbóreo-arbustivo esparso” (COSTA et al, 2009, p. 

962). Duque (2004a, p. 80) descreve a vegetação do Seridó como “baixa, de cactos 

espinhentos e agressivos, agarrados ao solo, de arbustos espaçados, com capins de permeio e 

manchas desnudas”. O autor acredita que o Seridó é a região mais erodida do Nordeste, no 

qual os terrenos mais procurados para a agricultura estão localizados à “margem dos rios ou a 

montante dos açudes e são aluviões carregados pelas águas” (DUQUE, 2004b, p. 46). 

 Para Medeiros (2004), o desmatamento é o problema ambiental mais grave da região, 

sendo a madeira retirada utilizada como matriz energética para grande parte das atividades 

industriais, principalmente a indústria ceramista (MEDEIROS, 2004, AZEVEDO, 2005). 

Desmatar também é uma prática comum na abertura de pastos para o rebanho e uso da 

madeira para o fogão à lenha (MEDEIROS, 2004). Além disso, a prática de uma agricultura 

não adaptada ao manejo adequado às condições edafoclimáticas vem causando a degradação 

ainda maior do solo e dos recursos naturais. 

 A retirada da caatinga é um processo que vem contribuindo para aumentar o 

espaçamento entre a vegetação, expondo o solo ao sol, ocasionando um superaquecimento da 

camada superior – que pode chegar a 60°C em dias mais quentes – causando a perda da 

matéria orgânica (MEDEIROS, 2004). 

 Em sua construção histórico social, a população do Seridó buscou alternativas para 

conviver com as características ambientais da região, inclusive com o fenômeno das secas. 

Antes da colonização da região, o sertão do Seridó era habitado pelos índios Tapuia, que 

foram violentamente massacrados e expulsos de suas terras pelos colonizadores portugueses. 

Aos poucos o espaço foi sendo ocupado e transformado em “territórios dos currais” com as 

fazendas dedicadas à criação de gado (MORAIS, 2005, p. 60).  

 A pecuária foi a atividade predominante na região até a seca de 1845. A intensidade 

dessa seca provocou uma grande estiagem, dizimou os rebanhos, estimulando a mudança na 

base produtiva da pecuária para a agricultura – através, principalmente, da cotonicultura e 

também da criação de caprinos (MORAIS, 2005).  

 Outra seca marcante para a história do Seridó foi a de 1877, onde, segundo Morais 

(2005, p. 123) as palavras “pobreza, miséria, fome, sede e desolação” foram utilizadas para 

descrever o estado da população. Essa seca foi marcante pois, pressionados pela elite atingida, 

o “Governo Central”, pela primeira vez prestou auxilio aos afligidos (MORAIS, 2005, p. 
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124). Segundo Morais (2005), o “discurso das secas” passou a ser utilizado pela elite política 

para culpar o fenômeno pelo estado de miséria da população sertaneja e servir aos seus 

interesses: 

A seca resguardava a possibilidade de ser lucrativa no sentido de que sua ocorrência 

se transformava em argumento para a reinvindicação de recursos visando atender às 

necessidades e minimizar as mazelas da sociedade. Porém, os recursos conseguidos 

sempre em nome de e para os mais pobres quase sempre não chegavam ao seu 

destino (MORAIS, 2005, p. 125). 

 A seca de 1877 também foi notável pois, a partir dela, o seridoense buscou diferentes 

estratégias para resistir à escassez – como por exemplo: o uso do burro para transporte, o 

aproveitamento da vaca de leite e a produção de queijo, o aproveitamento do leitos de rios e 

açudes para a agricultura e outros (MORAIS, 2005). 

 Em 1915 ocorreu outra seca marcante que reduziu em mais de 50% a produção de 

algodão (MORAIS, 2005). No entanto, mesmo com os períodos de oscilações no clima e nos 

preços do mercado, durante a maior parte do século XX, o algodão-mocó, nativo e de alta 

qualidade – também chamado de ouro branco – foi um dos produtos principais da economia 

seridoense, conciliado com a criação de gado e as culturas alimentares de subsistência 

(AZEVEDO, 2007, MORAIS, 2005). 

 Entre as décadas de 1940 e 1960, o Seridó viveu o seu ápice econômico com as 

atividades da cotonicultura, pecuária e mineração através da extração da scheelita (MORAIS, 

2006). No ano de 1970, a região sofreu os efeitos de uma grande seca que impossibilitou a 

agricultura tradicional de sequeiro e já nos anos de 1980 houve o colapso do sistema 

econômico baseado no complexo algodoeiro e policultor-pecuário (AZEVEDO, 2007). O fim 

do cultivo do algodão juntamente com a decadência do ciclo minerador deram “espaço para a 

pecuária leiteira e a atividade ceramista”, além de continuidade do êxodo rural (AZEVEDO, 

2007).  

 Um fator que contribuiu ao “desmoronamento das fazendas agropecuaristas” –

expressão utilizada por Araújo (2006) – e para o empobrecimento das famílias seridoenses foi 

o parcelamento das terras a partir da divisão dos bens das famílias, resultando na formação de 

médias e pequenas propriedades, que não são extensas o suficiente para garantir as condições 

mínimas de sobrevivência e exploração (MORAIS, 2005). 

 A desestruturação das principais atividades produtivas do Seridó deflagrou o aumento 

do êxodo rural e provocou uma nova organização socioeconômica onde o setor primário foi 

dando lugar ao terciário (ADESE, 2008). Na zona rural, a reestruturação da pecuária leiteira 

foi a alternativa encontrada pelos produtores (ADESE, 2008). As principais atividades 
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agroindustriais que emergiram no pós-crise possuem suas bases na exploração dos recursos 

naturais, principalmente a lenha, utilizada como matriz enérgica na produção de: 

[...] cerâmicas, queijeiras, panificadoras, olarias, caieiras, carvoarias, casas de farinha, 

doceiras, fabricação de biscoitos caseiros, indústrias de laticínios, engenho, 

alambique, mineração, indústria de sabão e margarina, indústria têxtil e de torrefação 

[...] (ADESE, 2008, p. 43). 

 Como foi visto anteriormente, as atividades do setor terciário – principalmente a 

ceramista – são grandes responsáveis pelo desmatamento no Seridó, agravando os problemas 

ambientais e sociais dessa região tão fragilizada.  

 A agricultura familiar seridoense, apesar de ter encontrado formas de subsistir, 

encontra-se exposta a fatores climáticos, – como a ocorrência de secas, chuvas esparsas e 

irregulares – que, em conjunto com outros fatores – como o limite de solos agricultáveis, a 

salinização das águas dos mananciais e do solo, a pequena extensão de terras agricultáveis, o 

tamanho reduzido das propriedades, a baixa capacidade técnica e a “descapitalização dos que 

se envolvem com esse tipo de atividade rural” – prejudicam o seu desenvolvimento e a coloca 

em posição de vulnerabilidade (MORAIS, 2005, p. 282). 
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METODOLOGIA GERAL 

A presente pesquisa é um dos resultados do Projeto “Mudanças Climáticas, Produção 

e Sustentabilidade: vulnerabilidade e adaptação em territórios do Semiárido” da Rede 

Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (Rede Clima). Portanto, parte da 

metodologia adotada para essa dissertação foi desenvolvida para atender aos objetivos de uma 

pesquisa maior e outra parte foi desenvolvida para atender aos objetivos específicos dessa 

dissertação. A metodologia adotada foi elaborada para responder aos seguintes 

questionamentos: 

 Quais fatores socioeconômicos e ambientais que, aliados às características climáticas, 

colocam os agricultores familiares do Seridó em situação de vulnerabilidade?  

 Qual é a percepção dos agricultores familiares sobre as variações climáticas ocorridas 

e o conhecimento sobre as mudanças climáticas e aquecimento global? Quais 

estratégias eles adotam para lidar com as variações climáticas e planejar a produção 

agrícola? 

 Para a obtenção dos dados empíricos, a estratégia metodológica consistiu em adoção 

de métodos das ciências sociais e da etnografia dentro de uma abordagem qualitativa 

(aplicação de questionários, entrevistas e revisão de literatura), combinados com a coleta e 

análise de dados secundários quantitativos (dados da produção da agricultura familiar, 

tendências e dados climáticos e socioeconômicos). 

Na revisão teórica foram consultados livros, artigos científicos, dissertações e teses, 

resultados de pesquisas de diferentes instituições. A revisão percorreu os campos de 

conhecimento da história da agricultura familiar no Brasil, em especial do Nordeste; as teorias 

sobre a agricultura camponesa, familiar e sustentável; a problemática da seca e a teoria de 

convivência com o semiárido; histórico e características do Seridó potiguar; conceitos e 

metodologias no estudo da vulnerabilidade, adaptação e percepção ambiental; e a questão das 

mudanças climáticas com foco nos cenários para o Nordeste brasileiro. 

 A pesquisa de campo abrangeu a observação direta; realização de entrevistas 

semiestruturadas com atores locais (Prefeitos, Secretários, membros de sindicatos e 

associações e outras lideranças locais) e aplicação de questionários com 241 agricultores 

familiares de quatro municípios da região do Seridó Potiguar, Caicó, Parelhas, Lagoa Nova e 

Acari. 

 Foram coletados dados secundários sobre as características socioeconômicas dos 

municípios pesquisados, da produção agrícola e dados climáticos em diversas instituições 
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governamentais e não governamentais tais como do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), dentre outros. 

 Para a seleção de uma amostra representativa, os municípios selecionados para a 

pesquisa foram definidos buscando atender aos seguintes critérios: 

 A distribuição geográfica no território e número de famílias por comunidade;   

 O nível de organização política (mais organizada e menos); 

 O nível de acesso a políticas públicas (maior inserção e menor); 

 Presença de diferentes estratégias produtivas e de comercialização; 

 Diversidade étnica (quilombolas) e socioeconômica; 

 Diversidade de formas de acesso à terra (assentamentos, pequenas propriedades, 

arrendatários); 

 Diversidade de formas de acesso à água (encanada, cisternas).  

 O município de Caicó foi incluído na pesquisa por possuir o melhor índice de 

desenvolvimento humano, maior área e população em relação aos demais municípios e por 

desenvolver a agricultura irrigada; Parelhas apresenta grande diversidade produtiva, como 

indústria ceramista, produção agrícola e mineradoras; Acari apresenta uma grande parte de 

sua vegetação nativa preservada, tem uma alta organização política da associação dos 

produtores rurais, possui comunidades de pescadores e conta também com experiências 

agroecológicas; e Lagoa Nova está inserida na Serra de Santana, que apresenta características 

ambientais diferenciadas do sertão, possui uma produção mais diversificada através da 

fruticultura, além de ter uma comunidade quilombola. 

 Para cada município foram selecionadas as comunidades com produção agrícola 

relevante, com diferentes níveis de desenvolvimento agrícola e social e também de acordo 

com a indicação dos gestores locais. A quantidade de comunidades escolhidas para cada 

município foi definida de acordo com o tamanho da população. A partir dos critérios 

propostos foram selecionadas as seguintes comunidades: Assentamento Perímetro Irrigado 

Sabugi Vila I e II, Quixaba, Carrapateira, Barra da Espingarda e Inês Velha no município de 

Caicó; Domingas, Cachoeira e Sítio Cidade em Parelhas; Assentamento Bico da Arara, Vaca 

Brava e Gargalheiras em Acari e Macambira, Baixa Verde e Zé Milanez em Lagoa Nova.  

 Devido à dificuldades em encontrar os agricultores em suas residências durante o 

período da pesquisa e, em algumas comunidades, ao número reduzido de famílias, também 

foram realizadas entrevistas em algumas comunidades adjacentes às selecionadas em 

Parelhas, Caicó e Acari. Sendo assim, em Parelhas foram adicionadas as comunidades 

Sussuarana II, Salgadinho e Maracujá; em Caicó foram acrescentadas as comunidades Sítio 
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Algodão, Sítio Várzea Cumprida, Domingas, Sítio Serraria, Barro Branco, Caridade, Sítio 

Inácio, Sítio Riachão; e em Acari também foram entrevistados agricultores das comunidades 

Fazenda Parelhas, Santa Isabel, Bulhões e Moreira, totalizando assim 29 comunidades, sítios 

e fazendas. 

 A primeira etapa da pesquisa de campo foi realizada em outubro de 2011 e teve como 

objetivo o reconhecimento da região estudada. Os municípios selecionados foram visitados e 

foram realizadas entrevistas semiestruturadas com atores locais (prefeitos, secretários, 

membros de associações e sindicatos) e com alguns agricultores familiares com o objetivo de 

identificar os projetos e programas em andamento na região, diagnosticar e estabelecer 

critérios de seleção das comunidades-alvo. O trabalho de campo foi realizado por 

pesquisadores de áreas complementares, que atuaram no Projeto Mudanças Climáticas, 

Produção e Sustentabilidade: Vulnerabilidade e Adaptação em Territórios do Semiárido da 

Rede Clima. 

 A segunda etapa da pesquisa foi realizada em novembro de 2011, na qual foram 

aplicados questionários com 241 agricultores familiares da zona rural dos municípios 

selecionados.  

 As perguntas dos questionários
5
 foram elaboradas de forma a abordar as seguintes 

questões: 

Dados Gerais 

• Nome; sexo; naturalidade; escolaridade; família (emigração) 

Atividade Produtiva 

• Condição em relação com ao estabelecimento; dados sobre a propriedade e produção; 

acesso ao mercado; dificuldades para a produção; recebimento de assistência técnica; 

uso de agrotóxicos; fontes de água para a agricultura 

Aspectos Econômicos 

• Fontes de renda; inserção em programas sociais (bolsa família). 

Aspectos Sociais  

• Participação em grupos sociais; posse de equipamentos domésticos e meios de 

transporte; fontes de água para atividades domesticas 

Aspectos Climáticos 

• Percepção sobre alterações no clima e na produção; conhecimento sobre a temática 

das mudanças climáticas e aquecimento global; conhecimento sobre as profecias de 

inverno 

Convivência com o semiárido 

• Estratégias de adaptação; Planejamento da produção. 

 Os dados coletados nas entrevistas foram tabulados utilizando o software SPHINX. A 

interpretação dos dados de campo foi realizada através do método de análise de conteúdo e 

análise dos resultados dos questionários aplicados. 

                                                           
5
 Vide questinário no anexo 4. 
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 No primeiro capítulo dessa dissertação, foram analisados os fatores socioeconômicos e 

ambientais que influenciam a vulnerabilidade da agricultura familiar às variações climáticas. 

Para atingir esse objetivo o estudo adotou uma abordagem integrada, na qual elementos 

sociais e ambientais foram analisados para a compreensão qualitativa da vulnerabilidade – ao 

invés de buscar medir o estado da vulnerabilidade, conforme o proposto por Leichenko e 

O’Brien (2002). 

 Para isso a estrutura da pesquisa foi desenhada através da adaptação do quadro de 

análise da vulnerabilidade desenvolvido pelo Programa de “Pesquisa e Análise de Sistemas 

para a Sustentabilidade”
6
, do Centro Belfer

7
. Esse quadro de análise (Figura 4) considera a 

vulnerabilidade uma função entre exposição, sensibilidade e resiliência manifestada nas 

interações sociais e ecológicas do sistema. 

Figura 4. Quadro de Análise da Vulnerabilidade. Apresenta os componentes da exposição, 

sensibilidade e resiliência.  

 
Fonte: Turner et al, 2003a. Adaptado pelas autoras. 

 

 As categorias de análise da vulnerabilidade foram selecionadas por meio da revisão de 

literatura e das características da agricultura familiar seridoense. A análise foi realizada 

através da escolha de variáveis qualitativas para cada um dos elementos da vulnerabilidade e, 

em seguida, do estudo comparativo das inter-relações dessas variáveis. O procedimento 

adotado para a seleção das variáveis consistiu na abordagem dedutiva, baseada numa 

compreensão teórica do fenômeno que está sendo estudado, na identificação dos principais 

processos a serem incluídos no estudo – e como eles se relacionam (ADGER et al, 2004).  

                                                           
6
 Research and Assessment Systems for Sustainability Program 

7
Centro Belfer (Belfer Center) é um centro de pesquisa, ensino e treinamento em assuntos de segurança e 

recursos internacionais e políticas para ciência e tecnologia da Harvard Kennedy. 
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 Maiores detalhes das categorias de análise, variáveis, métodos utilizados para obter as 

variáveis da vulnerabilidade e para analisar os resultados encontram-se descritos no primeiro 

capítulo dessa dissertação. 

 No segundo capítulo que compõe essa dissertação, a percepção dos agricultores 

familiares sobre as mudanças climáticas e os cenários previstos para o semiárido nordestino – 

bem como as estratégias de adaptação adotadas em nível de estabelecimento rural. Para isso, 

foi utilizada uma metodologia de acordo com o estudo da percepção ambiental. 

 Whyte (1977) acredita que a pesquisa com base na percepção ambiental deve 

promover uma compreensão sistemática e científica de “dentro para fora” – com o objetivo de 

conseguir complementar a visão tradicional e externa da abordagem científica. A visão “de 

dentro” tem as vantagens da familiaridade e experiência, porém é mais ineficiente na 

promoção de mudanças rápidas em determinado contexto/ambiente (WHYTE, 1997). Essa 

visão do nativo que se encontra imerso no meio ambiente é complexa e “somente pode ser 

expressa com dificuldade e indiretamente através do comportamento, da tradição local, 

conhecimento e mito” (TUAN, 1980, p. 73). Whyte ressalta que, independentemente do foco 

da pesquisa em percepção ambiental, todas as técnicas de campo são baseadas em uma 

combinação de três abordagens básicas complementares: observar, ouvir e fazer perguntas 

(WHYTE, 1977). 

 Para atingir os objetivos da pesquisa, as análises dos resultados dos questionários 

aplicados foram realizadas em quatro passos:  

1. Primeiramente foram analisadas as percepções dos agricultores familiares sobre as 

alterações no clima e seus conhecimentos sobre as mudanças climáticas e aquecimento 

global.  

2. No segundo momento, foi seguida a orientação de Deressa et al (2011) de comparar as 

percepções dos agricultores com os dados climáticos com o objetivo de analisar a 

precisão das percepções dos agricultores. Como no Semiárido os desafios para a 

agricultura estão relacionados à ocorrência de secas e enchentes, as percepções foram 

comparadas aos dados pluviométricos obtidos pela EMPARN (Neves et al, 2010) 

referentes ao período de 1963 a 2009 

3. A terceira análise foi realizada com o objetivo de verificar como determinadas 

características influenciam a percepção dos agricultores familiares sobre as alterações 

climáticas. Para isso foram selecionadas algumas variáveis de acordo localidade, 

idade, nível de educação, tamanho da propriedade, uso de irrigação e acesso à 

assistência técnica por parte dos agricultores (GBETIBOUO, 2009). 
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4. Por último, foram analisadas as respostas dos agricultores sobre os danos sofridos 

devido ao clima e as estratégias de adaptação adotadas. 

 Maiores detalhes sobre a metodologia adotada nessa etapa da pesquisa são 

apresentados no capítulo 2 dessa dissertação. 
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Resumo: 

As condições climáticas e ambientais de aridez ou semiaridez afetam a produção agrícola e 

criam uma situação de vulnerabilidade para as populações rurais dos países subdesenvolvidos. 

