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"Chegará o dia em que os homens conhecerão o íntimo dos 

animais, e, neste dia, um crime contra um animal será 

considerado um crime contra a humanidade." 

 Leonardo da Vinci, 1452-1519 
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UCHÔA, Joyce Maria Batista. Vulnerabilidade da agropecuária familiar produtora 

de leite do Seridó Potiguar 2013. 71f. Dissertação (Mestrado em Produção Animal) – 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus de Macaíba, Macaíba, 

2013. 

 

RESUMO: Este projeto tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade da agropecuária 

familiar produtora de leite do Seridó Potiguar, através da análise e compreensão dos 

fatores que a influenciam. O estudo baseou-se no quadro de análise da vulnerabilidade 

desenvolvido por Turner et al, (2003a), no qual a vulnerabilidade implica, não só na 

exposição aos perigos, mas também na sensibilidade e resiliência desse sistema. A 

coleta de dados foi realizada entre os meses de maio e junho de 2013, através da 

aplicação de questionários com 30 produtores da região. Os dados foram tabulados em 

planilhas eletrônicas e analisados através de estatística descritiva e análise de cluster. 

Níveis altos de exposição e sensibilidade foram encontrados, assim como nível baixo de 

resiliência. O resultado final do trabalho mostra que o sistema estudado encontra-se em 

um nível considerado alto de vulnerabilidade, porém a média final encontrada situa-se 

bem próxima à divisa entre níveis baixos e altos, mostrando que ainda existe grande 

possibilidade de reverter esse quadro se as mudanças necessárias começarem a ser feitas 

em tempo hábil. Faz-se necessário dar continuidade a estudos que tenham como 

objetivo acompanhar evolução dessa situação de vulnerabilidade, com a identificação 

das categorias de risco para que alternativas sejam coerentes com necessidades reais dos 

produtores, buscando promover o desenvolvimento socioeconômico local e caminhando 

na direção da sustentabilidade de todo o sistema a curto, médio e longo prazo. 

 

Palavras-chave: exposição, resiliência, sensibilidade, sustentabilidade. 
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UCHÔA , Joyce Maria Batista . Vulnerability of family farming that produces milk 

in Seridó Potiguar 2013 . 71f . Dissertation (Master of Animal Production ) - Federal 

University of Rio Grande do Norte ( UFRN ) , Campus Macaíba Macaíba , 2013. 

 

ABSTRACT: This project aims to evaluate the vulnerability of family farming that 

produces milk in Seridó Potiguar, analyzing and understanding the factors that influence 

it. The study was based on vulnerability analysis chart developed by Turner et al 

(2003a) , in which the vulnerability involves not only the exposure to hazards , but also 

the sensitivity and resilience of the system . Data collection was conducted between the 

months of May and June, in 2013, through questionnaires with 30 producers in the 

region. Data were tabulated in spreadsheets and analyzed using descriptive statistics and 

cluster analysis. High levels of exposure and sensitivity were found, as well as a low 

level of resilience. The result of the study shows that the system is considered at a high 

level of vulnerability, but the final average found is located very close to the boundary 

between low and high, showing that there is still a great opportunity to reverse this 

situation if necessary changes begin to be made in time. It is necessary to continue 

studies to monitor developments in this situation of vulnerability, identifying of risk 

categories for which alternatives are consistent with the real needs of producers, seeking 

to promote a local socioeconomic development and moving toward sustainability of the 

whole system in the short, medium and long term. 

 

Keywords: exposure , resilience , sensitivity , sustainability.
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1. INTRODUÇÃO 

A alta flexibilidade de adaptação a diferentes processos de produção e a variedade 

de fontes de renda tornou a agropecuária familiar um elemento fundamental da 

modernização agrícola e de certas cadeias agroindustriais. O tema “agropecuária familiar” 

vem ganhando força impulsionada pela importância de seu papel para o desenvolvimento 

sustentável, na geração de emprego e renda e na segurança alimentar. É de grande 

importância desenvolver estudos sobre a agropecuária familiar brasileira e sua atual 

situação de vulnerabilidade, pois essa vulnerabilidade exerce grande influência sobre a 

sustentabilidade do sistema a curto, médio e longo prazo. 

A palavra sustentabilidade vem sendo usada amplamente, de acordo com os 

interesses e sistemas de valores da sociedade, porém, quando não definida precisamente, 

perde o seu real significado. Segundo a definição da Organização de Agricultura e 

Alimentos (FAO), manejo sustentável envolve a “conservação de recursos naturais e o 

repasse de tecnologias, de modo que assegurem o alcance e a satisfação contínua das 

necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Tal desenvolvimento 

sustentável “não degrada o ambiente, é tecnicamente apropriado, economicamente viável e 

socialmente aceitável”. Um agro ecossistema sustentável é aquele que mantém a 

produtividade ao longo do tempo, com introdução mínima de insumos externos 

(suplementos alimentares, uso de fertilizantes e antibióticos), sem degradar os recursos 

naturais e a diversidade biológica.  

O Brasil ocupa uma posição de destaque no mercado mundial de produtos 

agropecuários e é um grande candidato a ser o celeiro do mundo devido a sua vasta 

extensão territorial. O desenvolvimento agropecuário do Brasil é cada vez mais visível, 
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principalmente quando se trata de setores como produção de carne e de leite. Grandes 

mudanças na produção leiteira brasileira ocorreram nas últimas décadas. No período de 

2000 a 2009, a produção nacional cresceu 43,24% e no Nordeste as mudanças estão 

ocorrendo de forma mais acentuada, pois a produção da região nesse mesmo período 

cresceu 64,70% (IBGE, 2010), e corresponde hoje a 12,8% da produção nacional.  

No Rio Grande do Norte ocorre um nítido crescimento do setor leiteiro, apoiado 

pela elevada taxa de crescimento no número de agroindústrias que utilizam como matéria-

prima o leite produzido pelos pequenos e médios produtores, assim como o aumento da 

produção de produtos artesanais, em grande parte produzido pelos próprios produtores. A 

Produção anual de leite do RN é de aproximadamente 145 milhões de litros, 

correspondendo a 0,81% da produção brasileira e constitui-se em importante atividade 

econômica para o Estado. 

A principal bacia leiteira do estado consolida-se no Seridó, com aproximadamente 

30% da produção, proporcionando um ciclo de desenvolvimento da economia local, 

estimulando os produtores a investir no leite e seus derivados. Essa região do Rio Grande 

do Norte é caracterizada pelo bioma da caatinga, de clima semiárido, que apresenta secas 

prolongadas, um relevo com formações antigas, solos facilmente erodíveis e um sistema 

hidrológico com baixo potencial. Nesse contexto, torna-se importante compreender suas 

características geoambientais para que suas potencialidades sejam utilizadas de forma 

sustentável, evitando assim degradações ambientais. 

O território do Seridó desde seu povoamento tem na pecuária leiteira sua principal 

fonte de renda, contribuindo dessa forma para o desenvolvimento da região e para 

manutenção de muitas famílias que sobrevivem do leite e seus derivados. Sendo assim, 

vários estudos realizados na região vêm buscando desenvolver estratégias para estruturar a 
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cadeia produtiva do leite, buscando diminuir a vulnerabilidade do sistema devido às 

estiagens frequentes, secas prolongadas, dificuldades de acesso ao mercado e a falta de 

políticas públicas direcionada para as necessidades dos pequenos produtores da região. 