Nesse sentido, buscou-se, no presente estudo, identificar e compreender a vulnerabilidade da 

agricultura familiar aos fatores climáticos e ambientais do semiárido através da pesquisa em 

29 comunidades da região do Seridó do Rio Grande do Norte. Foram analisados diferentes 

elementos socioeconômicos e ambientais considerando que a vulnerabilidade é determinada 

por fatores de exposição, sensibilidade e resiliência do sistema socioecológico. Identificou-se 

que a escassez de recursos hídricos, aliada à degradação ambiental prejudicam a agricultura 

familiar no Seridó. Outros fatores como o tamanho reduzido das propriedades, a falta de 

recursos e de assistência técnica, e o baixo nível de escolaridade limitam consideravelmente a 

capacidade de resiliência as variações climáticas. Assim, em períodos de ocorrência de secas, 

estiagens ou enchentes, a produção agrícola é altamente prejudicada. As alternativas de 

adaptação encontradas por agricultores passam pela: redução da produção agrícola, migração 

dos jovens para as áreas urbanas do Estado e obtenção de renda fora da propriedade. Por fim, 

acredita-se que este estudo pode colaborar para a compreensão das características da 

vulnerabilidade da agricultura familiar do Seridó e auxiliar a busca por alternativas que sejam 

coerentes com as necessidades dos agricultores e com as peculiaridades ambientais do 

semiárido.  

Palavras Chaves: Vulnerabilidade, semiárido, agricultura familiar, Seridó 

 

Abstract: 

The climatic and environmental conditions of arid and semiarid places affect agricultural 

production and create a situation of vulnerability for rural populations in developing 

countries. Accordingly, we sought in this study to identify and understand the vulnerability of 

family farming to climatic factors through the research in 29 communities of the Serido 

Region in Rio Grande do Norte, Brazil. We analyzed different socioeconomic and 

environmental factors considering that vulnerability is determined by exposure, sensitivity 

and resilience elements of the socioecological system. It was found that the shortage of water 

resources, coupled with the environmental degradation affects family farming on the Serido 

region. Other factors such as the reduced size of the properties, the lack of resources and 

technical assistance and the low level of education, significantly limits the resilience to 
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climate variations. So, in of periods of occurrence droughts or floods, agricultural production 

is highly impaired. The adaptation alternatives encountered by the farmers are reducing the 

agricultural production, migration of youth to urban areas of the State and getting income 

from activities outside of the property. Finally, we believe that this study may contribute to 

the understanding the characteristics of the Serido’s family farming’s vulnerability, and assist 

the search for alternatives that are coherent with the needs of the farmers and the 

environmental peculiarities of the semiarid regions. 

 

Keywords: Vulnerability, semiarid, family farming, Serido 

 

Introdução: 

 A maior parte da população rural das regiões semiáridas tropicais vive em situação de 

vulnerabilidade devido à degradação das terras e das condições climáticas locais (RIBOT et 

al, 1996). Essas populações, residentes em terras mais ecologicamente marginais, geralmente 

têm a sua capacidade de lidar com perigos ambientais limitada pela falta de recursos humanos 

e financeiros (RIBOT et al, 1996; FICHER et al, 2002).  

 Contudo, a vulnerabilidade não é determinada apenas pela exposição aos fatores de 

risco. Ela também aparece na resiliência do sistema que sofre o distúrbio (TURNER et al, 

2003a; BERKES, 2007). A resiliência é uma característica que aumenta a capacidade dos 

sistemas sociais e ecológicos de enfrentarem e se adaptarem aos estresses sociais, políticos 

e/ou ambientais e, assim, reduzirem a sua situação de vulnerabilidade (ADGER, 2000; 

CINNER et al, 2009). 

Portanto, diante de um determinado evento climático, o sistema agrícola mais 

vulnerável é aquele que possui a menor resiliência econômica e social (IGLESIAS et al, 

2007). Para Berkes (2007) a resiliência é importante na discussão sobre a vulnerabilidade, 

pois ajuda a analisar perigos e impactos nos sistemas homem e ambiente de forma abrangente, 

enfatizando a habilidade do sistema em lidar com os perigos, (através da absorção dos 

impactos ou da adaptação), e ajuda a buscar alternativas para as incertezas e mudanças 

futuras. 

 No Brasil, a região semiárida do Nordeste é considerada uma das mais vulneráveis às 

variações climáticas devido à irregularidade das chuvas, deficiência hídrica, baixa capacidade 

de adaptação e pobreza da população (MARENGO, 2008, OBERMAIER, 2009). A 

ocorrência de secas – evento climático esperado nas terras semiáridas – faz da agricultura uma 

atividade naturalmente arriscada (RIBOT et al, 1996). Nesse contexto, os agricultores 

familiares são ainda mais vulneráveis – pois além de serem dependentes de recursos naturais, 

sofrem impactos na produção agrícola causados pela deficiência hídrica. E, assim, se os 

agricultores familiares estão vulneráveis aos riscos climáticos de tal forma que não 

conseguem lidar com esses eventos, o resultado pode ser uma situação de vulnerabilidade que 
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enfraquece a sua base de recursos e também a sustentabilidade do sistema (WEHBE et al, 

2005). 

 Com o intuito de contribuir para o debate sobre o desenvolvimento sustentável em 

regiões semiáridas, o presente artigo tem como objetivo estudar os fatores de vulnerabilidade 

e as características da resiliência da agricultura familiar à semiaridez, através da pesquisa em 

29 comunidades localizadas em quatro municípios da região do Seridó, do Estado do Rio 

Grande do Norte, no Brasil. Para o presente estudo, a agricultura familiar foi considerada 

“aquela em que a família, ao mesmo tempo em que é proprietária dos meios de produção, 

assume o trabalho no estabelecimento produtivo” (WANDERLEY, 1996). 

 O Seridó Potiguar foi escolhido como área de estudo, por se tratar de uma região 

naturalmente susceptível à aridez do clima, o que causa a ocorrência de secas periódicas, 

chuvas irregulares e esparsas, deficiência hídrica – além de expor suas terras ao processo de 

desertificação (BRASIL, 2005). Acredita-se que agricultores familiares seridoenses enfrentam 

uma situação de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, proveniente de processos 

históricos de exclusão da agricultura familiar no Nordeste brasileiro e na Região Potiguar, 

associada a condições ambientais rigorosas, características do Semiárido.  

 O estudo da vulnerabilidade baseou-se no quadro de análise desenvolvido por Turner 

et al (2003a), no qual a vulnerabilidade implica, não só na exposição aos perigos, mas 

também na sensibilidade e resiliência do sistema. Essa visão requer que a análise seja capaz 

de abordar o sistema homem-ambiente e a relação com fatores internos ou externos que a 

afetam (TURNER et al, 2003a). Para isso, foram analisados dados obtidos nas comunidades 

pesquisadas através de entrevistas e aplicação de questionários, e dados da produção agrícola 

e das características climáticas e ambientais da região, em um esforço para relacionar 

variáveis sociais e ambientais (WEBHBE et al, 2005).  

 Considera-se que a compreensão dos fatores que influenciam a vulnerabilidade e 

resiliência da agricultura familiar seridoense pode colaborar com pesquisas realizadas sobre 

desafios para a agricultura familiar em terras semiáridas em âmbito global. O objetivo, 

portanto, não é produzir um escore ou classificação numérica da vulnerabilidade das 

comunidades – mas, sim, obter informações sobre a natureza dos componentes e 

determinantes da vulnerabilidade e verificar a capacidade de resiliência da agricultura familiar 

seridoense, e assim, ampliar e contribuir com o debate sobre alternativas coerentes com as 

necessidades dos agricultores e características ambientais da região. 

O estudo da vulnerabilidade com foco na resiliência 

 Nas regiões semiáridas, a vulnerabilidade das populações às variações climáticas 

sempre constituiu um grave problema. No entanto, as incertezas geradas pela ocorrência do 
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aquecimento global e das mudanças climáticas tornam ainda mais urgente a buscar por formas 

de enfrentar a variabilidade climática atual, através do fortalecimento da resiliência e da 

redução da vulnerabilidade (RIBOT et al, 2006).  

 A vulnerabilidade é definida por Turner et al (2003a) como “o grau de probabilidade 

que um sistema, subsistema ou um componente do sistema tem de sofrer danos devido à 

exposição a um perigo, uma perturbação ou estresse” (TURNER et al, 2003a, p. 8074).  

 O foco na sustentabilidade amplia e redireciona o estudo da vulnerabilidade e enfatiza 

os sistemas “homem-ambiente” – e a forma como a vulnerabilidade e a sustentabilidade 

baseadas nessa sinergia são afetadas por processos que operam em escalas espaço-temporais 

diferentes (TURNER et al, 2003a). Com este foco, a interação entre ambiente e sociedade é 

vista como um fator preponderante na influência e resposta de grupos sociais e seus meios de 

subsistência em situações de estresse (FRASER et al, 2003). Populações consideradas 

vulneráveis têm capacidade limitada de adaptação a perigos ambientais, em particular eventos 

extremos como secas e enchentes (FISCHER et al, 2002). Dessa forma, a vulnerabilidade é 

resultante da combinação entre fatores e condições sociais e riscos ambientais (ADGER, 

1996). 

 Wehbe et al (2005) explicam que se uma determinada população agrícola é vulnerável 

a riscos climáticos não consegue lidar com eventos adversos, nem dispõe de mecanismos para 

isso – e o resultado pode ser uma situação de vulnerabilidade que compromete sua base de 

recursos e impede a sustentabilidade a médio e longo prazo. Para os autores, essa falta de 

capacidade adaptativa na agricultura pode indicar uma falta de sustentabilidade mais geral no 

sistema (WEHBE et al, 2005). 

 O Programa de “Pesquisa e Análise de Sistemas para a Sustentabilidade” (Research 

and Assesment Systems for Sustainability Program) do Centro Belfer (Belfer Center), 

desenvolveu um quadro de análise – ou framework – considerando que “a vulnerabilidade 

reside na condição e operação do sistema ‘homem-ambiente’ incluindo a capacidade de 

resposta e a reação do sistema aos perigos encontrados” (TURNER et al, 2003b, p. 8080). O 

quadro de análise considera a vulnerabilidade uma função entre exposição, sensibilidade e 

resiliência manifestada nas interações sociais e ecológicas do sistema como exposto na figura 

1 a seguir: 
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Figura 1. Detalhamento do Quadro de Análise da Vulnerabilidade e componentes da 

exposição, sensibilidade e resiliência.  

 
Fonte: Turner et al, 2003a. Adaptado pelas autoras. 

 O primeiro componente da vulnerabilidade – a exposição – é considerado como o 

grau, frequência, magnitude, duração e/ou extensão a qual o sistema está em contato com, ou 

sujeito ao estresse (GALLOPIN, 2006; TURNER et al, 2003). Turner et al (2003) citam como 

exemplos de elementos sujeitos à exposição: indivíduos, famílias, instituições, estados, flora, 

fauna e ecossistemas.  

 A sensibilidade é vista como a extensão dos impactos que um sistema – natural ou 

humano – pode absorver sem sofrer danos de longo prazo ou outras mudanças de estado 

significativas, determinadas pelas condições humanas e ambientais do sistema (ADGER, 

2006). 

 A resiliência tem sido utilizada, nos estudos da Ecologia, para caracterizar a 

capacidade de um sistema de se recuperar de uma perturbação até chegar a um estado de 

referência – e de manter determinadas estruturas e funções (TURNER et al, 2003a). Porém, 

para Berkes (2007), essa definição da resiliência é pouco útil para a discussão da 

vulnerabilidade, pois não há um estado-referencial fixo ao qual o sistema homem e ambiente 

possa retornar. Carpenter et al (2001, p. 765) apresentam um conceito de resiliência mais 

adequado ao estudo da vulnerabilidade dos sistemas homem-ambiente, no qual a resiliência “é 

a magnitude do distúrbio que pode ser tolerado antes que um sistema socioecológico se mova 

para uma região ou um estado diferente, controlado por um conjunto diferente de processos”. 

Se as perturbações ou estresses se mantiverem ao longo do tempo, a capacidade de resiliência 

do sistema se altera e essa alteração pode ser irreversível (KASPERSON e DOW, 2005).  
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 A abordagem da resiliência está fundamentada na ideia de que os sistemas ecológicos 

e sociais devem ser compreendidos como sistemas que se relacionam e que estão em 

constante mudança, e não necessariamente em um equilíbrio estático (NELSON et al, 2007). 

A perspectiva da resiliência também pressupõe que a vulnerabilidade é uma característica 

intrínseca a qualquer sistema e fornece uma perspectiva dinâmica dos processos de adaptação 

em diferentes escalas espaciais e temporais (NELSON et al, 2007). 

Para Carpenter et al (2001) a resiliência apresenta três propriedades: (a) a quantidade 

de mudança que o sistema pode suportar e ainda manter a sua estrutura e função; (b) o grau de 

capacidade de auto-organização do sistema; (c) o grau no qual o sistema pode construir a 

capacidade de aprendizado e adaptação.  

 Compreende-se assim que a vulnerabilidade é composta por elementos dinâmicos, que 

não podem ser predeterminados sem que se conheça a realidade do objeto de estudo. Nesse 

sentido, para a análise dos componentes da vulnerabilidade (exposição, sensibilidade e 

resiliência), Smit e Wandel (2006) defendem uma abordagem integrada (social e ambiental) 

qualitativa através de dados obtidos nas comunidades pesquisadas, em conjunto com dados 

secundários sobre as características ambientais da região. Nessa proposta de análise, o foco é 

direcionado aos fatores que são importantes para a comunidade, aplicando o conhecimento de 

seus membros para caracterizar condições pertinentes, sensibilidades, estratégias adaptativas e 

processos de tomada de decisão (SMIT e WANDEL, 2006, p. 285).  

 É, portanto, através dessa abordagem, que se buscou obter informações sobre os 

componentes da vulnerabilidade dos agricultores familiares da região do Seridó Potiguar, a 

fim de identificar maneiras nas quais a resiliência pode ser fortalecida e a sensibilidade e a 

exposição reduzidas. 

Caracterização da área de estudo 

O Seridó Potiguar representa um fragmento regional localizado na Mesorregião 

Central do Rio Grande do Norte e com uma área de 9.186,7 Km
2 

(IBGE, 2010). Para o 

presente estudo foi adotada a regionalização do Seridó definida por Morais (2005), na qual o 

recorte regional delimitado corresponde ao Seridó “historicamente construído” através de uma 

relação espaço-temporal “impregnada de conteúdo político, econômico e cultural”, no qual se 

manifestam sentimentos de pertencimento e identidade da população, sendo o Seridó assim 

composto por 23 municípios (Caicó, Acari, Jardim do Seridó, Serra Negra do Norte, Currais 

Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi, Ouro Branco, 

Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, São Vicente, São Fernando, Equador, Santana do 
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Seridó, São José do Seridó, Timbaúba dos Batistas, Lagoa Nova, Ipueira e Tenente 

Laurentino Cruz.) (MORAIS, 2005, p. 26-7). 

Segundo dados do IBGE (2006), a população total do Seridó é de 191.580 habitantes, 

dos quais 128.866 (67,3%) moram nas zonas urbanas e uma parcela menor de 62.714 

habitantes (32,7%) mora nas zonas rurais. Na região existem 9.970 estabelecimentos voltados 

para agricultura familiar, o que representa 80,6% dos estabelecimentos agrícolas da região. 

Esses estabelecimentos ocupam porém, apenas 24,2% da área total dos estabelecimentos 

agrícolas, somando ao todo 145.075 ha. Dessa área, 15.797 ha (10,8% do total) são ocupados 

por lavouras temporárias, outros 7.855 ha (5,4%) são ocupados por lavouras permanentes e a 

maior parte, 72.397 ha (49,9%) são ocupados com pastagens. 

Materiais, métodos e caracterização do objeto de estudo 

 A presente pesquisa é um dos resultados do Projeto “Mudanças Climáticas, Produção 

e Sustentabilidade: vulnerabilidade e adaptação em territórios do Semiárido” da Rede 

Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais (REDE CLIMA). O estudo 

adotou a abordagem integrada, na qual elementos sociais e ambientais são analisados para a 

compreensão da vulnerabilidade. As categorias de análise foram selecionadas por meio da 

revisão de literatura e das características da agricultura familiar seridoense.  

 Apesar de a abordagem integrada corrigir fragilidades das abordagens estritamente 

social ou ecológica, tem suas limitações. Segundo Deressa e Hassan (2008), a principal 

limitação dessa abordagem é que não há um método padrão para combinar variáveis 

socioeconômicas e biofísicas, além de não conseguir revelar o dinamismo da vulnerabilidade. 

Apesar dessas limitações, a abordagem integrada permite identificar ameaças sociais e 

ambientais a que estão expostos determinados grupos, sendo assim uma ferramenta 

importante para a elaboração de políticas públicas (DERESSA e HASSAN, 2008; FRASER et 

al, 2003). 

 Para a obtenção dos dados da pesquisa a estratégia metodológica consistiu numa 

combinação entre revisão da literatura, análise de dados secundários (dados da produção 

agrícola familiar, dados climáticos e socioeconômicos), realização de entrevistas com atores 

locais e aplicação de questionários com 241 agricultores familiares.  

 Na primeira etapa da pesquisa foi realizado o reconhecimento de campo e entrevistas 

semiestruturadas com lideranças locais (Prefeitos, secretários, membros de sindicatos e 

associações) de modo a mapear a diversidade da agricultura familiar nos municípios. A partir 

desse levantamento, as comunidades foram selecionadas. Na segunda etapa, foram aplicados 
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241 questionários com os agricultores familiares que vivem, trabalham e produzem na região 

do Seridó Potiguar.  

 A pesquisa de campo foi conduzida em 14 comunidades núcleo e outras 15 

comunidades adjacentes de quatro municípios do Seridó Potiguar: Lagoa Nova, Acari, Caicó, 

Parelhas. Foram duas etapas, com uma semana cada, entre os meses de outubro e novembro 

de 2011, conforme apresentado na figura 2. A escolha dos municípios e comunidades buscou 

abranger uma amostra representativa, equilibrada e diversificada das condições 

socioeconômicas, climáticas e produtivas da região.  

Figura 2. Seridó com os municípios e as comunidades pesquisadas em destaque. 

 
Fonte: Morais (2005) e Relatório parcial do Projeto “Mudanças Climáticas, Produção e Sustentabilidade: 

Vulnerabilidade e Adaptação em Territórios do Semiárido”, área de estudo: Região do Seridó Potiguar – Rio 

Grande do Norte (Não publicado). 

 O desenho do quadro de analise da vulnerabilidade da agricultura familiar ao clima 

semiárido foi realizado através da adaptação do quadro de análise desenvolvido por Turner et 

al (2003a), no qual a vulnerabilidade é vista como uma relação entre os fatores de exposição, 

sensibilidade e resiliência do sistema homem-ambiente, como descrito anteriormente. A 

análise foi realizada através da escolha de variáveis qualitativas para cada um dos elementos 

da vulnerabilidade e, em seguida, do estudo comparativo das inter-relações dessas variáveis. 

O procedimento adotado para a seleção das variáveis foi por meio da abordagem dedutiva, 

baseada em uma compreensão teórica do fenômeno que está sendo estudado, na identificação 

dos principais processos a serem incluídos no estudo – e como eles se relacionam (ADGER et 

al, 2004). A tabela 1 traz o sumário das categorias de análise adotadas, uma breve descrição 



 

 

50 

das variáveis, os métodos utilizados para obter as variáveis da vulnerabilidade (Exposição, 

Sensibilidade e Resiliência) e autores que as sugerem.  

Tabela 1. Descrição da metodologia. EAL = Entrevistas com atores locais; QAF = 

Questionários aplicados com os agricultores familiares; DS = Dados Secundários; OP = 

Observação Participante; VSA = Variável selecionada de acordo com o escopo da pesquisa e 

as características da região. 

Categorias Descrição das variáveis Métodos Autores 

EXPOSIÇÃO       

Estresse 

(Semiaridez) 
      

Riscos climáticos 

Características climáticas, 

frequência de ocorrência de 

secas e enchentes 

DS e 

QAF 

DERESSA e HASSAN, 

2008; IGLESIAS et al, 

2007; DOWNING e 

PATWARDHAN, 2005, 

SMIT e WANDEL, 2006 

Danos causados pelo 

clima  

Porcentagem de 

agricultores que sofreram 

danos 

QAF 
DERESSA e HASSAN, 

2008; WEHBE et al, 2005 

Outras dificuldades 

para a produção 

Dificuldades citadas pelos 

agricultores para a 

produção agrícola 

QAF VSA 

Outros fatores que 

causaram danos 

Outros fatores que 

causaram prejuízos citados 

pelos agricultores 

QAF VSA 

SENSIBILIDADE       

Condições 

Humanas 
      

Condição do 

produtor 

Condição do produtor em 

relação à terra 
QAF WEHBE et al, 2005 

Acesso ao mercado  

Número de agricultores 

que comercializam e que 

sentem dificuldade de 

acesso ao mercado 

QAF 

WEHBE et al, 2005; 

ADGER, 1996, FISHER et 

al, 2002; FRASER et al, 

2003 

Condições 

Ambientais 
      

Acesso à água  

Fontes de água para 

agricultura e uso doméstico 

e distância das fontes de 

água 

QAF 

DERESSA e HASSAN, 

2008; FISHER et al, 2002; 

WEHBE et al, 2005 

Qualidade do solo  

Classificação dos solos 

segundo o IDEMA e 

número de agricultores que 

sentem dificuldade de 

produzir por causa da 

qualidade do solo 

DS e 

QAF 

DERESSA e HASSAN, 

2008; WEHBE et al 2005; 

FISCHER et al, 2002; 

FRASER et al, 2003 

RESILIÊNCIA       

Flexibilidade       

Dependência dos 

recursos naturais 

Número de agricultores 

que dependem da renda 
QAF CINNER et al, 2009 
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proveniente da agricultura 

Tamanho da 

propriedade 

Número de agricultores 

que possuem propriedades 

de tamanho reduzido 

 

QAF WEHBE et al, 2005 

Acesso à tecnologias  
Acesso à assistência 

técnica 
QAF 

KELLY e ADGER, 2000; 

IGLESIAS et al, 2007; 

FISHER et al, 2002; SMIT 

e WANDEL, 2006; 

WEHBE et al, 2005 

Diversidade 

produtiva  

Diversidades da produção 

para a subsistência 
QAF 

WEHBE et al, 2005; 

BERKES, 2007; CINNER 

et al, 2009; FISHER et al, 

2002 

Pluriatividade e 

diversidade das 

fontes de renda  

Número de agricultores 

que possuem renda externa 

e estão envolvidos em 

outras atividades fora da 

propriedade 

QAF 

LEICHENKO e O’BRIEN, 

2002; ADGER, 1996; 

BERKES, 2007; WEHBE et 

al, 2005 

Acesso à crédito  

Número de entrevistados 

que realizaram 

empréstimos nos últimos 

cinco anos e principais 

dificuldades para obtenção 

de empréstimo 

QAF 

LEICHENKO e O’BRIEN, 

2002; WEHBE et al, 2005; 

FISHER et al, 2002 

Bens       

Posse de animais  
O número de animais por 

agricultor e diversidade 
QAF 

WEHBE et al, 2005; 

DERESSA e HASSAN, 

2008 

Capacidade de 

aprender  
    

Educação  
Escolaridade dos 

agricultores 
QAF 

WEHBE et al, 2005; 

DERESSA e HASSAN, 

2008; IGLESIAS et al, 

2007; FISCHER et al, 2002 

Modificações na 

produção  

Número de agricultores 

que realizaram 

modificações na produção 

por causa do clima e 

modificações realizadas 

QAF 
LEICHENKO e O’BRIEN, 

2002 

Conhecimento 

tradicional  
Experiências de inverno QAF BERKES, 2007 

Capacidade de 

organização 
      

Envolvimento em 

organizações  

Número de agricultores 

que participam de grupos 

sociais e os tipos de grupo 

QAF BERKES, 2007 

Migração 
Se os agricultores possuem 

filho(as) que migraram 
QAF 

CINNER et al, 2009; 

ADGER, 2000; WEHBE et 



 

 

52 

para outra região  al, 2005; ADGER et al, 

2004 

Redes de 

relacionamento  

Descrição das redes de 

relacionamento e como 

elas operam 

QAF SMIT e WANDEL, 2006 

Fonte: As autoras 

 Como fatores da exposição, foram considerados riscos climáticos, danos causados pelo 

clima e dificuldades para a produção agrícola de acordo com a percepção dos agricultores 

familiares. Para determinar os riscos climáticos para a agricultura familiar do Seridó foram 

analisados dados climáticos da região, assim como a frequência de ocorrências de anos secos 

e chuvosos.  

Considerou-se importante identificar e compreender outras dificuldades para a 

produção – além dos fatores climáticos – pois a vulnerabilidade da agricultura ao clima pode 

ser influenciada por outros elementos não climáticos. Os dados obtidos foram utilizados para 

identificar fatores que causam estresse, sua intensidade e frequência. 

 Para identificar a sensibilidade do sistema foram selecionadas variáveis para a 

compreensão das condições humanas e ambientais. Para a obtenção de dados sobre as 

condições humanas, os agricultores foram questionados sobre a sua condição com relação à 

terra (proprietário, assentado, arrendatário, posseiro e outros), sobre o destino dos produtos 

(subsistência e/ou comercialização) e as dificuldades para o acesso ao mercado.  

As condições ambientais foram analisadas através de dados secundários sobre a 

qualidade dos solos da região para a agricultura. Além disso, os agricultores foram 

questionados sobre fontes de água que utilizam para a produção agrícola e para consumo, e 

sobre a distância até a fonte de recursos hídricos mais próxima. Também se verificou quantos 

agricultores responderam que a qualidade do solo representa uma dificuldade para a produção 

agrícola e o tamanho das propriedades. 

 A metodologia para a análise da resiliência foi adaptada do estudo de Cinner et al 

(2009), no qual os dados da resiliência foram organizados em quatro grupos: “flexibilidade, 

capacidade de organização, capacidade de aprendizado e bens”. As variáveis para cada um 

dos grupos foram adaptadas para o objeto e a metodologia do presente estudo.  

Como variáveis da flexibilidade, foram selecionadas a dependência dos recursos 

naturais; o acesso às tecnologias (através da produção irrigada e assistência técnica); a 

diversidade produtiva para a subsistência; a pluriatividade e as fontes de renda externa e o 

acesso ao crédito. Como variáveis dos bens, foram selecionados: a quantidade e diversidade 

de equipamentos domésticos e meios de transporte e a posse de animais. Esses dados foram 

obtidos através dos questionários aplicados.  
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Como variáveis da capacidade de aprendizado, foram adotadas escolaridade dos 

agricultores, modificações que foram realizadas na produção por causa do clima e 

conhecimento tradicional para realizar a previsão do clima. Para a obtenção desses dados, os 

agricultores foram questionados sobre o nível de escolaridade e modificações realizadas na 

produção agrícola devido ao clima.  

Eles também foram questionados quanto ao conhecimento sobre “experiências de 

inverno” – previsões climáticas realizadas através da observação da natureza tradicionalmente 

comuns em diversas localidades do sertão brasileiro. As variáveis adotadas para analisar a 

capacidade de organização foram: o envolvimento dos agricultores em organizações, o tipo de 

organização na qual se encontram envolvidos, o índice de migração entre os jovens e as redes 

de relacionamento. Os dados para a capacidade de organização foram obtidos através dos 

questionários aplicados. 

 Dentre os 241 agricultores e agricultoras entrevistados nessa pesquisa, 66 residem em 

Lagoa Nova, 60 em Parelhas, 49 em Acari e 66 em Caicó. Com relação ao gênero, 62,2% dos 

entrevistados são homens e 37,8% mulheres. Com relação à faixa etária, quase a metade 

(44,4%) dos entrevistados possui entre 40 e 60 anos, 26% tem acima de 60 anos e 11,6% tem 

30 anos ou menos.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Exposição 

 O Seridó Potiguar encontra-se inserido no Semiárido do Nordeste brasileiro e, por 

isso, encontra-se naturalmente exposto à riscos relacionados ao clima da região, que afetam 

diretamente a disponibilidade de água, e propiciam a “ocorrência de secas totais (quando 

afetam toda a região) ou parciais, de duração anual (quando ocorrem em anos intercalados) ou 

plurianual (quando se estendem por períodos superiores a um ano)” (SEPLAN, 2000, p. 28). 

 A temperatura média anual da região situa-se entre 26 e 28ºC, a insolação é de 3.240 

horas/ano, a umidade relativa do ar gira em torno de 64% e a precipitação pluviométrica 

média anual varia entre 645 e 750 mm, com uma taxa alta de evapotranspiração (SEPLAN, 

2000). A estação chuvosa é curta e concentrada entre os meses de janeiro e maio (87% do 

total de precipitação total do ano), com chuvas esparsas e irregulares, e a probabilidade de 

ocorrência de enxurradas (MEDEIROS, 2004; DUQUE, 2004). A região apresenta elevada 

deficiência hídrica, principalmente nos meses entre junho e dezembro (SANTOS et al, 2010). 

Não há meses de excedente hídrico, apenas entre fevereiro e abril a região apresenta valores 

de deficiência hídrica iguais a zero na maior parte dos municípios (SANTOS et al, 2010).  

 A alta taxa de evapotranspiração é responsável por outro problema característico da 

região: a salinização das águas dos mananciais – “processo que ocorre nos terrenos cristalinos 
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por conta da intensa ação do sol e dos altos índices de evaporação, associados aos ventos” – 

que prejudica a qualidade da água e inviabiliza o seu uso para consumo humano, animal e na 

agricultura (SEPLAN, 2000, p. 84). 

 De acordo com os questionários aplicados, 23,3% dos agricultores responderam que o 

clima é o maior obstáculo à produção agrícola, seguido da dificuldade de acesso à água 

(21,2%). As adversidades climáticas já causaram prejuízos para quase 70% dos agricultores, 

sendo a perda de lavoura (56,8%) e animais (19,1%), além da diminuição da produtividade 

(16,6%) os mais citados. Sobre eventos que causaram prejuízos, a seca (34%) é o mais 

recorrente. Entretanto, o excesso de chuvas também causa estragos, uma vez que 14,1% dos 

entrevistados afirmaram que tiveram prejuízos por esse motivo e outros 13,3% foram 

prejudicados pela inundação de rios.  

 A ocorrência de pragas e doenças também causou prejuízos para 12,9% dos 

entrevistados. A dificuldade lagartas e formigas, por exemplo, faz com que 47,7% dos 

agricultores utilizem inseticidas químicos, enquanto 18,7% optam por utilizar inseticidas 

orgânicos. Segundo os atores sociais entrevistados em Parelhas, no município, agricultores 

utilizam seis tipos diferentes de veneno, sendo a produção de tomate a que mais demanda o 

uso de agrotóxicos. Também foi relatado que doenças e pragas, que antes não ocorriam, vêm 

afetando a produção de caju e manga em Lagoa Nova. 

Sensibilidade 

 De acordo com a pesquisa de campo, 44,4% dos entrevistados são proprietários dos 

estabelecimentos, outros 20,7% são assentados, sendo 12% pelo INCRA e 8,7% pelo estado 

ou município. Em menor número, também foram entrevistados arrendatários e parceiros 

(10%), comodatários (3%), posseiros (2%), ocupantes (2%), empregados (2%) e pessoas que 

moram em terra de parentes (12%). Esses dados mostram que a maioria dos agricultores tem o 

acesso legal às terras onde reside, o que reduz a sensibilidade aos fatores de estresse através 

do acesso aos recursos e da segurança de moradia. 

  A comercialização dos produtos representa um ponto de sensibilidade para os 

agricultores. De acordo com a pesquisa, para 15,8% deles, a dificuldade de acesso ao mercado 

representa uma das maiores dificuldades para a produção agrícola. Dos 58,5% que 

comercializam seus produtos, 56,7% dependem de atravessadores. Outros 28,36% vendem os 

animais abatidos para açougues locais, 19,8% vendem diretamente ao consumidor, e apenas 

5,7% vendem para programas governamentais que destinam alimentos para escolas públicas. 

Alguns entrevistados acreditam que outros fatores que dificultam a comercialização são: falta 

de espírito empreendedor dos agricultores, baixos preços dos produtos somados ao alto custo 
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da produção, dificuldade para obtenção de selo de qualidade e para a adequação as condições 

sanitárias exigidas e a confecção de embalagens. 

 Como fonte de água para beber, a maioria dos agricultores utiliza a cisterna (62,7%). 

Outras fontes comuns são a água encanada (20,3%), poços (10,4%) e açudes (19%), alguns 

ainda dependem de água proveniente de carros-pipa (5,8%), e uma minoria compra água 

mineral (2%) ou utilizam fontes de amigos e/ou parentes (2%). Apenas 16,6% dos 

agricultores responderam que possuem produção irrigada, enquanto 33,2% plantam na 

vazante dos rios e riachos. A maior parte (53,5%) desenvolve a produção em sequeiro, sendo 

esta dependente das chuvas. Mesmo assim, 74,3% utilizam alguma fonte de água nas hortas 

domésticas ou para os animais. Essas fontes de água são: açudes (19%), poços artesianos 

(19%), barragens (13%), rios (12%), adutoras (5%) e cisternas (5%), dentre outras com menor 

porcentagem. 

 Alguns autores acreditam que a irrigação não é uma técnica adequada às 

características edafoclimáticas do semiárido. Silva (2006) afirma que a irrigação é uma prática 

que se for realizada de forma inadequada promove “[...] a destruição do solo pela erosão, a 

perda da fertilidade e a salinização” (SILVA, 2006, p.184). Já Malvezzi enfatiza que a 

produção irrigada: “É uma agricultura feita de costas para a própria região”, portanto, não 

pode ser vista como uma solução para os problemas relacionados com a seca (MALVEZZI, 

2007, p. 90). 

 De forma geral, verificou-se, de acordo com as respostas dos agricultores, o acesso à 

água melhorou nas últimas décadas. Entre os agricultores entrevistados, 66,8% afirmaram que 

a fonte de água mudou desde que chegaram à sua atual residência. Muitos (20,74%) relataram 

que buscavam água com galões, nas costas ou em lombo de jumentos, de fontes externas, 

como poços de vizinhos, rios e açudes distantes. Hoje, mais 63% dos agricultores 

entrevistados têm fonte de água a menos de 300 metros de suas residências. Para 14,5%, a 

mudança veio com o acesso à água encanada, outros 10% responderam que passaram a ter 

cisterna e 4,6% construíram poços tubulares em suas propriedades. Alguns agricultores que 

possuem poços tubulares relataram espontaneamente que a água dessa fonte é salobra e serve 

apenas para oferecer ao gado e para a limpeza doméstica. 

 As cisternas representam uma tecnologia hídrica “[...] simples, e com baixo custo para 

captação e armazenamento de água de chuva para o consumo humano” (SILVA, 2006, p. 

226). A maior parte (53%) dos entrevistados possui cisternas a menos de 10 anos, ainda que a 

dependência dessa fonte de água seja bastante significativa, uma vez que a maioria dos 

agricultores (62,7%) a utiliza como fonte de água para beber e cozinhar. 
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 A qualidade dos solos da região do Seridó também apresentam características que 

prejudicam o desenvolvimento da agricultura. Duque (2004) descreve o solo do Seridó 

Potiguar como sendo “muito erodido, pedregoso, parcialmente coberto, de seixos rolados 

[...]”. Segundo o IDEMA, a maior parte do solo do Seridó é classificado como bruno não 

cálcico ou bruno não cálcico vértico, considerado apto e restrito à pastagens naturais e para 

culturas especiais de ciclo longo (algodão arbóreo, caju, sisal). Outra grande parte é 

classificada como litólicos eutróficos, inadequados para a agricultura, e uma pequena mancha 

é formada por latossolos vermelho e amarelo, considerados com aptidão regular para lavoura. 

Azevedo (2005) classifica o solo da região do Seridó como predominantemente de aluvião, 

raso e de fácil remoção, caso seja retirada a vegetação. Isso faz com que a retirada da 

vegetação da Caatinga para a produção agrícola torne o solo vulnerável aos processos de 

erosão e desertificação. É por essas características que um dos quatro núcleos de 

desertificação do Brasil está localizado no Seridó Potiguar (MMA, 2004).  

 Segundo dados do IBGE (2006), dos 145.075 ha destinados à agricultura familiar, 

1.743 ha são formados por áreas de terras degradadas (erodidas, desertificadas, salinizadas e 

etc.), 11.968 ha estão inseridos em terras inaproveitáveis para agricultura ou pecuária 

(pântanos, areais, pedreiras, etc.), e outros 748 ha são áreas de pastagens plantadas 

degradadas, somando quase 10% do total das terras. Nesse sentido, para quase 11% dos 

agricultores entrevistados as terras degradadas representam uma das maiores dificuldades para 

a produção agrícola. 

Resiliência 

 A flexibilidade é uma das categorias analisadas para avaliar a resiliência. Assim, foi 

observado que apenas 6,6% dos agricultores dependem exclusivamente da renda obtida 

através de atividades desenvolvidas na propriedade. Por outro lado, a grande maioria dos 

agricultores (92%) possui fontes de renda externa à propriedade. Para 56,4% dos agricultores, 

essa renda gerada fora da propriedade é superior à gerada internamente. Para 45,6% dos que 

possuem renda externa, é composta por pensões e aposentadorias, e para outros 43,6% ela é 

obtida através do Programa Bolsa Família.  

 A agricultura familiar, considerada aquela desenvolvida através da mão de obra dos 

indivíduos que compõe a família, não exclui a pluriatividade e a contratação de mão de obra 

externa, necessárias para complementar a produção e a renda realizadas de acordo com os 

ajustes entre força de trabalho disponível e ritmo do trabalho exigido (WANDERLEY, 1996). 

Schneider (2003) acredita que o envolvimento dos agricultores em outras atividades fora da 

propriedade – ou seja, a pluriatividade – não significa que a agricultura familiar perdeu 

importância. Na verdade, essas atividades podem colaborar “para que a forma familiar de 
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organização do trabalho e da produção vislumbre novos mecanismos de garantia de sua 

reprodução material” (SCHNEIDER, 2003, p. 29). 

 Outro fator que aumenta a flexibilidade dos agricultores é o acesso à tecnologia 

agrícola. Esse ponto foi avaliado de acordo com o recebimento de assistência técnica. 

Segundo resultados dos questionários, 62% declararam que não recebem assistência técnica. 

Dentre os que recebem, a instituição prestadora mais citada foi o Instituto de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER). Para mais da metade dos 

agricultores que recebem assistência, as orientações recebidas ajudaram na produção agrícola. 

Alguns dos pontos citados nos quais a assistência os beneficiaram foram: orientações sobre 

plantio, colheita, alimentação e trato do gado, produção orgânica, desenvolvimento de 

projetos (inclusive para casas de farinhas), oferta de sementes, compra de material, dentre 

outros.  