Nesse contexto, a agropecuária familiar é ainda mais vulnerável, pois é completamente 

dependente de recursos naturais, como água, solo e vegetação, e ainda sofre impactos 

negativos na produção causados pela deficiência de recursos hídricos. Essa vulnerabilidade 

aos riscos climáticos resulta do fato de que os agropecuaristas familiares não conseguem 

lidar com esses eventos a que são expostos, o que enfraquece as bases da sustentabilidade 

do sistema em questão. 

Este projeto tem como objetivo avaliar a vulnerabilidade da agropecuária familiar 

produtora de leite do Seridó Potiguar, através da análise e compreensão dos fatores que a 

influenciam.  
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2. REFERENCIAIS TEÓRICOS  

 

2.1. Caracterização da área de estudo 

O semiárido brasileiro apresenta diversas características físicas, que durante toda a 

história, foram tidas como os grandes empecilhos ao desenvolvimento regional. Então, é 

necessário conhecer toda a dinâmica natural desse ambiente para propor novas alternativas 

econômicas que garantam o respeito ao meio ambiente e à qualidade de vida das pessoas do 

campo e da cidade (ADESE, 2008). É importante destacar que para a inclusão de um 

município no Semiárido é preciso que o mesmo atenda aos seguintes requisitos: 

precipitação pluviométrica anual inferior a 800 milímetros, índice de aridez de até 0,5 e 

risco de seca superior a 60 % (SILVA, 2006). 

Partindo desse pressuposto, Silva, (2006) comenta que essa região apresenta um 

clima semiárido, com a ocorrência de um curto período de chuvas e com a predominância 

de muita insolação, ou seja, uma grande quantidade de radiação solar. Com relação a esse 

tipo climático, sabe-se que ele é fundamental para a determinação da vegetação, das 

condições de solo e da disponibilidade hídrica. Então, as chuvas que caem no chão do 

sertão são irregulares, mal distribuídas e escassas; as temperaturas máximas são elevadas 

durante a maior parte do ano e os ventos são secos e quentes, provocando longos períodos 

de estiagens que resultam numa configuração natural típica e exclusiva, além de expor suas 

terras ao processo de desertificação (BRASIL, 2004). A maior parte dessa região tem um 

subsolo extremamente cristalino, cujos solos de pouca profundidade e pobres em matéria 

orgânica, inviabilizam a prática da agricultura (ARAÚJO, 2002). 
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Outro fator resultante do clima semiárido e que merece toda a atenção são as secas, 

fenômeno natural, considerado o responsável pela maior parte das problemáticas sociais, 

econômicas e ambientais desse espaço. Dessa forma, as secas caracterizam-se pela 

ocorrência de longos períodos de estiagens que podem durar meses ou até anos, de modo a 

agravar a pobreza e a interferência do homem no meio ambiente. Nesse contexto, foi 

imprescindível a deliberação de iniciativas que tinham como principal objetivo diminuir as 

consequências desse fenômeno para a população (ADESE, 2008). Assim, “os recursos 

governamentais foram destinados principalmente à construção de açudes, barragens, 

estradas, pontes e ferrovias [...]” (Instituto Socioambiental, 2004, p.93), que tinham o 

objetivo de melhorar a infraestrutura da região com vistas ao desenvolvimento. 

O Seridó Potiguar representa um fragmento regional localizado na Mesorregião 

Central do Rio Grande do Norte e com uma área de 9.186,7 Km2 (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 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). 

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 
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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. 

O Seridó do Rio Grande do Norte é caracterizado pelo bioma da caatinga, de clima 

semiárido, que apresenta secas prolongadas, um relevo com formações antigas, solos 

facilmente erodíveis e um sistema hidrológico com baixo potencial. Nesse contexto, torna-

se importante compreender suas características geoambientais para que suas 

potencialidades sejam utilizadas de forma sustentável, evitando assim degradações 

ambientais (MORAIS, 2005).  

Segundo Azevedo (2005), a principal bacia leiteira do Estado consolida-se no 

Seridó, com aproximadamente 30% da produção do estado, proporcionando um ciclo de 

desenvolvimento da economia local, estimulando os produtores a investir no leite e seus 

derivados.  

Uma das atividades econômicas mais importantes para a ocupação, o povoamento e 

a permanência do homem no Seridó foi a pecuária que, desde os primórdios, ocupa um 

papel fundamental no desenvolvimento desse espaço. Então durante toda a história “[...] a 

pecuária no Seridó Potiguar apresentou-se e apresenta-se como a atividade intríseca à sua 

formação socioeconômica e cultural, e apesar dos períodos de crise, a mesma tem resistido 

e vem sendo determinante nessa economia” (AZEVEDO, 2005, p. 3).  

Nesse sentido, a pecuária resistiu a diversas crises e apesar das dificuldades 

impostas ao longo do tempo, ainda é indispensável ao desenvolvimento local. Era preciso, 
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portanto, criar algumas estratégias que viabilizassem o leite, enquanto matéria-prima para a 

produção de derivados que fossem bem aceitos no mercado. Nesse meio, destacaram-se as 

queijeiras “[...] unidades de beneficiamento de leite ou unidades de laticínios informais 

[...]” (AZEVEDO, 2005, p.3) que garantem o processamento de grande parte do leite 

produzido em todo o Seridó. 

Ainda segundo Azevedo, (2005) o território do Seridó desde seu povoamento tem 

na pecuária leiteira sua principal fonte de renda, contribuindo dessa forma para a 

manutenção de milhares de famílias que sobrevivem exclusivamente dessa atividade. Essa 

região constitui uma importante região natural do semiárido nordestino, figurando com 

particular importância ao lado de regiões que integram a região seca no Nordeste. Sendo 

assim, vários estudos realizados na região do Seridó vêm buscando desenvolver estratégias 

para estruturar a cadeia produtiva do leite, objetivando garantir aos agropecuaristas 

familiares um futuro mais promissor nessa atividade, atividade essa que tem sido tão difícil 

de ser realizada devido às estiagens frequentes e a falta de políticas públicas direcionada 

para as necessidades dos pequenos produtores da região.  

 

2.2.  A agricultura familiar 

 

A FAO, através de sua plataforma estatística FAOSTAT, em seu último ranking 

“Top production – cow Milk, whole, fresh” (“Maiores produtores - leite de vaca integral e 

in natura) indica que o Brasil, do ano de 2010 para 2011, saiu da 5ª para a 4ª posição, 

encontrando-se atrás apenas dos EUA, Índia e China, maiores produtores. 

O IBGE divulgou que em 2011, o país produziu 32,1 bilhões de litros de leite, sendo 

a agricultura familiar responsável por aproximadamente 2/3 da produção nacional (MDA, 
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2012), por isso, é lógico se pensar que o PIB do setor agropecuário tem forte contribuição 

da pecuária leiteira e que a maior parcela deste PIB é obtida pelo trabalho familiar. 

No mesmo ano, a região nordeste foi responsável por 13% da produção nacional e o 

estado do Rio Grande do Norte contribuiu com 0,75 % na produção nacional e 5,74 % na 

produção regional (IBGE, 2011), direcionada para atender somente ao mercado interno 

(PEREIRA NETO e NOBRE, 2012). Esse cenário de pouca participação do estado e seus 

municípios no montante de leite produzido é consequência direta do desempenho 

produtivo, reprodutivo, sanitário e econômico dos seus rebanhos e é independente do nível 

tecnológico e da escala de produção de leite, ou seja, é uma realidade que permeia tanto os 

produtores comerciais quanto os familiares.  

Segundo o IBGE em seu último censo agropecuário (2006), a agricultura familiar no 

estado do Rio Grande do Norte produziu 84.773,920 mil litros de leite, enquanto que a 

agricultura não-familiar produziu 104.857,339 mil litros de leite, valores que mostram a 

significância da contribuição da agricultura familiar na produção de leite. É bem provável 

que esses números elevem-se em um próximo censo.  