 Com relação ao tamanho das propriedades, grande parte dos entrevistados (38%) 

produz em estabelecimentos com área menor que 10 hectares, enquanto 19% afirmaram 

possuir propriedades maiores que 50 hectares. Como foi visto anteriormente, a maioria possui 

acesso legal às terras na qual produzem, o que reduz a sensibilidade. Porém a flexibilidade é 

afetada pois a maior parte dos proprietários (33,6%) e assentados do INCRA (72,4%) 

possuem estabelecimentos com área menor que 10 hectares. O tamanho reduzido das 

propriedades diminui a possibilidade de diversificação de culturas e limita a quantidade da 

produção. Já a maior parte dos assentados pelo Estado ou município (52,38%), possuem 

estabelecimentos com área entre 10 a 20 hectares. Dentre os municípios pesquisados, Lagoa 

Nova é o que possui a maior porcentagem de pequenas propriedades. Ao todo, 72.72% dos 

entrevistados em Lagoa Nova, possuem estabelecimentos com 10 hectares ou menos, em 

Parelhas essa porcentagem é de 23,33%, em Acari de 24,48%. Caicó é o município com a 

menor porcentagem (13,63%) de estabelecimentos reduzidos (com 10 ou menos hectares). 

 Com relação à diversidade produtiva, os dados da pesquisa mostram que quase todos 

os agricultores entrevistados (93%) produzem para o autoconsumo. Nos quatro municípios 

pesquisados, milho, feijão e frutíferas, como goiaba, mamão e cajá são os produtos mais 

cultivados. Em Lagoa Nova, mais de 60% dos agricultores também plantam mandioca para a 

produção de farinha. Além disso, 52,28% dos entrevistados, nos quatro municípios, possuem 

galinhas – e quase 20% também pescam. De forma geral, a produção é pouco diversificada, e 

a organização produtiva é voltada para as necessidades da família e para a alimentação do 

rebanho. 

 De acordo com a pesquisa de campo, 32,4% dos agricultores consideram a falta de 

acesso a recursos e crédito uma das maiores dificuldades para a produção. O Programa 
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Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF é a forma de obtenção de 

crédito mais utilizada pelos entrevistados. Ao todo, 32,8% dos agricultores entrevistados 

acessaram uma das linhas do PRONAF nos últimos cinco anos. O PRONAF tem como 

objetivo oferecer condições aos produtores rurais familiares, assentados ou não, de ampliar e 

melhorar a sua produção e assim, participarem do mercado. Porém, segundo Nunes et al 

(2006), os objetivos do PRONAF fazem com que o programa exclua – e não beneficie – 

agricultores que produzem para autoconsumo e/ou que possuem pouca ou nenhuma prática 

organizativa. Aquino e Schneider (2010) constataram que, apesar do Nordeste contar com a 

metade dos beneficiários em potencial, recebeu apenas 1/5 dos recursos aplicados no 

PRONAF – sendo a região Sul do Brasil a mais beneficiada. Dentre as dificuldades para a 

obtenção de crédito, os agricultores citaram a burocracia (14,9%), a falta de pagamento da 

dívida anterior (10,4%), o medo de contrair dívidas (8,7%), a falta de garantia pessoal (6,2%) 

(titularização da terra), e em menor número, outros fatores como a desinformação sobre como 

acessar o crédito e a falta de avalista.  

 A criação de animais é uma prática bastante comum entre agricultores familiares do 

Seridó. Dos entrevistados, 59,7% possuem gado, sendo 54,2% gado de corte e 48,8% gado de 

leite. Dentre os municípios pesquisados, Caicó é onde a pecuária é mais significativa, com 

uma média de 20,07 animais para cada estabelecimento. Acari tem a média de 9,12, Parelhas 

8,13 e Lagoa Nova tem a menor média de 1,53 animais por estabelecimento. Além da criação 

de gado, 67,6% dos agricultores criam de aves, 24,5% criam ovinos, quase 20% criam suínos 

e 10% criam caprinos. A pecuária no Semiárido é uma estratégia importante na medida em 

que é menos suscetível às intempéries do que a agricultura. Os valores mobilizados em 

animais são mais facilmente cambiáveis em períodos de estiagem. 

 O acesso à educação e a informação são considerados fatores que contribuem para 

aumentar a capacidade de resiliência e as alternativas de enfrentamento aos eventos climáticos 

e ambientais. De acordo com os dados da pesquisa de campo, pode-se verificar que o índice 

de analfabetismo ainda é alto entre os agricultores adultos do Seridó. Dentre os entrevistados 

18,7% são analfabetos e 72,6% cursaram até no máximo a quarta série do ensino fundamental, 

e apenas 23,2% concluíram o ensino médio. Apesar desses índices, também se verificou que, 

para os mais jovens, o acesso à educação melhorou. Dentre os entrevistados nascidos a partir 

de 1980, nenhum relatou ser analfabeto e a maior parte dos que concluíram o ensino médio 

estão nessa faixa etária. 

 O papel do conhecimento tradicional no desenvolvimento de estratégias de reprodução 

social é também considerado importante no que se refere a resiliência. Sob esse aspecto 

verificou-se que existe no Seridó a tradição de prever o inverno através de sinais da natureza 
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(SILVA, 2013). Mais de 70% dos agricultores entrevistados relataram conhecer as chamadas 

“experiências de inverno” e 63% afirmaram que realizam algum tipo de experiência de 

previsão. Geralmente esse conhecimento é transmitido pelos mais velhos (25%), pais (27%), 

avôs (10%), avós (10%), padrinhos (7%) e outros. 

 Para prever como será o inverno do ano seguinte, agricultores iniciam suas 

observações no final do ano anterior – geralmente em novembro e dezembro. A maioria dos 

que realizam previsões (94%) observam plantas (aroeira, craibeira, mangueira), insetos e 

animais (76,31%) (pássaros, formigas, abelhas, preás e etc.). Outros, em menor número, 

observam fenômenos naturais, como direção e movimento dos ventos e posicionamento das 

estrelas, e alguns também realizam suas observações de acordo com datas religiosas, como o 

dia de São João (24 de junho) e Santa Luzia (13 de dezembro). Mais da metade dos 

agricultores questionados utilizam as previsões de inverno para organizar seu trabalho no 

campo. Para esses agricultores, essas previsões servem para “dar esperança”, “animar” e “se 

prevenir”
8
.  

 Quando questionados sobre as estratégias que adotam para o planejamento da 

produção do ano seguinte, a maioria (44%) respondeu que plantam sempre a mesma coisa – 

milho, feijão e mandioca. Outros 11,1% responderam que não adotam estratégias de 

planejamento, enquanto alguns (7,9%) esperam as primeiras chuvas para sentirem como será 

o inverno antes de planejarem o plantio – uma minoria (5%) se baseia nas previsões de 

inverno para organizar as estratégias. Apesar de, geralmente, cultivarem espécies que já 

conhecem e plantaram, quase 20% dos agricultores afirmaram já terem realizado alterações na 

produção por causa dos eventos climáticos. As modificações mais citadas foram o abandono 

de alguma cultura (42%), mudança na época de plantio (26%) e diversificação da produção 

(12%). Em contrapartida, 66,8% não realizaram modificações, sendo as justificativas mais 

frequentes: por não achar necessário (50%), falta de recursos (19%) e falta de informação 

(13%). 

 Algumas das respostas dos agricultores ilustram suas dificuldades: 

“Milho, feijão, fava, mandioca. Eu só tenho isso, a terra só dá isso. É pouca terra, então não 

posso mudar”. 

“Depende dos outros. Como o terreno é pequeno e de várias pessoas, se chover bem eu peço 

pra um vizinho se tem como plantar no terreno dele”. 

                                                           
8
 Maiores informações sobre as experiências de inverno no Seridó potiguar podem ser verificadas no importante 

trabalho de Neusiene Medeiros da Silva intitulado “Experiências de inverno no Seridó Potiguar” (2013). 
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“Sempre a mesma estratégia por falta de irrigação. A falta de irrigação limita, pois a terra é 

boa”. 

 De acordo com as afirmações dos agricultores, percebe-se que o tamanho reduzido das 

terras e a falta de acesso à água são fatores limitantes para a diversificação dos cultivos e a 

experimentação. A “resistência à experimentação” ocorre, pois o agricultor não pode correr o 

risco de perder sua colheita e comprometer a alimentação de sua família. Como diz Mendras 

(1978, p. 207), “destinar uma parcela a um novo cultivo ou a uma nova técnica, sem estar 

seguro do resultado pode diminuir proporcionalmente a colheita se a tentativa falha” e esse é 

um risco que o agricultor não pode correr (MENDRAS, 1978, p. 207). 

 Outra forma de obter, trocar informações e fortalecer a capacidade adaptativa das 

comunidades é a participação dos indivíduos em grupos sociais. Grande parte (79,25%) dos 

agricultores participa de algum tipo de grupo. Quase a metade (46%) atua em associações e 

outra grande parte (41%) em sindicatos. Entretanto, apenas 6% deles se organizam na forma 

de cooperativas. Verificou-se também que relações de parentesco e afinidades são importantes 

para aumentar a capacidade de adaptação aos impactos eventuais. Quando há necessidade, 

agricultores buscam água e até plantam na terra de vizinhos e amigos – de acordo com as 

entrevistas, 28,60% trocam experiência com outros agricultores. 

 A migração é um importante indicador da resiliência e da instabilidade e conforme a 

pesquisa, percebe-se que há um alto índice de migração entre os jovens. As dificuldades para 

obtenção renda a partir da agricultura faz com que jovens migrem para as cidades em busca 

de oportunidades de trabalho e/ou estudo. De acordo com dados da pesquisa, há uma taxa de 

migração de 1,68 pessoa para cada estabelecimento familiar. Segundo os entrevistados, a 

maioria dos filhos (33,59%) migrou em busca de trabalho em outros municípios do Estado, 

outros migraram ao se casarem (26%), alguns migraram para casa de outros parentes (4,24%) 

e outros (3,86%) para estudar. 

 Finalmente, de acordo com esses resultados, verifica-se que a escassez de recursos 

hídricos – aliada às características ambientais – faz do Seridó uma região naturalmente 

limitada para a agricultura. Outros fatores, como o tamanho reduzido das propriedades, a falta 

de assistência técnica e de recursos, além do baixo nível de escolaridade, limitam a 

capacidade dos agricultores de buscarem alternativas. Frente a essa situação de 

vulnerabilidade da agricultura, os agricultores buscam depender menos da produção agrícola e 

mais de fontes de renda externa, e os jovens procuram alternativas fora do ambiente rural. 
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Conclusão 

 O presente estudo buscou, através da compreensão de diferentes variáveis, analisar as 

categorias que compõem a vulnerabilidade da agricultura familiar do Seridó. Nesse sentido, 

buscou-se desenvolver uma metodologia de analise que pudesse ser aplicada em comunidades 

rurais de ambientes semiáridos, na qual a vulnerabilidade é compreendida como uma função 

que engloba fatores de exposição, sensibilidade e resiliência dos agricultores familiares. 

 Observou-se, assim, que a agricultura familiar seridoense encontra-se exposta aos 

riscos ambientais provenientes da ocorrência de secas periódicas e enchentes, que causam 

danos à produção agropecuária e afetam os meios de subsistência da população. A região 

também sofre com a limitação dos recursos hídricos e de solos agricultáveis, além da 

ocorrência de pragas nas plantações. Porém, de acordo com a percepção dos agricultores, o 

fator limitante mais grave para a agricultura não está relacionado com o clima, mas, sim, com 

a falta de recursos para a realização de investimentos na produção. 

 Com relação aos fatores que influenciam a sensibilidade da agricultura familiar aos 

riscos ambientais, observou-se que, apesar da maioria dos agricultores possuir acesso legal às 

terras, suas propriedades têm tamanho reduzido – o que limita a possibilidade de 

diversificação das culturas e o aumento da produção para o mercado.  

O acesso ao mercado em si é um grande desafio para os agricultores. Eles são 

dependentes de atravessadores, que oferecem preços baixos para seus produtos. Por isso, 

muitos optam por plantar apenas o básico para o consumo familiar. Algo que melhorou 

bastante a realidade das famílias na região foi o acesso à água, principalmente pela 

disseminação das cisternas, com o Programa “Um milhão de cisternas”. Essa fonte é bastante 

utilizada para o uso doméstico e apenas agora se inicia a segunda fase do programa, com a 

implementação de cisternas para a armazenagem de água que será utilizada na produção. 

Contudo, alguns agricultores, com recursos próprios, construíram suas cisternas com a 

finalidade de irrigação, antes da implementação do programa. 

Os solos do Seridó são naturalmente vulneráveis ao processo de erosão e 

desertificação. Isso faz com que a retirada de vegetação para a produção agrícola ou para a 

abertura de pastos cause impactos negativos. Assim, é importante que o desenvolvimento 

dessas atividades se realize em busca de alternativas sustentáveis para minimizar os impactos. 

 Analisando a resiliência, observa-se que para a obtenção de renda, os agricultores 

dependem pouco da agricultura. Como foi visto, a maior parte consegue recursos através de 

aposentadorias, programas sociais ou em atividades realizadas fora da propriedade. O acesso 

às tecnologias, porém, pode ser considerado baixo, uma vez que poucos realizam a irrigação e 
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têm acesso à assistência técnica – que tem um alto potencial para colaborar com atividades 

rurais. Boa parte dos agricultores que receberam assistência técnica acredita que as 

orientações recebidas auxiliaram no desenvolvimento das atividades.  

Os agricultores também relataram dificuldade para a obtenção de crédito. Porém 

acredita-se que, além de crédito, seria importante fortalecer diferentes formas de acesso aos 

mercados, inclusive institucionais, para que agricultores tenham modos de comercializarem 

seus produtos, diminuindo o risco de endividamento. Verificou-se que alguns desenvolvem 

uma agricultura temporária e de sequeiro, voltada para a subsistência da família. De forma 

geral, há pouca diversidade na produção e os produtos mais cultivados são aqueles que os 

agricultores têm maior familiaridade: feijão, milho e o capim para o gado. Dentre os 

municípios pesquisados, somente em Lagoa nova é que se percebe uma produção mais 

diversificada, que inclui o caju, a manga, a mandioca, o maracujá e outras frutíferas. Nos 

outros municípios, é mais forte a produção agrícola aliada à criação de animais, 

principalmente em Caicó, onde a pecuária é bastante significativa. 

 A baixa escolaridade restringe o acesso ao conhecimento, que por sua vez, diminui a 

capacidade de resiliência dos agricultores. No entanto, os resultados apontaram que os mais 

jovens contam com acesso à educação – apesar disso, muitos aproveitam as oportunidades 

que surgem fora do espaço rural, como foi verificado com os altos índices de migração.  

As relações de parentesco e afinidade ajudam a aumentar a capacidade de adaptação 

das famílias, uma vez que os agricultores costumam recorrer aos que estão próximos em caso 

de necessidade, além de trocarem experiências e conhecimento sobre a produção agrícola. 

Contudo, observou-se que há uma necessidade de fortalecimento das redes e espaços de 

capacitação para melhorar a produção e comercialização, seja através da assistência técnica, 

dos sindicatos, cooperativas e programas e/ou projetos que busquem disseminar tecnologias e 

experiências adequadas ao semiárido. 

 Faz-se necessário, portanto, dar continuidade aos estudos sobre a vulnerabilidade da 

agricultura no contexto das comunidades locais, com a identificação das características 

pontuais, para que alternativas sejam coerentes com necessidades e anseios dos agricultores e 

com as potencialidades de cada comunidade. 

 Acredita-se que o fortalecimento da agricultura familiar pode colaborar para a 

segurança alimentar da população seridoense – mesmo em tempos adversos – e para preservar 

o conhecimento tradicional e a cultura sertaneja.  
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Resumo: As mudanças climáticas podem tornar mais escassos os recursos naturais das 

regiões semiáridas do planeta, prejudicando as populações agrícolas que dependem de sua 

qualidade. O Seridó potiguar é uma região na qual os agricultores já enfrentam as dificuldades 

para a produção agrícola geradas pelas características do semiárido, como a ocorrência de 

secas periódicas e enxurradas. Para essa população rural, considerada vulnerável, a 

necessidade de adaptação às mudanças climáticas se apresenta como mais um grande desafio. 

Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar as percepções dos agricultores sobre as 

variações e mudanças no clima e suas estratégias para lidar com o semiárido. O estudo foi 

realizado em 29 comunidades de quatro municípios da região através de entrevistas com 

atores locais e da aplicação de questionários com 241 agricultores. A percepção dos 

agricultores sobre as variações climáticas é bastante difusa, porém eles afirmam que as 

mudanças podem ser observadas principalmente pela alteração dos períodos chuvosos e secos, 

bem como pela intensificação destes. Embora a região constitua um dos núcleos de 

desertificação identificados pelo Ministério do Meio Ambiente (2004), em geral as estratégias 

desenvolvidas para a convivência com a semiaridez são bem reduzidas, o que gera uma 

condição de vulnerabilidade que poderá ser agravada numa situação de mudanças climáticas 

mais profundas. A falta de assistência técnica e de recursos financeiros são apontados como 

fatores limitantes para a adoção de estratégias de adaptação. Sendo assim, é necessário 

promover e estimular as estratégias de convivência com o semiárido e de adaptação às 

mudanças climáticas na região do Seridó potiguar. 

 

Palavras Chaves: Percepção; Semiárido; Agricultura Familiar 

 

Abstract: The occurrence of climate change can increase the scarcity of natural resources on 

the semiarid regions of the planet, harming the agricultural populations who depend on its 

quality. The Serido of Rio Grande do Norte is a region where are already face the difficulties 

of agricultural production generated by the characteristics of the semiarid climate, like the 

occurrence of periodic droughts and floods. For this vulnerable rural population, the need to 

adapt to climate changes is another major challenge. In this regard, the present study 

investigates the farmer’s perceptions about climate variations and changes and their strategies 

for dealing with the semiarid climate. The study was conducted at 29 communities in four 
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counties of the potiguar’s Serido through interviews with local actors and the application of 

questionnaires with 241 farmers. Farmer’s perceptions on climate variability are very diffuse, 

but they claim that the changes can be observed mainly by the change of rainy and dry 

seasons, as well as the intensification of these events. Although the region constitutes one of 

desertification nucleus identified by the Ministry of Environment of Brazil (2004), in general 

the strategies developed for coping with the semiarid are very few, which creates a condition 

of vulnerability that may be worsened in a situation of climate change The lack of technical 

and financial resources are identified as factors limiting the adoption of adaptation strategies. 

Therefore, it is necessary to promote and stimulate the strategies of coexistence with the 

semiarid and adaptation to climate change in the region of the Serido. 

 

Keywords: Perception; Semiarid; Family Farming 

 

Introdução 

 Nas últimas décadas as mudanças do clima e seus impactos no planeta se tornaram um 

dos desafios mais críticos e discutidos por cientistas – bem como pela sociedade em geral. De 

acordo com o estudo desenvolvido pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (NAE), as mudanças climáticas já são percebidas através do “[...] aquecimento 

global, a maior frequência e intensidade de eventos climáticos extremos, alterações nos 

regime de chuvas, perturbações nas correntes marinhas, retração das geleiras e elevação do 

nível dos oceanos” (NAE, 2005, p. 13). 

 A agricultura é uma atividade vulnerável aos efeitos que as mudanças climáticas 

causam aos balanços hidrológicos, aos recursos naturais e a outros componentes dos 

ecossistemas no qual se desenvolvem (APATA et al., 2009; SMIT e SKINNER, 2002). 

Portanto, independentemente da discussão sobre as causas das mudanças climáticas serem 

naturais ou antropogênicas, é necessário buscar estratégias de adaptação para o meio rural– 

principalmente para os pequenos agricultores que, por serem dependentes da produção 

agrícola e dos recursos naturais para a subsistência, sofrerão os impactos adversos das 

alterações climáticas (DERESSA et al., 2011; MERTZ et al., 2009).  

 Ainda sobre as mudanças climáticas, os cenários do Painel Intergovernamental Sobre a 

Mudança do Clima – IPCC
9
 (2007), preveem – para as regiões semiáridas – uma perda da 

biodiversidade em geral, o agravamento do quadro de salinização e desertificação das terras 

agrícolas, a redução da disponibilidade de água – e, com isso, grandes prejuízos para a 

produção agropecuária. Sendo assim, acredita-se que os agricultores familiares das regiões 

semiáridas são duplamente vulneráveis às mudanças climáticas: por um lado pelo próprio 

grau de fragilidade social que historicamente caracterizou a agricultura familiar e por outro, 

pelo fato doas agricultores habitarem regiões que podem ser fortemente afetadas. 

                                                           
9
 Sigla em inglês. 
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 O Seridó potiguar encontra-se inserido na região semiárida do nordeste brasileiro, 

caracterizada pela aridez do clima, pela deficiência hídrica e imprevisibilidade das chuvas. 

Além disso, conta com o agravante de estar localizado em uma área considerada um dos 

núcleos de desertificação do Brasil (BRASIL, 2005, SILVA, 2006). Nessa região, as 

condições climáticas naturalmente rigorosas, aliadas às pressões antrópicas – pecuária 

extensiva, agricultura de sequeiro com culturas e técnicas inadequadas, indústria extrativista 

da cerâmica e mineração – resultam em áreas extremamente degradadas, reduzem a 

capacidade adaptativa dos agricultores às mudanças climáticas futuras aumentando a sua 

vulnerabilidade (SOUZA, 2006; AZEVEDO, 2007). Todos esses fatores afetam 

negativamente a produção agrícola familiar já fragilizada do Seridó. 

 A dimensão dos impactos das mudanças climáticas para a agricultura familiar, em 

geral, varia de acordo com as estratégias de adaptação adotadas em resposta às alterações 

(GBETIBOUO, 2009). No entanto, segundo Madisson (2007), para a busca de estratégias 

adaptativas é necessário, primeiramente que a percepção das alterações climáticas ocorra 

entre os afetados. Além disso, Vedwan e Rhoades (2001) acreditam que, devido às incertezas 

da modelação dos eventos climáticos e à escassez geral de dados de longo prazo em países em 

desenvolvimento, as pesquisas sobre as adaptações culturais – bem como o entendimento e 

percepções dos agricultores – assumem uma importância crítica.  

Nesse sentido, o presente estudo buscou analisar o conhecimento e as percepções dos 

agricultores familiares do Seridó Potiguar sobre as variações climáticas ocorridas na região, e 

também sobre o aquecimento global e as mudanças climáticas com o objetivo compreender o 

entendimento e a habilidade dos agricultores em identificar as variações climáticas – além de 

verificar as estratégias adotadas para a adaptação às mudanças que perceberam (MADDISON, 

2007). O artigo também tem a pretensão de verificar quais caraterísticas influenciam as 

percepções dos agricultores. 

 A fim de compreender essas questões, primeiramente foi abordada a temática das 

mudanças climáticas buscando referências sobre os cenários previstos para a região do 

Nordeste semiárido do Brasil. Em seguida, foram discutidos os conceitos e importância do 

estudo da percepção ambiental – bem como as estratégias para realização desse tipo de estudo 

em comunidades rurais. 

As Mudanças Climáticas e os cenários para o Semiárido brasileiro 

 Segundo o glossário do IPCC, as mudanças climáticas ocorrem em decorrência de 

alterações internas no sistema climático ou nas interações entre seus elementos – e também 

podem ser causadas por forças externas, como fatores naturais e ações antrópicas (IPCC, 

1995). 
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 De acordo com o NAE (2005), os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis 

às mudanças climáticas futuras pois, mesmo na atualidade, esses países enfrentam 

dificuldades para responder à variabilidade natural do clima – além disso, as populações 

desses países, por possuírem menos recursos financeiros, são as que enfrentam maiores 

dificuldades para a adaptação às mudanças. Segundo o referido estudo, o Brasil é um país que 

pode ser intensamente afetado pelas mudanças climáticas, uma vez que sua economia depende 

fortemente dos recursos naturais (NAE, 2005). Essa vulnerabilidade se manifesta de diversas 

formas, entre elas, no aumento da intensidade e frequência de secas e/ou enchentes que 

ameaçam a agricultura e a biodiversidade. 

 O Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental Sobre a Mudança do 

Clima (IPCC, 2007) apresenta os impactos projetados para esse século, dentre os quais estão 

citados abaixo apenas os que atingem o Brasil e as regiões semiáridas: 

Recursos Hídricos: Até a metade do século XXI o escoamento médio anual 

dos rios e a disponibilidade das águas poderão ser reduzidos em 10-30% nos 

trópicos secos. As zonas afetadas pela seca provavelmente aumentarão em 

extensão e o risco de enchentes será maior devido aos fortes eventos de 

precipitação. 

Ecossistemas: As mudanças climáticas – aliadas a outras mudanças globais, 

como a poluição e a sobreposição de recursos – irão comprometer a resiliência 

dos ecossistemas de forma sem precedentes, fazendo com que de 20-30% das 

espécies de plantas e animais entrem em risco de extinção. 

Alimentos: Nas regiões secas e tropicais a produtividade dos cultivos irá 

diminuir mesmo num cenário de pouco aumento da temperatura (1-2° C). 

Além disso, as secas e enchentes irão afetar, principalmente, a produção 

agrícola dos setores de subsistência. 

 Para o semiárido da América Latina, o IPCC (2007) prevê uma tendência de 

substituição da vegetação de terras semiáridas para uma vegetação adaptada às terras áridas – 

e uma perda significativa da biodiversidade em geral. Além disso, as alterações climáticas 

deverão agravar o quadro de salinização e desertificação das terras agrícolas, reduzindo a 

produtividade de diversas culturas importantes e da pecuária, comprometendo a segurança 

alimentar. As alterações nas precipitações também podem comprometer a disponibilidade de 

água para o consumo e para agricultura. 
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 Utilizando dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), Salati et al. (2007) 

realizaram uma análise comparativa das temperaturas médias do Nordeste no período entre 

1961 a 1990 e entre 1991 a 2004 – e os resultados indicaram um aumento de 0.6°C na 

temperatura média e máxima, e de 0.5°C na temperatura mínima entre os períodos estudados. 

A precipitação entre esses períodos sofreu uma redução de 153mm, o que representa uma 

diminuição de 11,6% (SALATI et al., 2007). 

 Um dos fenômenos climáticos que afetam a região semiárida do Brasil é o El niño. 

Segundo Medeiros, o El niño é “um fenômeno oceânico atmosférico que ocorre devido ao 

aumento anormal da temperatura na superfície do mar na costa Oeste da América do Sul 

durante o verão” (MEDEIROS, 2004, p. 41). O El niño atua no Nordeste brasileiro 

influenciando e prolongando as secas – como as secas de 1932, 1983 e 1998 – e, se esse 

fenômeno aumentar em frequência e/ou intensidade, o semiárido ficará mais exposto a secas 

e/ou enchentes – além de ondas de calor mais recorrentes (MARENGO, 2007).  

 O semiárido do Nordeste já é vulnerável à ocorrência de enchentes, como a que 

aconteceu em 2004 – na qual caíram mais de 1.000 mm de água em apenas um mês 

(MARENGO, 2007). Essas chuvas intensas provocam a morte de pessoas e animais, a 

diminuição ou perda de produção, destruição de casas, barragens e açudes – além de deixarem 

várias famílias e comunidades ilhadas (MARENGO, 2007). 

 Dentro de um cenário de altas emissões de CO
2
, o INPE prevê para o Nordeste um 

aumento de temperatura entre 1.5 e 5.5°C. Já as previsões sobre o regime de chuvas, segundo 

Marengo et al. (2007), não são conclusivas. Enquanto alguns modelos climáticos apresentam 

reduções drásticas para os regimes de chuvas outros apresentam aumento. Contudo, para o 

Nordeste – que já é a região com o menor número de dias chuvosos do Brasil – projeta-se que 

as chuvas serão mais fracas, com a ocorrência de chuvas intensas concentradas em curtos 

períodos (MARENGO et al., 2007; MARENGO, 2007).  

 Autores como Marengo (2007) e Nobre (2011) acreditam que o bioma da caatinga é 

um dos mais vulneráveis ao aumento das temperaturas globais, além de ser um dos mais 

ameaçados do país. Caso o aquecimento ocorra, seria transformada em “um tipo de 

semideserto com vegetação do tipo cactácea” (MARENGO, 2007, p. 135).  

 Há, portanto, uma tendência de extensão da deficiência hídrica durante todo o ano para 

o Nordeste, ou seja, uma tendência para a “aridização” da região semiárida até o final do 

século XXI que afetará a agricultura de subsistência da região – podendo impossibilitar a 

sobrevivência da população, que migraria gerando “ondas de refugiados ambientais” 

(MARENGO et al., 2007; MARENGO, 2007, p. 138). 
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A percepção ambiental em comunidades rurais 

 Diante dessa perspectiva de aridização do semiárido agravada pelas mudanças 

climáticas, a agricultura pode ser duramente afetada – principalmente a pequena produção 

agrícola e os que dela dependem. Para compreender as consequências que essas mudanças 

podem trazer Weber (1997) acredita ser necessário primeiramente, entender as percepções, 

julgamentos e ações dos agricultores a este respeito. Maddison (2007) explica que as 

percepções são importantes, pois, no processo de adaptação às mudanças climáticas, o 

primeiro passo é a percepção dos indivíduos de que essas mudanças estão ocorrendo. 

 A percepção ambiental se refere à forma com que as pessoas vivenciam e se 

relacionam com o ambiente no qual estão inseridas – considerando, além dos aspectos físicos, 

“também os aspectos psicossociais (cognição, afeto
10

, preferencias, etc.), socioculturais 

(significados, valores, estética) e históricos (contextos políticos, economia, etc.)” (KUHNEM 

e HIGUCHI, 2011, p. 225).  

 Tuan (1980) acredita que muito do que percebemos está relacionado com o que 

valorizamos culturalmente e com a nossa necessidade de sobrevivência biológica, sendo a 

atitude uma “postura cultural” de posicionamento frente ao mundo. Portanto, dentro do 

processo de percepção alguns fenômenos são registrados, enquanto outros são bloqueados 

como forma de responder aos estímulos externos (TUAN, 1980). 

 De acordo com Okomoto (2002) somos constantemente “bombardeados” por esses 

estímulos externos provenientes do meio ambiente natural, cultural e social. Diante desse 

“bombardeio” nossa mente seleciona os “aspectos de interesse” – e assim ocorre a “percepção 

(imagem) e a consciência”, que somadas aos estímulos internos, resultam no comportamento.  

 Okomoto explica que a percepção dos estímulos é influenciada pelas barreiras que eles 

devem ultrapassar antes de serem interpretados. Esses obstáculos podem existir no meio 

ambiente, mas também podem ser naturais do homem, como a deficiência fisiológica, a faixa 

etária, o sexo ou diferenças culturais (OKOMOTO, 2002). 

 Dentro do paradigma compartilhado pela pesquisa em percepção ambiental (bem 

como das relações homem e ambiente), a compreensão que os indivíduos e/ou a coletividade 

possuem do meio ambiente – e, consequentemente, suas escolhas e comportamentos – são 

vistos como a força maior na transformação e modelamento desse espaço (WHYTE, 1977). 

Contudo, o comportamento humano também é influenciado pelas características do ambiente 

em que vive (KUHNEM e HIGUCHI, 2011). Portanto, para entender as relações homem e 

                                                           
10 O elo afetivo entre a pessoa e o lugar ou ambiente físico é conceituado por Tuan (1980) como Topofilia em sua obra 

“Topofilia: Um Estudo da Percepção, Atitudes e Valores do Meio Ambiente” (TUAN, 1980, p. 05). 
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ambiente, Whyte (1977) considera a percepção ambiental fundamental, além de ser o ponto de 

partida para a realização de pesquisas sobre essas relações.  

 Tuan (1980) também enfatiza a importância da pesquisa em percepção ambiental 

quando diz que a auto-compreensão é fundamental para encontrar as soluções para os desafios 

ambientais, que não deixam de ser também humanos. Whyte (1977) acredita que a pesquisa 

ancorada nessa abordagem, pode contribuir para o uso racional dos recursos, encorajando o 

envolvimento local no desenvolvimento e planejamento como uma base para uma 

implementação mais eficiente de uma mudança apropriada. Nesse sentido, o conhecimento 

local pode representar um importante elemento para a compreensão dos mecanismos de 

adaptação já adotados tradicionalmente pelos agricultores familiares para a produção agrícola 

e também para a busca de estratégias – e alternativas de convivência com o semiárido e de 

adaptação às mudanças climáticas.  

 Com relação à percepção ambiental relacionada ao clima, alguns estudos realizados 

mostram que os agricultores com maior experiência, o que frequentemente está associado à 

idade, estão mais propensos a perceber alterações climáticas (DERESSA et al., 2011; 

MADDISON, 2007). Para Deressa et al. (2011), outros fatores como a exposição aos meios 

de comunicação em massa, renda, gênero, educação, acesso à assistência técnica e serviços de 

extensão, localização geográfica, dentre outros, podem afetar a percepção das mudanças 

climáticas. 

 Portanto, além da análise das percepções ambientais dos agricultores familiares do 

Seridó, com foco nas alterações climáticas – como explicado anteriormente – buscou-se 

também avaliar quais fatores influenciam a percepção do clima e o conhecimento dos 

agricultores familiares sobre os temas das mudanças climáticas e aquecimento global, além de 

verificar as estratégias adotadas para a adaptação e o planejamento da produção. 

Metodologia  

 A presente pesquisa é um dos resultados do Projeto “Mudanças Climáticas, Produção 

e Sustentabilidade: vulnerabilidade e adaptação em territórios do Semiárido” da Rede 

Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - REDE CLIMA. A estratégia 

metodológica adotada consistiu na revisão da literatura sobre a questão das mudanças 

climáticas, sobre o conceito e pesquisa em percepção ambiental e agricultura familiar; 

pesquisa de campo com a realização de entrevistas com lideranças locais dos municípios 

selecionados para a pesquisa e aplicação de questionários com 241 agricultores familiares, 

obtenção e análise dados secundários da região.  
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 A metodologia da pesquisa de campo baseou-se nas orientações de Whyte (1977) na 

obra “Guidelines for field studies in environmental perception” (Orientações para pesquisa de 

campo em percepção ambiental)
11

, para os estudos em percepção ambiental. Segundo a 

autora, independentemente do foco da pesquisa em percepção ambiental, todas as técnicas de 

campo devem envolver uma combinação de três abordagens básicas complementares: 

observar, ouvir e fazer perguntas (WHYTE, 1977). 

 Assim, foram selecionadas 14 comunidades para a realização da pesquisa de campo 

em quatro municípios do Seridó Potiguar: Lagoa Nova, Acari, Caicó, Parelhas, entre os meses 

de outubro e novembro de 2011, conforme apresentado no Mapa 1. A definição dos 

municípios e comunidades para a pesquisa baseou-se na necessidade de abranger uma amostra 

representativa, equilibrada e diversificada das condições socioeconômicas, climáticas e 

produtivas do Seridó Potiguar. Devido às dificuldades para encontrar o número de 

entrevistados determinado para cada comunidade, também foram entrevistados alguns 

agricultores de comunidades vizinhas às selecionadas, somando-se assim, 29 comunidades ao 

todo. 

 A primeira etapa da pesquisa foi dedicada ao reconhecimento de campo através de 

visitas aos quatro municípios selecionados e da realização de entrevistas semiestruturadas 

com lideranças locais (prefeitos, secretários, membros de sindicatos e associações e alguns 

agricultores), tendo como objetivo identificar a diversidade dos modos de reprodução da 

agricultura familiar da região. A partir desse levantamento foram selecionadas as 

comunidades nas quais foram, posteriormente, aplicados questionários junto aos agricultores 

familiares. 

 Nesta etapa seguinte foram aplicados 241 questionários com os (as) agricultores (as) 

familiares que vivem, trabalham e produzem nos municípios e comunidades selecionadas para 

a pesquisa. Foram realizadas perguntas relacionadas à observação nos padrões de temperatura 

e ocorrência de chuvas e/ou secas, sobre os danos causados por fatores climáticos e 

adaptações realizadas, alterações percebidas na flora e na fauna, sobre seus conhecimentos a 

respeito das mudanças climáticas e aquecimento global, estratégias de adaptação ao clima, 

dentre outras questões relacionadas. 

                                                           
11 Tradução pelas autoras 
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Figura 1. Mapa de localização do Seridó com os municípios e as comunidades selecionadas 

para a pesquisa em destaque. 

 
Fonte: Morais (2005) e Relatório parcial do Projeto “Mudanças Climáticas, Produção e Sustentabilidade: 

Vulnerabilidade e Adaptação em Territórios do Semiárido”, área de estudo: Região do Seridó Potiguar – Rio 

Grande do Norte (Não publicado). 

 Para atingir os objetivos da pesquisa, as análises dos resultados dos questionários 

aplicados foram realizadas em quatro passos:  

 Primeiramente foram analisados os resultados sobre as percepções dos agricultores 

familiares sobre as alterações no clima e seus conhecimentos sobre as mudanças climáticas e 

aquecimento global.  

 No segundo momento, foi seguida a orientação de Deressa et al. (2011) de comparar 

as percepções dos agricultores com os dados climáticos com o objetivo de analisar a precisão 

das percepções dos agricultores. Como no Semiárido, os desafios para a agricultura estão 

relacionados à ocorrência de secas e enchentes, as percepções foram comparadas aos dados 

pluviométricos, relacionados aos anos de seca e de chuvas, obtidos pela EMPARN (2010), 

referentes ao período de 1963 a 2009. Esse tipo de análise na qual os dados climáticos são 

comparados com as percepções dos agricultores já foi realizado em diversos estudos. 

Maddison (2007) realizou um estudo com o objetivo de determinar a habilidade em detectar 

as mudanças climáticas dos agricultores africanos, – no qual foram utilizados dados de 11 

países e mais de 9.500 agricultores, comparando a probabilidade de que o clima tenha 
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mudado baseado na análise de dados estatísticos, com a proporção de indivíduos que 

acreditam que essas mudanças no clima de fato ocorreram. O resultado indicou que um 

número significante de agricultores acreditam que as temperaturas subiram e que a 

precipitação declinou – no entanto, o autor encontrou equívocos ao comparar as percepções 

dos agricultores com os dados climáticos e afirmou que, muitas vezes, os registros climáticos 

disponíveis são menores que as memórias dos próprios agricultores. Vedwan e Rhoades 

(2001) pesquisaram como os agricultores do oeste do Himalaia indiano percebem a mudança 

climática, verificando a precisão das percepções através da comparação das alterações 

observadas pelos agricultores no calendário climático idealizado com os dados da queda de 

neve e das precipitações entre os anos de 1962 – 1996. Nesse caso, apesar dos agricultores 

perceberem mudanças no clima, eles ainda não perceberam alterações no calendário 

climático. Gbetibouo (2009) também realiza uma análise comparativa entre a percepção dos 

agricultores da Bacia do rio Limpopo, na África do Sul, com dados climáticos registrados em 

estações meteorológicas. Sua análise mostra que as percepções sobre as mudanças climáticas 

dos agricultores estão de acordo com os dados das estações. 

 A terceira análise foi realizada com o objetivo de verificar como determinadas 

características influenciam a percepção dos agricultores familiares sobre as alterações 

climáticas. Para isso foram selecionadas algumas variáveis de acordo com a localidade, a 

idade, o nível de educação, o tamanho da propriedade, o uso de irrigação, o acesso à 

assistência técnica dos agricultores e o tempo de experiência na propriedade (GBETIBOUO, 

2009). 