O Governo Federal, através do MDA (Plano safra 2012/2013), considera que a 

agricultura familiar é um segmento potencial e estratégico para o desenvolvimento 

nacional. Isso porque, segundo ele, as famílias rurais colocam à mesa dos brasileiros 70% 

dos alimentos por eles consumidos, participam com 38% da renda oriunda do setor 

agropecuário e emprega 75% dos trabalhadores do campo. 

O objetivo principal da FAO nos seus programas é aniquilar a pobreza e a fome. No 

âmbito da agricultura familiar, eles focam na produção de subsistência, em que as famílias 

atuam para a produção de seu próprio alimento, pensando na geração de excedente de 

receitas (BENÍTEZ, 2012). De acordo com a FAO, em seu Boletim da Agricultura Familiar 
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da América Latina e do Caribe, julho-setembro de 2012, “a agricultura familiar pode 

representar mais de 80% das propriedades rurais da América Latina e do Caribe, mais de 

60% da produção total de alimentos e de terras agrícolas, e em 70% do emprego agrícola”.  

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). Conforme Wanderley (1996), o trabalho externo é, em muitos casos, uma 

necessidade na agricultura familiar, porque a renda dele obtida é indispensável para o 

sustento tanto da família, como do próprio estabelecimento familiar. 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 organização do 

trabalho e da produção vislumbre novos mecanismos de garantia de sua reprodução 

material” (SCHNEIDER, 2003, p. 29). 

Sem dúvidas, a agricultura familiar tem grande peso na produção de alimentos tanto 

estadual quanto nacional e internacional. Em dezembro de 2011, na Assembleia Geral das 

Nações Unidas, representantes de 193 países decidiram que 2014 será o Ano Internacional 

da Agricultura Familiar, reconhecendo a essencialidade da categoria para a segurança 

alimentar mundial (MDA, 2012), bem como para o desenvolvimento sustentável dos 

países.  

Apesar de sua importância para a produção de alimentos, para o desenvolvimento 

rural e para a economia nacional, no Brasil a agricultura familiar historicamente foi um 

segmento social de pouca visibilidade no sentido das políticas públicas e no contexto da 
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gestão nacional, em detrimento a outros setores como a agricultura patronal (AZEVEDO e 

PESSÔA, 2011).  

A agricultura familiar, não deve ser vista como atrasada, nem deve ser abandonada, 

pelo contrário, “esta apresenta em sua essência um forte valor cultural e um peso social 

significativo, tanto pelo número de pessoas envolvidas, que sobrevivem a partir desta, 

quanto pela diversidade e originalidade de produtos que gera” (AZEVEDO e LOCATEL, 

2009, p.144). Na mesma obra, os autores defendem que, no Rio Grande do Norte, a 

agropecuária da região Seridó tem forte potencial econômico, devido à diversidade e a 

quantidade de produtos lácteos artesanais, sendo o setor uma grande estratégia de 

sobrevivência para as famílias camponesas, formadora de relações em rede e fortalecedora 

da sua cultura. 

O estado do Rio Grande do Norte faz parte da região semiárida brasileira a qual, 

segundo a nova delimitação proposta pelo Ministério da Integração Nacional em 2005, 

abrange 86% da região nordeste, tem precipitação média anual de até 800 mm ao ano, com 

alta temperatura e evapotranspiração, sendo ela considerada o espaço brasileiro mais 

vulnerável à desertificação e às mudanças climáticas (SALCEDO, 2011). Em maio de 2012 

o semiárido brasileiro estava vivendo a seca mais severa dos últimos 30 anos, realidade que 

até meados de junho de 2013 ainda assola a vida da população.  

O Seridó Potiguar encontra-se inserido na região semiárida do nordeste brasileiro, e 

por isso, encontra-se naturalmente exposto a 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). 
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A agricultura familiar seridoense encontra-se exposta aos riscos ambientais 

provenientes da ocorrência de secas periódicas que causam danos à produção agropecuária 

e afetam os meios de subsistência da população. 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 

(ANDRADE, 2013). 

De acordo com Andrade (2013), 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. Ainda de acordo com Andrade (2013), 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. 

 

2.3. Estudo da vulnerabilidade do sistema de produção 

 

As condições climáticas e ambientais de aridez ou semiaridez afetam a agropecuária 

e criam uma situação de vulnerabilidade para as populações rurais dos países 

subdesenvolvidos. A maior parte da população rural das regiões semiáridas tropicais vivem 

em situação de vulnerabilidade devido à degradação das terras e condições climáticas 

dessas regiões (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; 
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FISCHER 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 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 a exposição a um perigo, uma 

perturbação ou estresse” (TURNER et al, 2003a, p. 8074). Segundo Ellis (2000), 

vulnerabilidade significa um elevado grau de sujeição a situações de risco e instabilidade, 

podendo comprometer a reprodução social das unidades familiares ou deixá-las mais 

propensas à insegurança alimentar. Outrossim, Chambers (1995) alude que vulnerabilidade 

significa exposição e desproteção. Exposição remete aos choques, tensões e riscos, e 

desproteção significa falha nos meios que permitiriam enfrentar a primeira. 

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

às variações climáticas devido a 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 

agropecuaristas familiares são ainda mais vulneráveis – pois além de serem dependentes de 

recursos naturais, sofrem impactos na produção agrícola causados pela deficiência hídrica. 

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 enfraquece a sua base de recursos e também a sustentabilidade do 

sistema (WEHBE et al, 2005). 

Nas regiões semiáridas, a vulnerabilidade das populações às variações climáticas 

constitui um grave problema. Sendo assim, incertezas geradas pelo aquecimento global 
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reforçam a urgência quanto à necessidade de buscar formas de enfrentar a variabilidade 

climática atual, através do fortalecimento da resiliência e da redução da vulnerabilidade 

(RIBOT et al, 2006). 

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 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 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” 

(ResearchandAssesmentSystemns for SustainabilityProgram) 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 
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capacidade de resposta e a reação do sistema aos perigos encontrados” (TURNER et al, 

2003b, p. 8080).  

Três componentes da vulnerabilidade são importantes para sua compreensão– a 

exposição, a sensibilidade e a resiliência. A exposição é considerada 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, 2003a). Turner et al (2003a) citam 

como exemplos de elementos sujeitos à exposição: indivíduos, famílias, instituições, 

estados, flora, fauna e ecossistemas. Já 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 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.  

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. 

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, 
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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). 

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). 

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

Nesse sentido, para a análise dos componentes da vulnerabilidade, defende-se uma 

abordagem integrada (social e ambiental) qualitativa através de dados obtidos em campo, 

em conjunto com dados secundários sobre as características ambientais da região. Nessa 

proposta de análise, o foco é dado 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 (NELSON et al, 

2007). 
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Tabela 1. Sumário das categorias de análise que compõem a vulnerabilidade do sistema em 

estudo, uma breve descrição das variáveis que compõem essas categorias e autores que as 

sugerem.  

 

Categorias Descrição das variáveis Autores 

EXPOSIÇÃO   

Riscos climáticos Características climáticas;  DERESSA e HASSAN, 2008; 

DOWNING e PATWARDHAN, 

2005; 

Danos causados 

pelo clima 

Porcentagem de agricultores que 

sofreram danos. 

DERESSA e HASSAN,2008; 

WEHBE et al, 2005 

Principais 

dificuldades para a 

produção 

Dificuldades enfrentadas pelos 

produtores para a realização da 

atividade. 

WEHBE et al, 2005 

Outros fatores que 

causaram danos 

Outros fatores que causaram 

prejuízos citados pelos produtores. 

WEHBE et al, 2005 

SENSIBILIDADE   

Condição do 

produtor 

Condição socioeconômica do 

produtor em relação à atividade. 

WEHBE et al, 2005 

Gestão Administração da unidade 

produtiva; controle produtivo e 

reprodutivo. 

WEHBE et al, 2005 

Acesso ao mercado Características; compradores; 

dificuldade de acesso ao mercado e 

preço do produto. 

WEHBE et al, 2005; 

ADGER, 1996,  

FISHER et al, 2002;  

FRASER et al,2003 

Acesso à água Fontes de água para uso doméstico 

e para uso dos animais. 

 

DERESSA e HASSAN, 2008; 

FISHER et al, 2002; 

WEHBE et al, 2005 

Qualidade do solo e 

vegetação 

 

Classificação dos solos segundo o 

IDEMA. 

DERESSA e HASSAN, 2008; 

WEHBE et al 2005; 

FISCHER et al, 2002; 

FRASER et al, 2003 
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RESILIÊNCIA   

Dependência 

financeira 

Número de produtores que 

dependem da renda proveniente da 

bovinocultura leiteira. 

CINNER et al, 2009 

Diversidade 

produtiva e 

pluriatividade  

 

Número de produtores que realizam 

outras atividades além da 

bovinocultura leiteira, dentro ou 

fora da unidade produtiva. 

WEHBE et al, 2005; 

BERKES, 2007;  

CINNER et al, 2009;  

FISHER et al,2002  

LEICHENKO e  

O’BRIEN, 2002;  

ADGER, 1996 

 

 

Diversidade das 

fontes de renda 

Número de produtores que 

possuem outras fontes de renda 

além da bovinocultura leiteira. 

WEHBE et al, 2005; 

BERKES, 2007;  

CINNER et al, 2009;  

FISHER et al,2002  

LEICHENKO e  

O’BRIEN, 2002;  

ADGER, 1996 

 

Acesso a 

tecnologias 

Acesso à assistência 

Técnica. 

KELLY e ADGER, 2000; 

FISHER et al, 2002;  

WEHBE et al, 2005 

Acesso a crédito Número de entrevistados que 

realizaram/realizam empréstimos 

(PRONAF). 

LEICHENKO e  

O’BRIEN, 2002;  

WEHBE et al, 2005; 

FISHER et al, 2002 

Capacidade de 

adaptação 

Modificações realizadas na 

produção por causa dos principais 

problemas enfrentados pela 

atividade. 

LEICHENKO e  

O’BRIEN, 2002 

Envolvimento em 

Organizações, 

como associações e 

cooperativas 

Número de produtores 

que participam organizações, como 

associações e cooperativas 

 

BERKES, 2007 

                                                                        Adaptado por Andrade, 2013 
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3. METODOLOGIA 

O presente estudo foi realizado na região do Seridó do Rio Grande do Norte, 

principal bacia leiteira do Estado, através da aplicação de questionários com 30 

agropecuaristas familiares produtores de leite da região, escolhidos aleatoriamente, nas 

zonas rurais de 4 municípios: Acari, Cruzeta, Parelhas e Currais Novos. O Seridó Potiguar 

se caracteriza por ser uma região naturalmente susceptível à vulnerabilidade, com clima 

árido, o que causa a ocorrência de secas periódicas, chuvas irregulares e esparsas, 

deficiência hídrica – além de expor suas terras ao processo de desertificação. 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).  

Para a obtenção dos dados, a estratégia metodológica da pesquisa consistiu no 

levantamento de dados coletados através de entrevistas com questionários, adotando uma 

abordagem integrada, na qual elementos sociais e ambientais são analisados para a 

compreensão da vulnerabilidade. O estudo da vulnerabilidade baseou-se no quadro de 

análise da vulnerabilidade 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. O presente trabalho ainda propôs uma nova metodologia para categorizar os níveis 

de vulnerabilidade do sistema em alto e baixo, de acordo com os principais problemas 

enfrentados pela atividade, citados pelos agropecuaristas entrevistados, da identificação dos 

fatores limitantes para esta atividade e ainda outros fatores que interferem em seu 

desenvolvimento. Foram atribuídos pontos a cada questão respondida do questionário, de 

acordo com a sua importância e relevância para cada uma das categorias que compõem a 
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vulnerabilidade, ou seja, exposição, sensibilidade e resilência. As médias dessas pontuações 

foram calculadas separadamente por categoria. Em seguida foi calculada a média das 

médias para a obtenção do nível da vulnerabilidade. 

 

Cálculo para os níveis da vulnerabilidade (V) 

 

V de cada produtor = ∑ níveis de exposição, sensibilidade e resiliência de cada produtor 

                                                       Nº de categorias (3) 

 

V do sistema = ∑ das Médias dos Produtores  ou  ∑ das médias das 3 categorias 

                      Nº de produtores (30)                   Nº de categorias (3) 

 

Através das pontuações máximas e mínimas adotadas para cada uma das variáveis, e 

através dos níveis máximos e mínimos também adotados para cada uma das 3 categorias, 

foram achadas as médias que serviram como divisores entre níveis altos e baixos para a 

exposição, para a sensibilidade e para a resiliência, ficando da seguinte forma: Média da 

exposição = 5; média para a sensibilidade = 6; média para a resiliência = 7. A média final 

da vulnerabilidade se deu através da média das médias das 3 categorias (( 5 + 6 + 7)/ 3 = 6) 

A coleta de dados foi realizada durante o período da seca, entre os meses de maio e 

junho do ano de 2013. As entrevistas tiveram duração de 30 minutos aproximadamente e o 

método utilizado para a aplicação destes roteiros foi a entrevista semi-estruturada, que 

mistura características das entrevistas estruturadas e abertas. Os questionários foram 

compostos por 40 questões, sendo 18 questões fechadas e 22 questões abertas, divididas em 

4 sessões: 1= características da propriedade, 2= fatores que determinam a exposição dos 
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sistemas em estudo, 3= fatores que determinam a sensibilidade dos sistemas em estudo e 4= 

fatores que determinam a resiliência dos sistemas em estudo. Sendo assim, o roteiro do 

questionário se apresentou da seguinte forma: 

 

1. Quanto às características da propriedade:  

 

Localização da propriedade 

Quantidade de hectares da propriedade 

Quais são as atividades realizadas na propriedade 

Quantidade de animais  

Quantidade de empregados 

 

 

2. Fatores que determinam a EXPOSIÇÃO do sistema:  

 

Danos causados pelo clima         

Principais dificuldades enfrentadas pela(s) atividade(s)                          

Outros fatores que causam riscos à produção 

Qual é o fator limitante da atividade principal realizada na propriedade 

Existe perda de animais na propriedade      

Principal motivo de perdas de animais 

 

 

3. Fatores que determinam a SENSIBILIDADE dos sistemas:  

 

Satisfação do produtor quanto a: 

 

Atividade leiteira  

Situação financeira  

Instalações  

O que falta para a satisfação com a atividade 

 

Gestão e mercado consumidor: 

 

Controle produtivo 

Controle reprodutivo 

Quanto custa para produzir 1 litro ou 1 kg do produto  
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Acesso ao mercado consumidor 

Preço para venda do produto 

Acesso a água: 

 

Fontes de água 

Qualidade da água 

Sistema de reserva de água 

Vegetação e Adubação 

 

Vegetação nativa 

Vegetação cultivada 

Vegetação utilizada como volumoso para a alimentação animal 

Adubação 

 

 

4. Fatores que determinam a RESILIÊNCIA dos sistemas:  

 

Condição financeira do produtor: 

 

Dependência exclusiva do leite  

 Principais fontes de renda 

Quantidade de atividades realizadas na propriedade 

 Assistência técnica 

Subsídio para a produção 

Criação de animais: 

 

Vacinação dos animais 

Controle contra os ecto e endoparasitas  

Os animais estão seguros e protegidos contra frio, calor, vento, chuva, etc. 