 Por último, foram analisadas as respostas dos agricultores sobre os danos sofridos 

devido ao clima, as estratégias de adaptação adotadas e de planejamento da produção para o 

ano seguinte. 

O Seridó potiguar 

 O Seridó Potiguar abrange uma área de 9.186,7 km² (IBGE, 2010) e está localizado na 

Mesorregião Central do Rio Grande do Norte. O recorte regional do Seridó Potiguar adotado 

para o presente estudo baseou-se na regionalização definida por Morais (2005), 

correspondente ao Seridó “historicamente construído” através de uma relação espaço-

temporal “impregnada de conteúdo político, econômico e cultural” onde se manifestam os 

sentimentos de pertencimento e identidade da população. Dentro desse recorte, o Seridó é 

formado por 23 municípios: Caicó, Acari, Jardim do Seridó, Serra Negra do Norte, Currais 

Novos, Florânia, Parelhas, Jucurutu, Jardim de Piranhas, São João do Sabugi, Ouro Branco, 

Cruzeta, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, São Vicente, São Fernando, Equador, Santana do 
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Seridó, São José do Seridó, Timbaúba dos Batistas, Lagoa Nova, Ipueira e Tenente 

Laurentino Cruz (MORAIS, 2005, p. 26-7). 

 Segundo dados do IBGE (2006), a população total do Seridó é de 191.580 habitantes, 

sendo que 128.866 (67,3%) moram na zona urbana e uma parcela menor de 62.714 habitantes 

(32,7%) mora nas zonas rurais. Na região existem 9.970 estabelecimentos voltados para 

agricultura familiar, o que representa 80,6% dos estabelecimentos agrícolas da região. Esses 

estabelecimentos, porém, ocupam apenas 24,2% da área total dos estabelecimentos agrícolas, 

somando 145.075 ha. Dessa área, 15.797 ha (10,8% do total) são ocupados por lavouras 

temporárias, outros 7.855 ha (5,4%) são ocupados com lavouras permanentes e 72.397 ha 

(49,9%) ocupados com pastagens. 

 Durante a maior parte do século XX o Seridó foi umas das principais áreas produtoras 

de algodão (ouro branco) do sertão nordestino, atividade que era conciliada com o 

extrativismo e a criação de gado (AZEVEDO, 2007). Nos anos de 1970, a região passou a 

sofrer os efeitos de uma grande seca que impossibilitou a agricultura tradicional de sequeiro e 

forçou o deslocamento maciço da população (AZEVEDO, 2007). Já nos anos de 1980 os 

problemas existentes – alto índice de mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, déficit 

habitacional e em saneamento básico, elevadas concentrações de terra e renda – foram 

agravados pela escassez dos recursos hídricos e pelo colapso do sistema econômico baseado 

no complexo algodoeiro e policultor-pecuário e do ciclo minerador (AZEVEDO, 2007). Na 

década de 1990, a população rural passou a se dedicar à pecuária leiteira e a atividade 

ceramista e houve também a continuidade ao êxodo rural (AZEVEDO, 2007). Atualmente, no 

universo da agricultura familiar do Seridó, o cenário mais comum é a produção em sequeiro 

de milho e feijão, voltada para a subsistência da família – aliada à pecuária leiteira. 

Tabela 1. Características dos municípios pesquisados. Os dados sobre o número de 

comunidades e produção foram obtidos nas entrevistas realizadas com os atores locais. 

Município 
População 

Total(hab.) 

População 

Rural(hab.) 

Número total de 

comunidades 
Produção 

Parelhas 20.354 3.270 27 comunidades 

Hortifruticultura, 

bovinocultura de corte/leite 

e cerâmica 

Acari 11.035 2.133 

17 comunidades;  

4 assentamentos;  

2 povoados 

(pescadores) 

Hortifruticultura; 

Bovinocultura de leite; 

Piscicultura 

Caicó 62.709 5.248 60 comunidades 
Bovinocultura de corte e 

leite; Fruticultura 

Lagoa 

Nova 
13.983 7.182 

23 comunidades; 

6 assentamentos 
Fruticultura 

Fonte: As autoras, 2012 
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 De acordo com dados apresentados pelo Plano de Desenvolvimento Sustentável da 

Região do Seridó do Rio Grande do Norte (2000), a temperatura média anual da região situa-

se entra 26 e 28ºC, a insolação é de 3.240 horas/ano, a umidade relativa do ar gira em torno de 

64%, e a precipitação pluviométrica média anual varia entre 645 e 750 mm, com uma taxa 

alta de evapotranspiração. 

 No Seridó a estação chuvosa é curta e concentrada entre os meses de janeiro a maio 

(87% do total de precipitação total do ano), com chuvas esparsas e irregulares – e 

possibilidade de ocorrência de enxurradas (MEDEIROS, 2004, DUQUE, 2004). A região 

apresenta elevada deficiência hídrica, principalmente nos meses entre junho e dezembro 

(SANTOS et al., 2010). Não há meses de excedente hídrico, apenas entre fevereiro e abril a 

região apresenta valores de deficiência hídrica iguais à zero na maior parte dos municípios 

(SANTOS et al., 2010).  

Resultados e discussão 

 Durante a pesquisa de campo foram entrevistados 241 agricultores entrevistados nos 

quatro municípios selecionados. Desse total, 66 residem em Lagoa Nova, 60 em Parelhas, 49 

em Acari e 66 em Caicó. Com relação ao gênero, 62,2% dos entrevistados são homens e 

37,8% mulheres. Com relação à idade, quase a metade (44,4%) dos entrevistados está na faixa 

etária entre 40 e 60 anos, 26% tem acima de 60 anos e 11,6% tem 30 anos ou menos. A maior 

parte dos agricultores entrevistados mora na zona rural (89,6%) e uma pequena parcela reside 

nas zonas urbanas (2,5%), e alguns entrevistados (8%) não responderam sobre sua residência 

atual.  

 A maioria dos agricultores (53,5%) realiza a produção em sequeiro, na qual os 

produtos mais cultivados são feijão, milho e mandioca, enquanto 33,2% produzem na vazante, 

– onde também são cultivados o feijão, o milho, além do capim e a batata-doce, entre outros, 

– e apenas 16,6% tem a produção irrigada, que é voltada para a produção de milho e 

frutíferas. A maior parte do que é produzido é destinado à subsistência da família. Os poucos 

agricultores que comercializam seus produtos são altamente dependentes de atravessadores, 

pois não possuem meios viáveis para transportar os produtos da zona rural aos municípios, 

onde estes poderiam ser comercializados. Os atravessadores compram os produtos a preços 

baixos, o que muitas vezes inviabiliza a produção e desmotiva os agricultores a obterem renda 

através da agricultura. No entanto, alguns conseguem se organizar de forma a comercializar 

em feiras locais e em mercados institucionais do Governo Federal através de programas como 

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE). 
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 A criação de animais é outra atividade desenvolvida pela maioria dos agricultores, 

especialmente a criação de aves para o consumo doméstico e de bovinos para a 

comercialização de carne e leite. Alguns agricultores também se dedicam a criação de suínos, 

ovinos e caprinos. Dos entrevistados, quase 60% desenvolvem a pecuária bovina, 67,6% 

criam aves, 24,48% possuem ovinos, 19,9% criam suínos e apenas 9,9% possuem criação de 

caprinos. A criação desses animais varia entre a forma extensiva, na qual os animais são 

criados soltos na propriedade, intensiva, na qual eles permanecem em currais ou chiqueiros, e 

semi-intensiva, na qual os animais permanecem confinados apenas durante uma parte do dia. 

Para as aves a forma extensiva de criação é a mais comum. Já para os bovinos, caprinos e 

ovinos a criação semi-intensiva é mais difundida, e os suínos geralmente são criados de forma 

intensiva. É comum que o agricultor desenvolva mais de um tipo de produção – seja ela 

agrícola ou criação de animais.  

 De forma geral, os agricultores familiares seridoenses vêm percebendo alterações 

climáticas na região, que incluem mudanças no regime de chuvas e aumento da temperatura. 

Ao serem questionados sobre a percepção de mudanças na estação chuvosa, mais de 80% dos 

agricultores responderam que notaram alterações. As mudanças mais relatadas foram chuvas 

mais fortes, imprevisibilidade e deslocamento da época das precipitações. A maior parte dos 

agricultores (85,9%) também percebeu uma mudança na temperatura, na qual a maioria 

acredita que o clima esta mais quente. 

Para os agricultores, apesar de o clima ter esquentado, houve uma diminuição na 

ocorrência de secas e muitos também perceberam alterações nos meses que geralmente são 

mais frios ou quentes. De acordo com as entrevistas a maior parte deles (52,3%) afirmou ter 

percebido uma redução na frequência de anos secos, 16,6% não notaram nenhuma diferença e 

15,8% disseram ter ocorrido um aumento dos anos secos. Grande parte (48,1%) dos 

entrevistados notaram mudanças relacionadas ao deslocamento dos meses frios e quentes, – 

como por exemplo, o início tardio do inverno ou chuvas em meses que geralmente não chove 

– e imprevisibilidade relacionada à essas ocorrências, o que atrapalha o planejamento dos 

agricultores. Outros 41,1% não notaram nenhuma mudança nos meses que geralmente são 

frios ou quentes. 

 Embora tenham percebido o aumento na intensidade e imprevisibilidade das chuvas e 

na temperatura, além da redução na frequência de anos secos, a maior parte dos agricultores 

(60,2%) acredita que, em geral, o clima se mantém o mesmo desde que chegaram à região – 

enquanto apenas 36,1% responderam que houve algum tipo de mudança no clima. Quando 

questionados se o clima melhorou ou piorou, mais de 40% disseram que piorou, o que 
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também contradiz com os 60,2% que afirmaram que o clima se mantém o mesmo. Isso traz o 

questionamento sobre a indução das respostas, que pode ser considerada uma limitação do 

método do questionário direcionado, uma vez que os agricultores podem ter respondido de 

acordo com o que acreditavam que gostaria de ser escutado por parte dos entrevistadores, o 

que pode ser considerado uma limitação da metodologia adotada de questionário direcionado. 

Essa visão de que o clima “piorou” apesar de “se manter o mesmo”, também pode refletir o 

“registro cultural” descrito por Tuan (1980), pois apesar do clima se manter o mesmo, é visto 

com negatividade pelos agricultores, que apresentam em suas respostas um desabafo sobre as 

dificuldades que são constantemente enfrentadas por causa do clima semiárido. 

 Nesse contexto, boa parte dos agricultores (38,2%) acredita que se as mudanças no 

clima continuarem ocorrendo a produção agrícola será a principal afetada, enquanto 22,8% e 

22,4% acreditam ser a saúde e a criação de animais, respectivamente, os mais afetados. 

 Com relação ao conhecimento dos agricultores sobre os termos “Mudanças 

Climáticas” e “Aquecimento Global” os dados foram os seguintes: quando questionados se já 

ouviram falar em mudanças climáticas, 55,2% dos entrevistados afirmaram conhecer o termo, 

embora 14,5% desse total não souberam definir o que significa. Os que apresentaram alguma 

resposta, em geral relacionaram as mudanças climáticas ao desmatamento, à poluição, aos 

danos ao meio ambiente e ao “clima esquentando” – enquanto alguns também acreditam que 

está relacionada com o “fim dos tempos” – expressão que ilustra a forte religiosidade presente 

na cultura seridoense. Já o termo “aquecimento global” é mais conhecido entre os 

agricultores, sendo que 64,3% afirmaram já terem ouvido falar sobre o conceito, embora 

22,3% dos que declararam conhecer o termo não conseguiram defini-lo. Os agricultores 

relacionaram o aquecimento global ao desmatamento, a poluição e ao “aquecimento do 

clima”, além disso, também foram citadas como causadores ou efeitos do aquecimento global, 

as queimadas, o efeito estufa, a camada de ozônio, o derretimento das geleiras, dentre outros. 

Mais da metade dos agricultores tomou conhecimento desses termos através da televisão, no 

entanto, essas informações são transmitidas de uma forma superficial e não contextualizada 

com a realidade do semiárido. Além da televisão, outros meios menos citados foram o rádio, 

associações, cooperativas, sindicatos, igreja e entre amigos e familiares. Enfim, percebe-se 

que os agricultores em geral possuem pouco conhecimento sobre as mudanças climáticas e o 

aquecimento global e que a televisão não consegue supri-los com as informações mais 

aprofundadas sobre esses assuntos. Ainda maior é a deficiência de informações sobre como 

esses fenômenos climáticos podem impactar a região do Seridó e, consequentemente, a 

produção agrícola. Essa falta de conhecimento impede que os agricultores possam buscar e 
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adotar estratégias de adaptação aos impactos que as mudanças climáticas e o aquecimento 

global podem causar nas regiões semiáridas. 

Para avaliar a precisão das percepções relacionadas aos anos mais secos e mais 

chuvosos foi seguida a sugestão de Vedwan e Rhoades (2001) de utilizar dados climáticos 

e/ou pluviométricos, comparando-os com a percepção dos agricultores familiares. Os dados 

utilizados nessa pesquisa foram os dados pluviométricos obtidos através do documento 

“Análise Pluviométrica do Rio Grande do Norte. Período: 1963-2009”, realizado pela 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte S.A – EMPARN (NEVES, et al., 

2010). O estudo da EMPARN foi realizado utilizando dados de postos pluviométricos e de 

estações meteorológicas da região – sendo a análise foi feita por meio da técnica dos quantis 

(PINKAYAN, 1966 apud NEVES et al., 2010) e classificação das séries nas categorias Muito 

seco (MS), Seco (S), Normal (N), Chuvoso (C) e Muito Chuvoso (MC) (NEVES et al., 2010). 

 Em se tratando da convergência entre as percepções dos agricultores e os dados da 

EMPARN, identificou-se a necessidade de verificar o grau de correlação entre as variáveis. 

Com base nos resultados dos questionários, os 241 agricultores familiares que participaram da 

pesquisa identificaram os anos de seca e anos de chuva que assolaram a região do Seridó 

Potiguar – sendo que cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta, tanto para 

anos de seca quanto para anos chuvosos. Durante a aplicação de todas as entrevistas não 

ocorreu, por parte dos entrevistadores, sugestões de datas, ficando em aberto a resposta por 

parte do entrevistado.  

A tabela a seguir apresenta os dados resultantes da pesquisa de campo, divididos em 

anos de seca e anos de chuva: 
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Tabela 2. Número de respostas fornecidas pelos agricultores sobre os anos de chuva e anos de 

seca que marcaram a região. 

Anos de seca que 

marcaram a região 
Nº de respostas 

Anos de chuva que 

marcaram a região 
Nº de respostas 

1970 38 1964 12 

1980 14 1974 24 

1981 13 1984 21 

1982 15 1985 14 

1983 53 1994 20 

1990 15 2000 12 

1993 59 2004 54 

1997 10 2005 14 

1998 13 2006 12 

1999 11 2008 33 

2003 19 2009 25 

- - 2010 59 

- - 2011 61 

Fonte: Resultados da pesquisa de campo, 2012. 

 

 Considerando-se os dados apresentados, pode-se observar primeiramente que os 

últimos 10 anos foram bastante citados pelos agricultores, o que significa que quanto mais 

antiga a ocorrência climática, mais difícil é de mantê-la na memória dos agricultores. Mesmo 

assim, moradores mais idosos falam que, no passado, as secas eram mais severas como as de 

1932, 1933, 1958 e 1970. Inclusive, apesar de não constar na tabela acima por estar fora do 

período de abrangência do estudo da EMPARN, o ano de 1958 foi bastante citado pelos 

agricultores como um ano de seca marcante. O ano de 1970 também foi bem marcante para os 

agricultores. Um deles, morador de Lagoa Nova, chegou a relatar que perdeu oito filhos por 

causa da seca nesse ano. No entanto, pode-se constatar que a partir do momento que os 

agricultores passaram a ter cisternas, a vulnerabilidade à seca foi bastante reduzida. A fala de 

um dos entrevistados de Lagoa Nova retrata essa realidade: 

“Passamos muita fome. Depois que chegou esse negócio de cisterna melhorou muito”. 

 Também se pode verificar que os últimos anos foram mais marcados pela ocorrência 

de chuvas. A tabela 3 apresenta os resultados obtidos da classificação pluviométrica do Seridó 

potiguar entre os anos de 1963 e 2009, segundo estudo realizado pela Empresa de Pesquisa 

Agropecuária do Rio Grande do Norte – EMPARN (2010) e segundo os agricultores 

entrevistados. 
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Tabela 3. Relação entre os dados da EMPARN e a opinião dos agricultores sobre os anos 

chuvosos e secos. 

ANO 

EMPARN Agricultores 

Muito 

chuvoso 
Chuvoso Seco 

Muito 

Seco 
Chuvoso Seco 

1963   x         

1964 xxx       x   

1965   xx         

1966     x x     

1967 x x         

1968   x         

1969   x x       

1970     x x   xxx 

1971   x         

1972   x         

1973   x         

1974 xxx       xx   

1975 x           

1976   x x       

1977 x x         

1978   x         

1979     xx       

1980     x     x 

1981     x     x 

1982     x x   x 

1983 

 

    xxx   xxx 

1984   x x   xx   

1985 xxx       x   

1986   x         

1987     x       

1988   x         

1989   x         

1990     x x   x 

1991   x x       

1992     x       

1993       xxx   xxx 

1994 x       xx   

1995   x         

1996   x         

1997     x     x 

1998       xxx   x 

1999     x     x 

2000   x     x   

2001     x x     

2002   x         
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2003     x     xx 

2004 x x     xxx   

2005     xx   x   

2006   x     x   

2007     x       

2008 x x     xx   

2009       xx   

2010         Xxx   

2011         Xxx   

Fonte: Adaptado de Neves et al, 2010. 

Nota: Na coluna da EMPARN a quantidade de “x” marcada representa a intensidade de seca ou chuva no 

determinado ano. Na coluna dos agricultores o “x” representa a categoria climática mais citada no determinado 

ano. 

 Com base nos dados da EMPARN, os anos de 1964, 1967, 1974, 1975, 1977, 1985, 

1994, 2004 e 2008 foram os mais chuvosos e, desses nove anos, seis foram também citados 

pelos agricultores. Os anos chuvosos não citados pelos agricultores foram 1967, 1975 e 1977. 

Já os agricultores também apontaram os anos de 1984 e 2000, não citados pela EMPARN, 

como de chuva marcante.  

 Já os anos mais secos considerados pela EMPARN foram 1966, 1970, 1982, 1983, 

1990, 1993, 1998 e 2001. E entre os oito anos citados pela EMPARN, os agricultores 

concordaram em seis, – apenas 1966 e 2001 não foram citados pelos agricultores. Em 

contrapartida, os agricultores também apontaram os anos de 1980, 1981, 1997, 1999, e 2003 

como bastante secos, os quais não foram citados pela EMPARN. 

 Apesar de alguns anos considerados secos ou chuvosos pela EMPARN não terem sido 

citados pelos agricultores e vice-versa pode-se observar que os dados foram convergentes na 

maioria das vezes. Isso demostra que, apesar de uma minoria dos agricultores lembrarem-se 

dos anos de seca ou chuva intensa, os que recordam geralmente acertam em suas percepções.  

 Como citado anteriormente, alguns estudos realizados mostram que os agricultores 

com maior experiência, o que frequentemente está associado à idade, estão mais propensos a 

perceber alterações climáticas (DERESSA et al., 2011; MADDISON, 2007). Para Deressa et 

al. (2011) outros fatores como gênero, educação, acesso à assistência técnica e serviços de 

extensão, localização geográfica, dentre outros, podem influenciar a percepção das mudanças 

climáticas.  