Principais ingredientes da dieta dos animais  

Adaptação: 

 

Principais estratégias utilizadas para enfrentar as dificuldades  

Ingredientes de uso sazonal 

Manejo alimentar adotado no período de escassez de alimento 

Envolvimento em organizações como associação ou cooperativa  
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  Os dados coletados foram organizados em planilhas eletrônicas e as variáveis 

qualitativas foram avaliadas pelo método de estatística descritiva (SAMPAIO, 2010), já que 

o número de agropecuaristas familiares entrevistados foi insuficiente para uma análise 

multivariada de correspondência significativa. Adaptou-se uma metodologia estatística para 

a comparação, por se tratarem de dados não paramétricos, ou seja, a maioria dos dados 

relevantes era de caráter qualitativo, e não quantitativo.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1.  Exposição 

 

Tabela 2. Sumário das categorias de análise, breve descrição das variáveis, resultados das 

variáveis pesquisadas de acordo com as porcentagens de respostas. 

Categoria Descrição das variáveis Resultados 

EXPOSIÇÃO   

Riscos 

climáticos 

Porcentagem de agricultores 

que sofreram danos causados 

pelo clima. 

100% dos produtores sofrem com 

os riscos climáticos citados acima. 

Principais 

dificuldades 

para a produção 

Principais dificuldades 

citadas pelos produtores para 

a agropecuária familiar 

leiteira. 

Seca e falta de água= 76,6% 

Alto custo de produção = 46,6% 

Políticas públicas = 33,3% 

 

  
 

Outros fatores 

que causaram 

danos 

Outros fatores que causam 

prejuízos citados pelos 

produtores. 

Falta de alimento = 23,3% 

Assistência técnica = 20% 

Perdas de 

animais 

Porcentagem de produtores 

que relataram perdas. 

 

Motivo das perdas. 

30% dos produtores relataram 

perdas de animais. 

 

 Não há perdas = 70% 

 Perdas por: 

Seca= 6,6% 

Doença variáveis = 23,3% 

Problemas alimentares = 6,6% 

Cobra = 3,3% 
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O Seridó 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 falta de recursos hídricos suficientes para a agropecuária familiar se mostrou ser a 

principal dificuldade enfrentada pelos produtores da região, já que 76,6% dos entrevistados 

citaram esse problema como fator limitante para a produção leiteira. Holanda Júnior (2003), 

ao compararem anos regulares com anos de “seca”, verificaram que as perdas da agricultura 

e da pecuária são da ordem de 84 e 20%, respectivamente, mostrando a importância da 

pecuária na estabilidade econômica dos agricultores familiares. A seca de 2012 foi 

considerada a maior dos últimos 40 anos, e os prejuízos ainda são visíveis nesse ano de 

2013.  

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, (MEDEIROS, 2004; DUQUE, 2004).  

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 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). 
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Outro problema grave da região que compromete ainda mais a atividade 

agropecuária é o processo de desertificação. Desertificação é um fenômeno em que um 

determinado solo é transformado em deserto, através de alguns processos naturais, mas 

principalmente pela ação humana. No processo de desertificação a vegetação se reduz ou 

acaba totalmente, através do desmatamento, e o solo perde suas propriedades, tornando-se 

infértil (perda da capacidade produtiva), causando vários prejuízos para a pecuária e 

agricultura, diminuindo a produção de alimentos e aumentando a fome e a pobreza. O meio 

ambiente também é prejudicado com este processo. A formação de desertos elimina a vida 

de milhares de espécies de animais e vegetais, pois modifica radicalmente o ecossistema da 

região afetada.  

 

Tabela 3. Valores médios da pontuação de cada variável da categoria Exposição, 

classificação em níveis altos ou baixos, níveis ideais, média geral final da categoria e o 

desvio padrão. 

EXPOSIÇÃO Pontuação                                                Nível: 

X<5 = Baixo 

X>5 = Alto                                                 

Níveis ideais 

Produtores que sofrem com danos 

climáticos 

10 Alto 1 a 5 

Dificuldades citadas pelos produtores: 4 Baixo 2 a 4 

Perdas de animais 3,4 Baixo 1 

Média geral final da categoria  5,8 Alto 1,3 a 3,3 

Desvio padrão = 1,3    

 

 

De acordo com a tabela 3, a agropecuária familiar produtora de leite do Seridó 

encontra-se em um nível alto de exposição. O Seridó Potiguar encontra-se inserido na 

região semiárida do nordeste brasileiro, e por isso, a agropecuária familiar seridoense 
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produtora de leite encontra-se naturalmente exposto a riscos ambientais relacionados ao 

clima da região, que afetam diretamente a disponibilidade de água, e propiciam a 

ocorrência de secas que causam danos à produção agropecuária e afetam os meios de 

subsistência da população em estudo. A escassez de recursos hídricos – aliada às 

características ambientais – faz do Seridó uma região naturalmente limitada para a 

agropecuária. 

Entretanto, Azevedo (2005) explica que a pecuária seridoense é a responsável por 

garantir a sobrevivência de grande parte da população rural da região, mesmo diante das 

dificuldades, instabilidade e vulnerabilidade da economia – defasada infraestrutura (setores 

da saúde e educação e abastecimento de água), elevada concentração fundiária e estiagem 

prolongada. A criação de animais para a produção de leite é a atividade mais tradicional 

desenvolvida pelos agropecuaristas familiares do estado potiguar, principalmente da região 

Seridoense, a qual se comporta como a bacia leiteira do estado, conforme levantamento do 

IBGE (2011). 

 

4.2. Sensibilidade 

 

Tabela 4. Sumário das categorias de análise, breve descrição das variáveis, resultados das 

variáveis pesquisadas de acordo com as porcentagens de respostas. 

SENSIBILIDADE Descrição das 

variáveis 

Resultados 

Condição do 

produtor 

 

Satisfação do 

produtor 

 

 

Satisfação financeira do 

produtor. 

 

Satisfação do produtor 

com a atividade leiteira. 

 

Satisfação do produtor 

com as instalações. 

Satisfação financeira 

 Sim = 46,7% 

 Não = 53,3% 

 

Satisfação com a atividade leiteira 

Sim = 36,7% 

Não = 63,3% 
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Satisfação com as instalações 

Sim = 66,6% 

Não = 33,3% 

 
  

Gestão Controle de produção; 

 

Quanto custa para 

produzir 1 Litro ou 1 kg 

do produto 

Controle produtivo 

Sim = s = 33,3% 

Não = n = 66,6% 

 

Controle reprodutivo 

Sim = s = 26,6 

Não = n = 73,3% 

 

Custos de produção 

Sabe= 3,3% 

Não sabe = 96,6% 
   

Acesso ao mercado Dificuldade de acesso 

ao mercado. 

 

Preço do produto 

(preço de venda de 1 

Litro de leite). 

Atravessador = 56,7% 

Consumidor final = 16,7% 

Queijeiras = 13,3 

Mercado local = 13,3% 

 

R$ = 1,00 à 1,20 = 70% 

R$ = 1,30 à 1,65 = 30% 

Média de preço do leite = R$1,26 
  

Acesso à água Fontes de água para uso 

doméstico e para uso 

dos animais. 

 

Sistema de reserva de 

água. 

 

Qualidade da água: 

limpa ou não. 

 

Poço = 90% 

Rio = 30% 

Açude =20% 

 

Cisternas =100% 

 

Água limpa =50% 

 

 

 
  

Qualidade do solo 

 

Características do solo 

e porcentagem de 

produtores que sofrem 

danos por causas dessas 

características 

 

Realização de adubação 

e tipos de adubação 

100% dos produtores que sofrem 

danos por causas das 

características do solo 

 
 

Nenhum tipo = 3,3% 

Orgânico (esterco)= 43,3% 

Químico(ureia)  + orgânico = 

53,3% 
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Um importante fator levado em consideração na avaliação da sensibilidade da 

agropecuária familiar produtora de leite da região foi a gestão das unidades produtivas. Os 

dados mostram que 96,6% dos produtores não souberam dizer quanto lhe custava para 

produzir um litro de leite e nem se o preço pago pelo litro de leite cobria de fato os custos 

de sua produção.  

Quanto ao controle e gestão, 60% deles relataram que possuíam algum controle 

produtivo, mas quando investigado a fundo, revelou-se que esse controle era apenas dados 

básicos como a quantidade de leite produzido e vendido naquela semana, só para que eles 

soubessem quanto teriam que receber pela venda. Poucos relataram que anotam de fato a 

produção por vaca e a produtividade do rebanho por dia, entre outros índices zootécnicos 

importantes para o planejamento econômico e gestão da unidade produtiva.  

A comercialização dos produtos também representa um ponto de sensibilidade para 

os agropecuaristas familiares. Alguns autores que realizaram pesquisas semelhantes a do 

presente estudo acreditam que outros fatores que dificultam a comercialização são: falta de 

espírito empreendedor dos agricultores, baixos preços dos produtos somados ao alto custo 

da produção, dificuldade para obtenção de selo de qualidade e para a adequação as 

condições sanitárias exigidas e a confecção de embalagens (ANDRADE, 2013). 

O preço do litro do leite para venda variou entre R$ 1,00 e R$ 1,65. Os valores mais 

baixos (R$ 1,00 e R$ 1,20) foram relatados por 70% dos produtores entrevistados e os 

valores mais altos (R$ 1,35 e R$ 1,65) foram relatados por 30% dos produtores 

entrevistados. 

O preço do litro de leite mostrou ser diretamente influenciado pelo tipo de acesso ao 

mercado. 56,7% dos produtores que utilizam o atravessador como acesso ao mercado e 

13,3% que comercializam com queijeiras vendem o litro do produto entre R$ 1,00 a 1,20, 
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que foram os preços mais baixos relatados nas entrevistas. Já os 16,7% que comercializam 

seus produtos diretamente com o consumidor final, e mais os 13,3% que vendem seus 

produtos para o mercado local compõem 30% dos 30 entrevistados e relatam que vendem o 

litro do leite entre R$ 1,30 a 1,50, isso porque muitos deles vendem, além do leite, os 

subprodutos do leite, como doces, biscoitos e principalmente queijos regionais, agregando 

mais valor a seus produtos.  

Esse resultado mostra a importância do pensamento empreendedor dos produtores com 

relação à comercialização dos seus produtos. É preciso buscar outras formas de acesso ao 

mercado para se obter melhores preços para a venda do leite. A comercialização direta com 

o consumidor final e com o mercado local é uma estratégia muito promissora para se 

conseguir atingir preços mais altos para a venda, mas para isso, o fator qualidade tem que 

ser levado em consideração. Hoje em dia os consumidores do leite e seus subprodutos estão 

muito preocupados com a segurança alimentar e estão cada vez mais atentos a qualidades 

dos produtos que vão à sua mesa. Por isso, os produtores precisam estar cada vez mais 

atentos a questões ligadas a qualidade de seus produtos se quiserem atingir um mercado que 

venha a pagar melhor pelos seus produtos. Muitos desses produtores se conformam com os 

preços mais baixos pagos pelos atravessadores, pois a cobrança pela qualidade do produto é 

menor, e eles sabem que seu leite ainda não possui a qualidade necessária para atingir 

mercados mais exigentes. 

Ainda sobre as variáveis a sensibilidade, vemos que a satisfação do produtor em relação 

a atividade leiteira também está ligada ao preço do litro do leite e ao acesso ao mercado. 

Aqueles produtores mais satisfeitos com a atividade são aqueles que vendem o litro do leite 

a preços mais altos, ou seja, aqueles que vendem o leite diretamente aos consumidores 

finais ou ao mercado local. A maioria dos produtores que estavam satisfeito com a 
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atividade leiteira também estavam satisfeitos financeiramente, porém, nem todos os 

produtores que estavam satisfeitos financeiramente também estavam satisfeitos com a 

atividade leiteira. Isso se deve pelo fato de que alguns produtores já realizam outras 

atividades nas unidades produtivas, e a pluriatividade neste caso é a grande responsável 

pela satisfação financeira dos produtores entrevistados. 

Como fonte de água, 100% dos entrevistados relataram a utiliza a cisterna. 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). Porém, a água que eles conseguem armazenar não é suficiente nem para o uso 

doméstico nem para a produção animal, principalmente em anos de pouca chuva, como 

foram os últimos anos, principalmente 2012 e 2013. 

O uso de poços como fonte de água também foi relatada em 93,3% das propriedades 

visitadas, e aqueles produtores que não possuíam seus próprios poços relataram que usavam 

poços de vizinhos para manterem os animais. Foi revelado que 40% dos produtores 

entrevistados ainda possuíam outras fontes de água, como rios e açudes, porém 

encontravam-se secos desde a seca do ano anterior. Ainda de acordo com os resultados das 

entrevistas, também foi constatado que apenas 50% têm acesso à água limpa, tanto para o 

consumo doméstico como para o consumo dos animais e para todas as etapas do processo 

de produção.  

Quanto ao solo, dos 30 produtores entrevistados, 29 ou 96,6% deles afirmaram que 

destinam o esterco produzido pelos animais na propriedade para a adubação orgânica dos 

pastos e capineiras e ainda 16 deles ou 53,3% afirmou que utilizam não só a adubação 

orgânica (esterco) como adubação química também (uréia). A qualidade dos solos da região 

do Seridó também apresenta características que prejudicam o desenvolvimento da 
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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 litólicoseutróficos, 

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. 
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Tabela 5. Valores médios da pontuação de cada variável da categoria Sensibilidade, 

classificação em níveis altos ou baixos, níveis ideais, média geral final da categoria e o 

desvio padrão. 

SENSIBILIDADE Pontuação                                                NÍVEL: 

X<6 = Baixo 

X>6 = Alto                                                 

Níveis ideais 

 

Satisfação financeira do produtor 6,7 Alto 1 

Satisfação do produtor com a atividade 5,5 Baixo 1 

Satisfação do produtor com as instalações 3,7 Baixo 1 

Controle produtivo 7 Alto 1 

Controle reprodutivo 7,6 Alto 1 

Controle dos custos de produção 9,7 Alto 1 

Acesso ao mercado  7,3 Alto 1 

Preço do produto  7,3 Alto 1 

Acesso à agua limpa 5,5 Baixo 1 

Solo e Adubação 7,3 Alto 1 

Média geral final da categoria 6,7 Alto 1 

Desvio padrão = 1,7    

 

 

 

De acordo com a tabela acima, a sensibilidade do sistema em estudo foi considerada 

alta. Os fatores que mais influenciaram para este resultado estavam ligados à gestão das 

unidades produtivas. A falta do controle dos custos de produção afeta outros fatores 

importantes, como o preço do produto, o acesso ao mercado e a própria satisfação 

financeira do produtor. O desenvolvimento do pensamento de agregar valor ao produto (o 

leite) por parte dos produtores é um dos fatores que precisa ser trabalhados em busca de 

uma atitude mais empreendedora por parte dos mesmos. O trabalho mostra que os 

produtores mais bem sucedidos são aqueles que agregam valor a seus produtos e buscam 

diferentes caminhos para o acesso ao mercado, e não o atravessador. 
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4.3. Resiliência 

 

Tabela 6. Sumário das categorias de análise, breve descrição das variáveis, resultados das 

variáveis pesquisadas de acordo com as porcentagens de respostas. 