 Nesse sentido, a análise seguinte buscou verificar as diferenças nas percepções de 

acordo com determinadas características dos agricultores que tiveram percepções 

diferenciadas, como a localidade, a idade, o nível de educação, o tamanho da propriedade, o 

uso de irrigação, o acesso à assistência técnica dos agricultores e o tempo de experiência na 
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propriedade. Portanto, primeiramente foram analisadas as respostas de acordo com os 

municípios. Em todos os municípios cerca de 80% dos entrevistados perceberam mudanças na 

estação chuvosa. Parelhas foi o município no qual os agricultores mais perceberam um 

aumento nos anos secos, com 25% dos entrevistados e Acari obteve a menor porcentagem, 

(4%). No entanto, em todos os municípios a maioria dos agricultores percebeu uma redução 

dos anos secos e mudanças na temperatura. Em Acari, os agricultores perceberam mais as 

mudanças no período dos meses frios e quentes, segundo eles, principalmente devido à 

imprevisibilidade das chuvas. Em Lagoa Nova, os agricultores, em sua maioria, perceberam 

mudanças na época de florir ou de dar frutos, diminuição da quantidade da produção e do 

número de animais selvagens. Nos outros municípios, os agricultores que tiveram essas 

percepções foram menos da metade.  

 Essa variação nas percepções pode ser explicada por Lagoa Nova ter uma produção 

diferenciada dos outros municípios, voltada para a fruticultura de caju e manga. Muitos 

agricultores desse município reclamaram que a safra do caju atrasou e que as flores das 

árvores estavam caindo devido ao excesso de vento causado pelo desmatamento e também 

pela ocorrência de pragas. Algumas lideranças locais também salientaram que está havendo 

um processo de desmatamento no município, principalmente dos cajueiros, cuja madeira é 

destinada às indústrias ceramistas de outros municípios da região. Outra diferença verificada 

nas respostas foi que os agricultores de Acari apresentaram um conhecimento maior sobre as 

mudanças climáticas e o aquecimento global. Talvez isso possa ser explicado pelo nível de 

envolvimento dos agricultores desta localidade com a Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural do Rio Grande do Norte (EMATER), que juntamente com o poder municipal, 

faz um trabalho bem orientado neste sentido. Além disso, os agricultores de Acari são mais 

envolvidos em associações de moradores e com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do que 

os agricultores entrevistados nos outros municípios. 

 Com relação à idade do agricultor, o que se pode observar é que todas as faixas etárias 

perceberam uma mudança na estação chuvosa e na temperatura – e uma redução dos anos 

secos. Sobre a mudança no período dos meses frios e quentes, a idade não influenciou as 

respostas e, como foi visto, a maioria dos agricultores não percebeu alterações. Em todas as 

faixas etárias a maior parte dos agricultores acredita que o clima se mantém o mesmo desde 

que chegaram à região, apenas os agricultores que nasceram entre 1930 a 1940 tiveram sua 

maioria respondendo que o clima não se mantém o mesmo. Quando questionados se o clima 

melhorou ou piorou, todas as faixas etárias tiveram a maioria respondendo que identificaram 

uma piora no clima. Em geral, não houver divergências significantes nas percepções de 

alterações do clima de acordo com a faixa etária. Porém, o que se pode verificar é que os 
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agricultores mais jovens estão mais familiarizados com os temas das mudanças climáticas e 

do aquecimento global.  

 Com relação ao sexo do entrevistado, pode-se observar que homens e mulheres 

tiveram respostas bastante aproximadas para as questões sobre percepções e conhecimento 

sobre mudanças climáticas e aquecimento global.  

 A escolaridade dos agricultores também não influenciou significativamente quando se 

buscou compreender as percepções sobre as variações no clima, porém influencia quando se 

trata de saber o nível de conhecimento sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. 

Nesse caso, os mais jovens apresentaram maior conhecimento sobre essas questões. 

 Tanto os agricultores que possuem produção irrigada quanto os que não possuem 

responderam, em sua maioria, que notaram mudanças na estação chuvosa, porém os que 

fazem irrigação apresentaram uma tendência maior a perceber mudanças na estação chuvosa. 

Com relação à frequência de anos secos, em ambos os casos, a maioria respondeu que 

percebeu uma redução, sendo que os agricultores que não irrigam apresentaram uma 

tendência maior a não perceber mudanças e/ou perceber também um aumento nos anos secos. 

A maior parte dos agricultores não perceberam mudanças nos períodos de meses quentes e 

frios, contudo os que fazem irrigação apresentaram uma tendência maior do que os que não 

irrigam em perceber o deslocamento dos períodos. Os agricultores, em geral, também 

acreditam que o clima se mantém o mesmo desde que chegaram à região, no entanto os que 

fazem uso da irrigação apresentaram uma tendência maior do que os que não irrigam a 

acreditar que o clima mudou. Os agricultores que fazem irrigação apresentaram também uma 

tendência significantemente maior em acreditar que o clima piorou, enquanto a opinião dos 

que não irrigam foi mais dividida entre as respostas. Acerca do conhecimento sobre as 

mudanças climáticas e o aquecimento global, pode-se verificar que os agricultores que 

possuem produção irrigada possuem uma propensão maior a compreender esses termos.  

 Com relação às variações nas percepções sobre o clima de acordo com o tamanho da 

propriedade do agricultor, o que se pôde verificar foi que quanto menor a propriedade, maior 

a tendência de o agricultor acreditar que houve uma mudança na época de florir ou dar frutos, 

o que talvez esteja mais relacionado com o fato das menores propriedades estarem localizadas 

em Lagoa Nova, onde 72,7% dos entrevistados possuem estabelecimento com 10 hectares ou 

menos. Pode-se verificar também uma tendência maior dos agricultores com mais de 10 

hectares em entender sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. 

 Também não foram observadas alterações significantes nas percepções das variações 

climáticas de acordo com o acesso à assistência técnica. Houve, sim, uma pequena tendência 

ao maior conhecimento dos termos “mudanças climáticas” e “aquecimento global” por parte 
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dos agricultores que recebem assistência técnica, especialmente a provinda de amigos, 

familiares e ONGs. Como foi visto anteriormente, Acari é o município no qual os agricultores 

estão mais envolvidos com sindicatos, associações e com a EMATER e, consequentemente, 

os agricultores desse município apresentaram um maior conhecimento desses termos. 

 Com relação às percepções de acordo com o tempo e experiência do agricultor em sua 

propriedade, pode-se observar que os agricultores com maior tempo de vivência na região 

onde moram foram mais propensos a perceber uma redução na frequência de anos secos. Os 

mais experientes também perceberam mais o deslocamento e a imprevisibilidade dos meses 

frios e quentes. A porcentagem dos que acreditam que o clima se mantém o mesmo foi maior 

entre os com maior tempo de experiência, enquanto os moradores mais recentes apresentaram 

uma tendência maior a acreditar que o clima piorou. Entre os menos experientes o 

conhecimento sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global foi maior, no entanto, 

esse fato provavelmente deve estar mais relacionado com a idade do agricultor do que com o 

seu tempo de experiência na propriedade. A tabela 4 apresenta um resumo dos resultados das 

análises das percepções dos agricultores sobre o clima de acordo com as características 

selecionadas. 

Tabela 4. Resumo dos resultados das análises das percepções de acordo com 

características dos agricultores. 

Variável Resultados 

Município Em Lagoa Nova foi percebida uma mudança na época de floração e 

de dar frutos, além da diminuição da produtividade. Os agricultores 

de Acari apresentaram uma tendência maior em conhecer os termos: 

mudanças climáticas e aquecimento global. 

Idade Resultados não conclusivos para as diferenças nas percepções. 

Observou-se que os mais jovens possuem maior conhecimento 

sobre as mudanças climáticas e aquecimento global. 

Gênero Percepções e conhecimentos semelhantes. 

Escolaridade Percepções semelhantes. O conhecimento sobre as mudanças 

climáticas e aquecimento global aumenta de acordo com a 

escolaridade. 

Uso de Irrigação Os agricultores que irrigam apresentaram uma tendência maior em 

acreditar que o clima piorou e um maior conhecimento sobre as 

mudanças climáticas e o aquecimento global. 

Tamanho da 

propriedade 

Agricultores com maiores propriedades têm uma tendência maior a 

saber sobre as mudanças climáticas e o aquecimento global. 

Acesso à 

assistência técnica 

Os agricultores que recebem assistência técnica apresentaram uma 

leve tendência a conhecerem mais sobre as mudanças climáticas e o 

aquecimento global. 

Tempo de 

experiência na 

propriedade 

Os agricultores mais experientes perceberam mais a redução na 

frequência de anos secos e o deslocamento e a imprevisibilidade dos 

meses frios e quentes. Enquanto eles acreditam que o clima se 

mantém o mesmo, para os moradores mais recentes o clima piorou. 
Fonte: Análise dos resultados dos questionários aplicados, 2012. 
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 Com esses resultados pode-se pressupor que as diferenças de percepções sobre as 

variações climáticas estão mais relacionadas com a localidade, a forma de produção, a relação 

e o tempo de experiência do agricultor com a propriedade. Já os conhecimentos sobre as 

mudanças climáticas são influenciados pelo acesso à educação, assistência técnica e renda, no 

caso, avaliada pelo tamanho das propriedades.  

 Como foi visto, a percepção de variações climáticas é fundamental para a adoção de 

estratégias adaptativas a essas mudanças – no entanto, vários fatores estimulam ou impedem 

as iniciativas dos agricultores. Nesse sentido, o presente artigo também buscou, através da 

análise das percepções oferecer uma contribuição para a compreensão das estratégias de 

adaptação que são adotadas pelos agricultores frente mudanças climáticas e para o 

planejamento da produção. 

 Para os agricultores familiares do Seridó potiguar, o clima aparece em segundo lugar, 

atrás da falta de recursos financeiros, como fator limitante para a produção agrícola. Quase 

70% dos agricultores responderam que já tiveram prejuízos por causa dos eventos climáticos. 

Esses prejuízos se apresentam em grande parte na perda de lavoura, perda de animais e 

redução da produtividade. A seca é o evento ambiental mais citado como causador de 

prejuízos, seguido das inundações dos rios, de pragas e doenças. 

 Embora a grande maioria dos agricultores já tenha sofrido prejuízos por causa do 

clima, apenas 19% deles afirmaram terem feito modificações na produção – no entanto, a 

modificação mais realizada foi o abandono de algum cultivo, o que não representa uma 

estratégia de adaptação, e sim uma demonstração da dificuldade de atingir esse objetivo. A 

maior parte dos agricultores que não fizeram modificações responderam que não acham 

necessário realizá-las, outros, porém, alegaram que o que impede a realização de 

modificações na produção e experimentos é falta de recursos financeiros e acesso à 

informação. 

 Uma forma de adaptação derivada do conhecimento tradicional dos agricultores 

sertanejos é a previsão do inverno através dos sinais da natureza
12

, conhecida como 

“experiências de inverno”. Durante essas experiências os que detêm esse conhecimento 

observam plantas, animais, astros e outros sinais da natureza, como a direção e intensidade 

dos ventos, além de analisarem as datas, geralmente religiosas, das ocorrências climáticas, 

para tentar prever se o ano vai ser bom de inverno ou não. Apesar de ser uma tradição que 

vem perdendo espaço na cultura seridoense por falta de interesse dos jovens, ainda é muito 

comum encontrar agricultores que praticam e utilizam essas experiências para realizar o 

planejamento da produção agrícola. Segundo dados da pesquisa, 63% dos agricultores 

                                                           
12

 Ver Silva (2013) 
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realizam algum tipo de observação – e para 50% essas experiências servem para a 

organização do trabalho no campo. 

 Quando questionados sobre as estratégias que geralmente adotam para definir o que 

será produzido no ano seguinte, a maior parte dos agricultores respondeu que a estratégia é 

sempre a mesma – ou seja, eles preferem investir nas espécies que já estão acostumados a 

plantar: o feijão, o milho e para alguns a mandioca – também porque acreditam que essas 

culturas são as que melhor se adaptam na região. Outra prática comum é esperar as primeiras 

chuvas para sentir como vai ser o ano e iniciar o cultivo. Em geral, se a perspectiva de inverno 

é boa, os agricultores expandem o plantio. Se a expectativa de inverno é ruim os agricultores 

plantam menos ou até mesmo não plantam. No caso de ocorrência de seca, muitos dos que 

possuem gado optam por vender os animais para poder atravessar o período ruim. 

 Uma tecnologia social que melhorou bastante as condições de vida na região do Seridó 

Potiguar, beneficiando-os com acesso à água, foi a implantação das cisternas. Segundo dados 

da pesquisa aproximadamente 69,5% dos agricultores possuem cisternas em suas 

propriedades e a maior parte delas enche totalmente todos os anos. Muitos desses agricultores 

foram beneficiados pelo programa Um Milhão de Cisternas da Articulação do Semi-Árido 

Brasileiro em parceria com o Governo Federal, no entanto, pelo menos 22,4% deles tomaram 

a iniciativa de construir cisternas em suas propriedades antes da implementação desse 

programa. 

 Outras estratégias de adaptação pontuais foram encontradas no Seridó potiguar. Na 

comunidade Bico da Arara em Acari três famílias desenvolvem a produção agroecológica, 

através de uma horta mandala. Essa horta foi desenvolvida na busca de uma alternativa 

sustentável e viável para uma produção agrícola diversificada o suficiente para garantir a 

alimentação das famílias envolvidas e renda com a venda dos produtos. A horta mandala 

agroecológica foi um projeto desenvolvido pela Organização não governamental Agencia 

Mandala, no entanto, atualmente, as famílias envolvidas com o projeto produzem de forma 

independente. Já em Parelhas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) está implantando o Projeto Produção Agroecológica Integrada e Sustentável 

(PAIS) com algumas famílias da região. No entanto, essas experiências são bastante recentes 

e pontuais, e por isso não refletem a realidade mais geral da agricultura familiar da região. 

Conclusões  

 Os cenários estimados para as regiões Semiáridas preveem o aumento da 

imprevisibilidade dos padrões de chuva e ocorrência de secas, elevação nas temperaturas, 

redução da biodiversidade e da disponibilidade de água. Esses impactos, além de causarem 
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prejuízos para meio ambiente, podem alterar consideravelmente as condições para o 

desenvolvimento da agricultura nessas regiões – forçando mudanças nos padrões de produção 

dos agricultores e a busca por estratégias de adaptação. Caso os agricultores não consigam se 

adaptar pode ocorrer o aumento do êxodo rural, conflitos sociais entre comunidades que 

disputam o acesso aos escassos recursos naturais, além de graves prejuízos para a segurança 

alimentar dessas populações com o abandono dos cultivos, como identificado na pesquisa. 

 Os resultados dessa pesquisa mostraram que, a maior parte dos agricultores percebeu 

alterações na estação chuvosa (chuvas mais fortes), na temperatura (clima mais quente), 

redução da ocorrência de anos secos e maior imprevisibilidade e/ou deslocamento dos meses 

quentes e frios. Além disso, quase a metade dos agricultores não tem conhecimento sobre as 

mudanças climáticas e o aquecimento global – em geral, os que já ouviram falar nesses 

termos apresentaram dificuldades em explicar seus significados. Uma minoria dos 

agricultores consegue se recordar dos anos de seca e chuva marcantes – e os que se recordam 

apresentaram respostas coerentes com os dados pluviométricos da EMPARN.  

 Para os agricultores, a falta de recursos financeiros e as adversidades climáticas são os 

principais desafios para o desenvolvimento da agricultura – e, apesar da maioria já ter sofrido 

prejuízos por causa do clima, poucos realizaram alterações na produção. Os agricultores 

preferem plantar as culturas que já estão acostumados (feijão e milho), pois acreditam que 

essas culturas se adaptam as condições da região. Caso esperem um inverno fraco, a estratégia 

dos agricultores se resume em plantar menos, e para os que possuem gado, em caso de seca, 

os animais são vendidos.  

 Esses dados mostram que os agricultores apresentam dificuldades em enfrentar as 

ameaças das mudanças climáticas, primeiro por ser um tema ainda pouco conhecido entre 

eles, segundo pela falta de informações e recursos para a adoção de estratégias de adaptação 

às variações climáticas já ocorrentes. Isso demostra a necessidade de programas que visem 

informar, sensibilizar, preparar e oferecer oportunidades para que os agricultores possam 

aumentar sua capacidade de adaptação às mudanças climáticas dentro do paradigma da 

convivência com o semiárido. Para isso, é preciso compreender melhor os cenários das 

mudanças climáticas para a região, bem como as estratégias de adaptação já adotadas. É 

necessário que os agricultores estejam mais engajados e aptos a aplicar formas mais 

sustentáveis de uso da terra, que possam garantir a resiliência social e ambiental em tempos 

adversos.  

 Faz-se necessário, a realização de novos estudos qualitativos mais aprofundados para a 

compreensão da capacidade adaptativa dos agricultores familiares seridoenses e as possíveis 

estratégias de adaptação às mudanças climáticas, que sejam coerentes com o paradigma da 
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sustentabilidade e da convivência com o semiárido. Nesse contexto, sugere-se que seja 

estudado mais a fundo os métodos utilizados pelos agricultores para se adaptarem às variações 

climáticas, os fatores que influenciam suas escolhas e as barreiras enfrentadas para a 

adaptação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As regiões semiáridas são consideradas as mais vulneráveis às mudanças climáticas e 

mesmo dentro dos cenários mais otimistas, o semiárido do Brasil poderá sofrer com o 

aumento da imprevisibilidade dos padrões de chuva e da ocorrência de secas, elevação nas 

temperaturas, perda da biodiversidade e redução da disponibilidade de água.  

 A agricultura é uma atividade que é afetada pela má qualidade dos recursos naturais e, 

no caso do semiárido, onde os agricultores já enfrentam as dificuldades impostas pelo clima, 

as mudanças climáticas podem prejudicar ou até impossibilitar a produção agrícola. 

 A agricultura familiar seridoense encontra-se exposta aos riscos ambientais 

provenientes da ocorrência de secas periódicas e enchentes, que causam danos à produção 

agropecuária e afetam os meios de subsistência da população. A região também sofre com a 

limitação dos recursos hídricos e de solos agricultáveis, além da ocorrência de pragas nas 

plantações. Apesar de perceberem alterações no clima, os agricultores consideram que o 

maior desafio para a produção é, na verdade, a falta de recursos financeiros. Essa falta de 

recursos é um dos fatores que impede a adoção de medidas de adaptação às variações 

climáticas. 

 Outro fator que limita as opções de adaptação para os agricultores é o tamanho 

reduzido das propriedades, que reduz a possibilidade de diversificação das culturas e da 

expansão dos plantios. Os agricultores também enfrentam dificuldades de acesso ao mercado 

e por isso são dependentes de atravessadores – que compram os produtos à preços baixos. 

 Com as dificuldades enfrentadas para a obtenção de renda através da agricultura, 

muitas pessoas da zona rural optam por desmatar para vender lenha às indústrias ceramistas 

da região. Essa e outras atividades, como a agricultura utilizando técnicas inadequadas e a 

pecuária, agravam ainda mais o processo de erosão e desertificação aos quais a região do 

Seridó encontra-se submetida. 

 Como se pode observar, os agricultores familiares do Seridó já enfrentam dificuldades 

significantes para a produção agrícola – e programas governamentais, como o Bolsa Família e 

o PRONAF, apesar de beneficiarem os agricultores, ainda não são suficientes para fortalecer e 

estruturar a produção agrícola familiar. 