RESILIÊNCIA Descrição das 

variáveis 

Resultados 

Dependência 

financeira 

Número de produtores 

que dependem 

exclusivamente da 

renda do leite. 

Produtores que dependem 

exclusivamente de 1 atividade: o 

leite = 46,7% 

 

Diversidade 

produtiva, 

pluriatividade. 

 

Número de produtores 

que realizam outras 

atividades na 

propriedade além do 

leite. 

 

Principais atividades 

realizadas nas 

propriedades além do 

leite. 

Leite + 1 atividades = 33,3% 

Leite + 2 atividades = 20% 

Produção de queijo = 20% 

Criação de ovinos = 43,3% 

Outros: 6,6% 

 

Média da quantidade de atividades 

Realizadas nas propriedades = 1,7 
 

 
 

Diversidade das 

fontes de renda. 

Principais fontes de 

renda. 

 

Número de produtores 

que possuem outras 

fontes de renda. 

Leite = 96,6% 

Aposentadoria = 33,3 

Outros = 26,6% 

 

Só leite = 46,6% 

Aposentadoria = 3,3% 

Leite e aposentadoria = 20% 

Leite e outros = 20% 

Leite aposentadoria e outros = 10% 

 Média da quantidade de fontes de  

renda por produtor = 1,6 
  

Acesso a 

tecnologias 

Acesso à assistência 

técnica. 
Sim = 6,7% 

Não = 93,3% 
 

Acesso a crédito Número de 

entrevistados que 

realizaram 

empréstimos 

(PRONAF). 

Sim = 83,3%  

Não = 16,7% 
 

Criação de animais Sanidade dos animais. 100% dos produtores relatam que 

vacinam seus animais; 

 

63,3% possuem controle contra ecto 

e endo parasitas; 
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Adaptação;  Relatos dos 

produtores sobre as 

estratégias para 

enfrentar as 

dificuldades em 

períodos críticos. 

Diminui a ração = 66,6% 

Vende os animais = 70% 

Busca outras atividades= 43,3% 

Empréstimos = 13,3% 
 

Envolvimento em 

Organizações, 

como associações e 

cooperativas. 

Número de produtores 

que participam 

organizações, como 

associações e 

cooperativas. 

Participam = 76,7% 

Não participam= 23,3% 
 

 

 

A flexibilidade é uma das características analisadas para avaliar a resiliência dos 

sistemas e o presente estudo revelou dados importantes relacionados a esse fator. Dentre os 

entrevistados, 53,3% deles afirmam que realizam outros tipos de atividade na propriedade 

além da atividade leiteira para poderem se sustentar, afirmando que atualmente a atividade 

leiteira não está dando conta de se manter e manter a família. Esse fenômeno é conhecido 

como pluriatividade.  

A diversidade produtiva ou pluriatividade nas propriedades se mostrou importante para 

a resiliência do sistema em estudo, tendo em vista que o aumento das fontes de renda das 

famílias promove uma diminuição da dependência exclusiva do leite, principalmente nesses 

períodos críticos de seca, escassez de água e alimentos.  

 

 

↑ Diversidade Produtiva = ↑ Nº de Atividades = ↑ Nº de Fontes de Renda =  

↓ Dependência Exclusiva do Leite = ↑RESILIÊNCIA 
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Lentamente, a pluriatividade passa a ser reconhecida entre os especialistas e 

formuladores de políticas como parte integrante de uma estratégia de desenvolvimento rural 

que visa fortalecer as formas de reprodução social e econômica dos agropecuaristas 

familiares. A pluriatividade não pode ser entendida como um recurso transitório ou mesmo 

um mecanismo de precarização das famílias. Parece evidente, contudo, que a pluriatividade 

não é capaz de promover o desenvolvimento rural sem estar conectada a outras condições 

como o acesso à terra, aos mercados, capacidade de inovação, disponibilidade de crédito 

etc. 

A noção de pluriatividade tem sido usada pelos pesquisadores para analisar e 

explicar  o  processo  de  diversificação  do  trabalho  que  ocorre  no  âmbito  das  unidades 

familiares  de  produção. Fuller (1990), um dos estudiosos pioneiros  sobre  o  tema,  afirma 

que a noção de pluriatividade permite analisar com maior precisão a forma como o trabalho 

é  alocado  pelas  famílias  em  diferentes  tipos  de  atividades,  de  onde  emergem  

padrões individuais e coletivos de distribuição do  trabalho rural. Em outros casos, a 

pluriatividade serve, ainda, para mostrar a transição da própria função da agricultura e 

pecuária que, além de produzir alimentos e gerar emprego, favorecendo o processo de 

acumulação de capital e se apresenta hoje como um setor plurifuncional, que não deve ser 

analisado apenas pela sua eficiência produtiva, mas também pela sua contribuição a 

preservação ambiental e a própria dinamização do espaço rural. É neste cenário que 

sobressaem as famílias pluriativas, enquanto agentes capazes de frear a saída brusca da 

população das áreas rurais, dando um novo sentido ao processo de produção rural (Mattei, 

2005). 

Dentre as principais atividades realizadas nas propriedades além da bovinocultura 

leiteira estão: a ovinocultura, relatado por 43,3% dos entrevistados, além da criação de 
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galinhas, citada por 16,6% dos entrevistados, e o cultivo de algumas frutas regionais, citado 

por 13,3% dos entrevistados. 

A ovinocultura está presente em praticamente todos os continentes e a ampla 

difusão da espécie se deve principalmente a seu poder de adaptação a diferentes climas, 

relevos e vegetações. A criação ovina está destinada tanto à exploração econômica como à 

subsistência das famílias de zonas rurais. Na região do Seridó do Rio Grande do Norte, a 

criação de caprinos e ovinos é muito popular e comum entre os agricultores familiares. Os 

animais são criados extensivamente e representa uma atividade com um baixo custo de 

produção, mesmo possuindo um preço de mercado bem valorizado. Por serem animais 

rústicos, se adaptam muito bem às condições adversas do ambiente, e por isso caracteriza-

se como um produto rentável. Apesar da grande concentração dessa espécie na região, os 

sistemas adotados e as tecnologias empregadas são, ainda, obsoletos e comprometem a 

sustentabilidade da unidade produtiva. 

Outro fator que aumenta a flexibilidade dos agropecuaristas é o acesso à tecnologia. 

Esse ponto foi avaliado de acordo com o recebimento de assistência técnica. A falta de 

assistência técnica foi relatada por 93,4% dos entrevistados. Somente 6,6% (2 dentre os 30 

entrevistados) relataram que possuem algum tipo de assistência técnica, e mesmo assim 

esporádica e particular. A falta de assistência técnica naquela região sem dúvida é outro 

fator que influencia negativamente diretamente a vulnerabilidade dos sistemas de produção, 

pois afeta não só a qualidade dos produtos produzidos, como a produtividade dos animais e 

a capacidade de elaborar estratégias adequadas para enfrentar as dificuldades em períodos 

críticos, como no período de seca e de pouca disponibilidade de água e alimentos. Além 

disso, se houvesse uma assistência a esses produtores por parte dos órgãos governamentais 

especializados que promovessem ações de combate aos prejuízos da seca e ações 
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preventivas para os períodos críticos, os pequenos produtores poderiam se utilizar dessas 

estratégias para conseguirem enfrentar os períodos de estiagem sem tantos danos e 

dificuldades, e assim, aumentar a resiliência desse sistema. 