 Com o advento das mudanças climáticas, os desafios para a região irão se intensificar. 

Caso os agricultores não consigam se adaptar, os impactos na agricultura poderão ocasionar o 

aumento do êxodo rural e os conflitos sociais entre as comunidades, além de causar graves 

prejuízos para a segurança alimentar, aumentando ainda mais a situação de vulnerabilidade 

dessas populações. 
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 A busca por estratégias de adaptação às mudanças climáticas requer, primeiramente, 

que os agricultores percebam que o clima está mudando. No entanto, apesar de perceberem 

alterações no clima, os agricultores dispõe de poucos recursos financeiros e apoio para a 

realização de experimentos, além de terem pouco conhecimento sobre as mudanças 

climáticas, aquecimento global e o sobre os impactos que esses fenômenos podem trazer para 

a região. 

 Portanto, é necessário conhecer os fatores que influenciam as escolhas e as barreiras 

de adaptação dos agricultores, entendendo que sua capacidade de adaptação irá depender da 

sua situação econômica, da disponibilidade de água e solos agricultáveis, do acesso às 

tecnologias e aos recursos, do plantio de espécies adaptadas à região, do acesso ao 

conhecimento, infraestrutura, mercados e a assistência técnica. Nesse contexto, torna-se 

fundamental identificar os reais desafios para a agricultura familiar seridoense, possibilitando 

a implementação de alternativas coerentes com a realidade da região – para que os 

agricultores possam ter autonomia e capacidade para buscar e por em prática suas estratégias 

de adaptação. Sendo assim faz-se necessário identificar os possíveis impactos econômicos, 

ambientais e sociais para o Seridó potiguar com as mudanças climáticas e o aquecimento 

global e as alternativas sustentáveis que possam garantir a resiliência e reprodução da 

agricultura familiar, mesmo em tempos adversos, manter a qualidade dos recursos naturais, 

principalmente do solo, além de preservar o bioma da caatinga já tão ameaçado. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 – Normas da Revista Campo – Território (UFU) Qualis B1 

 

Diretrizes para Autores 

NORMAS PARA APRESENTAÇÃO DE ORIGINAIS 

 

Serão aceitos para publicação na Revista CAMPO–TERRITÓRIO: Revista de Geografia 

Agrária os seguintes trabalhos: 

a) artigos: relacionados à temática da Revista e apresentados sob a foram de revisão de 

literatura, ensaios ou resultados de pesquisa; 

b) notas: relacionadas às observações, opiniões, críticas, comentários e explicações sobre 

temas relacionados à temática da Revista; 

c) resenhas: de livros, teses, dissertações e filmes. Os textos devem estar relacionados à 

temática da Revista; 

d) relatos de experiência: relatos de trabalho de campo ou experiências vivenciadas. Os textos 

devem estar relacionados à temática da Revista. 

 

Serão aceitos artigos em português, inglês, francês, espanhol ou italiano, desde que 

correspondam ao idioma original do (s) autor (es). 

 

Os trabalhos da Revista CAMPO-TERRITÓRIO: Revista de Geografia Agrária deverão 

seguir a seguinte extensão: 

a) artigos: entre 15 e 35 páginas, incluindo as referências; 

b) notas e resenhas: entre 3 a 5 paginas; 

c) relatos de experiência: 5 a 8 páginas. 

 

Os artigos deverão ser editados em MS Office 2000 (Word) ou versões posteriores, em espaço 

1,5 fonte Times New Roman, tamanho 12, sem notas de cabeçalho e rodapé. A configuração 

da página deve ser A4 (210 x 297 mm) com margens de 3,0 cm (superior, inferior, direita e 

esquerda). A paginação deverá ser feita no alto, à direita. 

 

O título do trabalho (em português e um correspondente em língua estrangeira: inglês, 

francês, italiano ou espanhol) deve aparecer centralizado com fonte Times New Roman, 

tamanho 14, em negrito, letras maiúsculas e espaçamento 1,5. Se houver subtítulo, usar letras 

minúsculas. 

 

Após o título (e subtítulo), recuado à direita, deve estar o nome dos autores (fonte tamanho 

12, negrito e espaçamento simples), titulação e a identificação da instituição a que pertencem, 

bem como o(s) correio(s) eletrônico(s) (fonte tamanho 10 e espaçamento simples). 

 

O trabalho científico em forma de artigo deve conter um resumo em português e o resumo 

correspondente em língua estrangeira: inglês, francês, italiano ou espanhol com um máximo 

de 15 linhas (250 palavras) em espaço simples e uma relação de cinco palavras-chave 

descritoras do conteúdo do trabalho apresentadas em português e em língua estrangeira: 

inglês, francês ou espanhol. Não usar tradutor automático. Recomenda-se passar por revisão 

de profissional especializado. 

 

A estrutura do texto deve ser dividida em partes não numeradas e com subtítulos (fonte 

tamanho 12, negrito e sem tabulação). É necessário conter introdução e conclusão ou 

considerações finais. 
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Tabelas e ilustrações (ABNT NBR 14724/dezembro/2005) devem ser referidas no texto e 

numeradas de acordo com a seqüência. As tabelas devem ter título/legenda na parte superior 

(fonte tamanho 12 e espaçamento simples) e as ilustrações título/legenda na parte inferior 

(fonte tamanha 12 e espaçamento simples). As ilustrações (gráficos, mapas, fotografias, 

desenhos, esquemas, fluxogramas, organogramas, plantas, quadros e outros) deverão ser 

enviadas em formato GIF ou JPG, já inseridas no corpo do texto. 

 

As notas devem ser marcadas com números no alto à direita da palavra e colocadas no final 

do texto, antes da referência com fonte tamanho 10.As citações diretas e indiretas deverão ser 

organizadas de acordo com a NBR-10520 da ABNT (agosto de 2002).  

 

As citações diretas, no texto, de até três linhas, devem estar contidas entre aspas duplas. As 

citações diretas, no texto, com mais de três linhas, devem ser destacadas com recuo de 4cm da 

margem esquerda, sem as aspas e com letra Time New Roman fonte tamanho 10. Citações ao 

longo do texto devem respeitar o seguinte padrão:- sobrenome do autor, data, página em letras 

maiúsculas e minúsculas: Silva (1997, p.54) e, quando estiverem entre parênteses, devem ser 

em letras maiúsculas: (SILVA, 1997, p. 54). 

 

As referências deverão ser organizadas de acordo com a NBR-6023 da ABNT (agosto de 

2002) e devem seguir os modelos e exemplos abaixo: 

 

- Livros: 

AUTOR (ES).Título: subtítulo. Indicação de responsabilidade (organização,revisão crítica, 

tradução etc).Edição. Local de publicação (cidade): Editor, data (ano). Número de páginas ou 

volumes.KAUSTKY, Karl. A questão agrária.Tradução de C. Iperoig. 3. ed. São Paulo: 

Proposta, 1980. 329 p. 

 

- Dissertações e teses: 

AUTOR. Título: subtítulo. Data. Número de folhas ou volumes. Tipo de trabalho (grau)-

vinculação acadêmica, local e data de apresentação ou defesa, mencionada na folha de 

apresentação (se houver). 

CLEPS JÚNIOR, João. Dinâmica e estratégias do setor agroindustrial no cerrado: o caso do 

Triângulo Mineiro. 1998. 291 f. Tese (Doutorado em Organização do Espaço) - Instituto de 

Geociências e Ciências Exatas, UNESP /Rio Claro, 1998. 

 

- Capítulos de livro: 

AUTOR (ES) Título do capítulo. In: AUTOR (ES) DO LIVRO. Título do livro. Edição. Local 

de publicação (cidade): Editora, data (ano). Número de páginas. Páginas inicial e final do 

capítulo.SAQUET, Marcos A. O território: diferentes interpretações na literatura italiana. In: 

RIBAS, Alexandre D.; SPOSITO, Eliseu S.; SAQUET, Marcos A (Org.). Território e 

desenvolvimento: diferentes abordagens. Francisco Beltrão: UNIOESTE, 2004. 171 p. p.121-

147. 

 

- Trabalhos apresentados em congressos: 

AUTOR (ES) DO TRABALHO. Título do trabalho. In: NOME DO CONGRESSO, número 

do evento, data da realização, local de realização (cidade). Título... Local de publicação 

(cidade): Editora, data de publicação (ano). Páginas inicial e final do trabalho. MARIA, 

Luciene X. de; CLEPS JÚNIOR, João. As novas definições do arrendamento e da parceria de 

terras no Triângulo Mineiro. In: ENCONTRO NACIONAL DE GEOGRAFIA AGRÁRIA, 

XVII, 2004, Gramado. Anais... Gramado: UFRGS/PPGG/Instituto de 

Geociências/Departamento de Geografia, 2004. 1 CD-ROM. 
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- Artigos de revistas 

AUTOR (ES) DO ARTIGO. Título do artigo. Título da revista, local de publicação (cidade), 

número do volume, número do fascículo, página inicial e final do artigo. Mês e ano do 

fascículo.RUA, João. Globalização, desenvolvimento e espaço rural: algumas reflexões sobre 

o estado do Rio de Janeiro. Geo UERJ Revista do Departamento de Geografia, Rio de Janeiro, 

n. 14, p. 19-30, 2º sem. 2003. 

 

- Informação obtida via CD-ROM: 

AUTOR. Título. Local de publicação (cidade): editora, data (ano). Tipo de suporte. 

Notas.CIDE. Anuário Estatístico do estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Nigraph, 1997. 

CD-ROM. 

- www: AUTOR (ES). Título. Disponível na Internet. Endereço. Data de acesso. MOARES, 

Antonio Carlos R. de. O território brasileiro no limiar do século XXI. Disponível em: . 

Acesso em: 30 maio 2000. 

 

O artigo deve ser encaminhado para o Editor da Revista CAMPO-TERRITÓRIO: Revista de 

Geografia Agrária, por meio eletrônico, que o submeterá a dois membros do Conselho 

Científico para fazer a avaliação do mesmo quanto a originalidade, relevância científica, 

correção, clareza e qualidade gráfica das ilustrações. Os pareceres poderão ser de aceite para 

publicação, aceite para publicação com correção ou não aceite para publicação. 

Ao enviar os trabalhos para publicação, o (s) autor (es) está (ão) automaticamente abrindo 

mão de seus direitos autorais, concordando com as diretrizes editoriais da Revista CAMPO-

TERRITÓRIO: Revista de Geografia Agrária e, além disso, assumindo que o texto, bem 

como as ilustrações e tabelas são de sua inteira responsabilidade. 

 

A Revista CAMPO-TERRITÓRIO : Revista de Geografia Agrária não reterá os direitos 

autorais de artigos não publicados e, nesse caso. 

 

Os artigos deverão ser enviados via eletrônica para o endereço da Revista: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio 

 

e-mail: campoterritorio@yahoo.com.br 

mailto:campoterritorio@yahoo.com.br
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Anexo 2 – Normas da Revista Desenvolvimento e Meio Ambiente (UFPR) Qualis B1 

 

Regras e políticas 

Toda submissão e acompanhamento do processo de avaliação dos trabalhos 

enviados à revista Desenvolvimento e Meio Ambiente serão feitos exclusivamente através do 

Sistema Eletrônico de Revistas – SER da UFPR, no endereço eletrônico 

www.ser.ufpr.br/made. É necessário que os autores realizem um CADASTRO prévio no 

sistema antes da submissão. Não serão aceitos trabalhos submetidos via e-mail ou correio, 

apenas através do sistema eletrônico. Caso o autor não consiga acessar adequadamente o 

sistema, entre em contato com os Editores pelo e-mail: revistamade@gmail.com. 

Os Direitos Autorais para trabalhos publicados nesta revista são do autor, com 

direitos de primeira publicação para a revista. Em virtude de aparecerem nesta revista de 

acesso público, os trabalhos são de uso gratuito, com atribuições próprias, em aplicações 

educacionais e não-comerciais. Os nomes e endereços de e-mail neste site serão usados 

exclusivamente para os propósitos da revista, não estando disponíveis para outros fins. 

É função dos Editores avaliarem preliminarmente o conteúdo do trabalho submetido 

e, caso houver restrições à publicação, não designá-lo para avaliação, o que deverá ser 

comunicado aos autores. Poderão também realizar ou solicitar, quando julgarem necessário, 

pequenas modificações nos originais, visando uma melhor adequação aos padrões da revista. 

Os autores receberão dois exemplares do número da revista em que seu trabalho for 

publicado. Toda correspondência deverá ser encaminhada aos Editores, através do e-mail 

revistamade@gmail.com ou endereço a seguir: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 

REVISTA DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE 

Rua dos Funcionários, 1540 – Juvevê 

CEP. 80.035-050 – Curitiba – Paraná – Brasil 

O processo de avaliação 

Os Editores encaminharão o trabalho recebido para, no mínimo, dois avaliadores, 

àqueles que considerarem adequados para a avaliação. A avaliação é feita pelo processo por 

pares-cega (duplo-cego), onde os avaliadores não têm acesso ao(s) nome(s) do(s) autor(es), 

bem como o(s) autor(es) ao(s) dos avaliadores. 

A avaliação é feita levando em conta os seguintes critérios: conteúdo; estruturação 

do texto; e redação. Os avaliadores recomendarão a aceitação, rejeição ou solicitação de 

modificações do trabalho, que será avisado por e-mail pelos Editores. 

Estrutura e formatação 

A revista Desenvolvimento e Meio Ambiente publica trabalhos em português, 

espanhol, inglês e francês. Os artigos devem ser enviados em sua língua original, sendo 

obrigatório título, resumo e palavras-chave na língua original, em português e inglês. Devem 

ser digitados em Word for Windows (salvos na extensão .doc), utilizando fonte Times New 
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Roman tamanho 12 e espaço entre linhas de 1,5. 

A estrutura do artigo deve ser a seguinte: 

a) título na língua original, português e inglês; 

b) resumo (em torno de 250 palavras) na língua original, português e inglês, 

acompanhados de três palavras-chaves em cada um dos idiomas; 

c) escopo do artigo, com os itens julgados pertinentes pelos autores; 

d) referências bibliográficas. 

Notas de rodapé devem estar numeradas em algarismos arábicos, fonte Times New 

Roman tamanho 9. 

Os dados do(s) autor(es) devem ser obrigatoriamente preenchidos na seção de 

metadados do sistema, incluindo nome e sobrenome completos, instituições de origem e 

endereços (incluindo endereço eletrônico). Os nomes do(s) autor(es) e suas respectivas 

instituições não deverão constar no artigo submetido. 

As figuras e tabelas com suas respectivas legendas devem estar inseridas no próprio 

texto quando enviado para avaliação e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos, 

na ordem em que foram incluídas no texto. São aceitas apenas figuras em preto e branco.  Se 

aprovado, o artigo final deve ser reenviado sem as figuras que deverão estar, cada uma, em 

arquivo a parte na extensão bmp, tiff ou jpg, respeitando o tamanho máximo de 21 x 27,5 cm. 

As referências devem seguir a seguinte recomendação: citações ao longo do texto – 

Ex. Segundo Deléage (2007); (DELÉAGE, 2007); (BITTENCOURT e SORIANO-SIERRA, 

2007); (PAVESI et al., 2007); caso haja uma citação direta de um autor, deve ser incluído o 

número da página (MORAN, 1994, p.17). Caso o autor citado tenha mais de uma publicação 

no mesmo ano, cada uma deve ser identificada por letras (DELÉAGE, 2007a; 2007b). 

As bibliografias citadas no texto que devem constar no item final “Referências” 

devem estar de acordo com os exemplos abaixo. Quando repetir o nome de um autor já citado, 

a referência seguinte deve substituir o nome por cinco traços subscritos (p.ex. _____. 

Título...). 

Livro 

VINHA, V. (Org.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 

ALMEIDA, J. R. de; BASTOS, A. C. S.; MALHEIROS, T. M.; MARCONDES DA SILVA, 

D. Política e planejamento ambiental. 3. ed. Rio de Janeiro: THEX Editora, 2004 

Capítulo de livro 

CÂNEPA, E. M. Economia da poluição.  In: MAY, P. H.; LUSTOSA, M. C.; VINHA, V. 

(Orgs.). Economia do meio ambiente: teoria e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.  

Artigos de periódico 

MARTIN, B. Strategies for dissenting scientists. Journal of Scientific Exploration, v. 12, n. 4, 

p. 605-615, 1998. 
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 Teses e Dissertações 

BITENCOURT, N. de L. da R. A problemática da conservação ambiental dos terrenos de 

marinha: o caso da Orla do Canal da Barra da Lagoa, Ilha de Santa Catarina, Brasil. 

Florianópolis, Tese (Doutorado em Geografia) – UFSC, 2005. 

Documentos em formato eletrônico 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Status atual das atividades de projeto no 

âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no mundo. 2007. 

Disponível em: <www.mct.gov.br/upd_blob/7844.pdf>. Acesso em: jan. 2008. 

Artigo em Jornal 

MIGUEL, S. Um revés nos biocombustíveis. Jornal da USP, jan.-fev. 2008, p. 5. 

Constituição, Leis, Decretos e Resoluções 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. 11. ed. 

São Paulo: Atlas, 1998. 

BRASIL. Lei n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Brasília: DOU de 

11/1/2002. 

BRASIL. Decreto n.° 5.300, de 7 de dezembro de 2004. regulamenta a Lei n.° 7.661, de 16 de 

maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – PNGC, dispõe 

sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão da orla 

marítima, e dá outras providências. Brasília: DOU de 8/12/2004. 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE-CONAMA. Resolução n.° 004, de 18 de 

setembro de 1985. Brasília: DOU de 20/1/1986  

Trabalhos em anais de congresso 

MOURA, R.; KLEINKE, M. de L. U. Espacialidades e institucionalidades: uma leitura do 

arranjo sócio-espacial e do modelo de gestão das regiões metropolitanas do sul do Brasil. In: 

ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 24., out. 2000. Petrópolis. Anais. 

Entrevistas 

CRUZ, J. A Estratégia para Vencer. Pisa: Veja, São Paulo, v. 20, n. 37, p. 5-8, 14 set. 1988. 

Entrevista concedida a J.A. Dias Lopes. 

ATENÇÃO: Trabalhos submetidos que não estejam de acordo com as normas 

descritas acima serão automaticamente rejeitados. 

Assim que concluída a edição da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, os 

artigos do respectivo número publicado estarão disponíveis on line no site da revista 

(www.ser.ufpr.br/made) e, assim que for finalizada a impressão do número, enviada aos 

autores. 



 

 

102 

Anexo 3. Fotografias da pesquisa de campo 

 

Fotografia 1. Família trabalhando a extração da castanha de caju na comunidade Baixa Verde 

em Lagoa Nova. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 

 

Fotografia 2. Casa de Farinha em Lagoa Nova. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 
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Fotografia 3. Cooperativa para o resfriamento do leite na Comunidade Vaca Brava em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 

 

Fotografia 4. Criação de bovinos na comunidade Vaca Brava em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 
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Fotografia 5. Área desmatada na comunidade Vaca Brava em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 

 

Fotografia 6. Criação de caprinos na comunidade Bico da Arara em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 
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Fotografia 7. Cisterna para a captação de água na comunidade bico da arara em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 

 

Fotografia 8. Visão externa da horta mandala na comunidade Bico da Arara em Acari. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 
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Fotografia 9. Plantação de macaxeira (mandioca) na comunidade Macambira em Lagoa Nova. 

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 

 

Fotografia 10. Cooperativa para a produção de polpa (desativada) em Lagoa 

Nova.

 
Fonte: Anna Jéssica Pinto de Andrade, 2011. 
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Anexo 4. Questionário socioeconômico e de percepções 
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