Quando perguntados sobre subsídios do governo para a atividade, 25 dos 30 

entrevistados ou 83,3% responderam que já haviam se beneficiado ou se beneficiam com o 

PRONAF. Na história brasileira, os agricultores familiares vieram a ser reconhecidos 

oficialmente como sujeitos que possuem direitos há apenas 17 anos (PICOLOTTO, 2009). 

Conforme esse autor, diversas políticas públicas foram criadas especificamente para a 

categoria social, sendo o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(PRONAF), criado em 1996, a primeira delas. Dez anos depois foi criada a Lei da 

Agricultura Familiar que define oficialmente os agricultores como “categoria produtiva”. 

Azevedo e Pessôa (2011) asseguram que o PRONAF, criado através do Decreto 

Presidencial nº 1.946 de 28 de julho de 1996, é uma evidência do reconhecimento da 

categoria por parte da gestão pública e foi um importante impulso para a sua inclusão nas 

linhas de atuação do Estado, o que resultou num direcionamento dos investimentos e em 

mudanças e melhorias no espaço agrário nacional.  

Dentre os que usam o PRONAF, os produtores relataram que sua utilização foipara 

a aquisição de animais, juntamente com outros fatores (infraestrutura, ração, plantio e 

irrigação). A maioria dos entrevistados (80% dos 100% que relatou que utilizaram ou 

utilizam o PRONAF) quis deixar claro que só usam o crédito quando encontram-se em 

grande dificuldade financeira e reclamaram da burocracia para se conseguir a aprovação do 

mesmo. Isso prova que o PRONAF se porta como uma ajuda aos seus usuários, que em 

muitas vezes é de cunho emergencial (Sales, 2013). Aquino e Schneider (2010) constataram 

que, apesar do Nordeste contar com a metade dos beneficiários em potencial, recebeu 
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apenas 1/5 dos recursos aplicados no PRONAF – sendo a região Sul do Brasil a mais 

beneficiada. 

Com relação à sanidade e bem estar animal, 100% dos entrevistados confirmou que 

o gado é vacinado contra as principais doenças existentes na região e 63,3% afirmou que 

possui controle contra endo e ecto parasitas, o que significa um indicador positivo de 

prevenção contra a perda de animais por doenças como verminoses entre outras causadas 

por ectoparasitas, como o carrapato, por exemplo. Uma relação antagônica benéfica foi 

encontrada com esse estudo quando comparamos a perda de animais, componente da 

exposição, com a sanidade animal, componente da resiliência (↑sanidade = ↓ perdas). Foi 

revelado que 66,6% dos produtores relataram que não possui problemas com perdas de 

animais mesmo nesse período crítico de seca, significando que fatores relacionados com a 

melhora na sanidade animal podem diminuir significativamente as perdas, amenizando os 

níveis de exposição, que é influenciado pelo fator “perdas de animais”.  

O alto custo da produção foi uma queixa muito citadas pelos produtores, 

principalmente com a alimentação dos animais, já que sabemos que ela representa o maior 

custo dentro da atividade leiteira (cerca de 60% dos custos ou até mais). Avaliando a dieta 

base dos animais das propriedades visitadas, vimos que ela é composta por três ingredientes 

principais: milho, trigo e torta de algodão (pasta).  

Cerca de 83,3% dos produtores relataram que usam essa mesma dieta, mesmo na 

época crítica de seca e escassez de alimentos.13,3% dos produtores ainda acrescentam um 

ingrediente denominado refinazil, que é um ingrediente proteico de milho, obtido através da 

separação e secagem das fibras do milho, durante o processo de moagem úmida, e 

enriquecido com água de maceração concentrada. Nas tabelas de nutrição animal o produto 

também é denominado farelo proteinoso de milho  ou  "glutenfeed". Contém as fibras 
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digestíveis do grão de milho, parte do glúten, amido e frações proteicas não extraídas no 

processo de separação do amido.  

Mesmo com condições financeiras limitadas, os produtores se preocupam em 

oferecer o melhor concentrado possível aos animais. Eles relatam que em períodos difíceis, 

procuram não mexer na dieta dos animas, apenas diminuir a quantidade. 66,6% dos 

entrevistados afirmaram que diminuir a ração é uma das principais maneiras que eles 

encontram para enfrentar as dificuldades financeiras no período das secas.  

Outra principal maneira de enfrentar essas dificuldades seria a venda de animais, 

citada por 70% dos entrevistados e a busca por novas atividades, citada por 33,3% dos 

entrevistados. A venda de animais é um forte componente da renda das famílias regionais. 

Em um estudo sobre a rentabilidade de um estabelecimento familiar produtor de leite no 

Seridó Oriental/RN, Sales et al. (2013) identificaram que 15,27% da renda bruta total da 

atividade foi obtida através da venda de animais (bezerros), indicando que os animais 

jovens e de engorda são co-produtos de muito valor para os sistemas produtivos de leite na 

região, porque, segundo eles, a venda favorece a diluição dos custos e os animais se 

constituem como uma “poupança” viva, já que na maioria das vezes são comercializados 

quando precisa-se complementar a receita mensal. 

O volumoso também é tratado com muita atenção por esses produtores. 73,3% deles 

utilizam o capim elefante como principal volumoso oferecido para a criação, juntamente 

com o capim nativo da região. Variações na qualidade e produção da forragem, no decorrer 

do ano, constituem os fatores de maior importância na produtividade do rebanho bovino do 

Nordeste brasileiro. Uma das alternativas recomendadas para se obter bom equilíbrio entre 

a disponibilidade e a necessidade de forragem, durante o período de escassez, é o uso de 

capineiras. O capim-elefante (PennisetumpurpureumSchum.) destaca-se por sua alta 
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produção de matéria seca (MS) pela unidade de área e pelo equilíbrio nutritivo, sendo 

cultivado em todo o Brasil, resistindo às condições climáticas desfavoráveis, como seca e 

frio.  

Ainda com relação à alimentação volumosas dos animais das propriedades em 

estudo, 13,3% dos produtores relataram que complementam esse volumoso com outros 

tipos de alimentos disponíveis. O mais citado para essa complementação foi o sorgo. 

Apenas 10% dos entrevistados afirmaram que não possuem condições de oferecer um 

volumoso adequado, e por isso os animais ficam soltos nos pastos, na tentativa pastar o que 

conseguem encontrar de melhor.  

Quanto a ingredientes sazonais, 26,6% dos produtores relatam que não lançam mão 

de nenhum ingrediente diferente dos ingredientes da dieta base citada acima. Os outros 

73,3% dos produtores afirmaram que em tempos difíceis, o xique-xique se tornou o 

principal ingrediente sazonal para ajudar na alimentação do gado quando a ração tem que 

ser diminuída por falta de recursos financeiros.  

O xique-xique é o alimento alternativo que a maioria dos criadores do rebanho 

bovino está utilizando para alimentar o gado, em especial o seridoense. O popular 

xiquexique, nome científico Pilocereusgounellei e nome indígena ”sodoro” é um cacto de 

região pedregosa, composto de raízes, caule (ramos) e espinhos; os ramos são 

prolongamento do caule. Depois de colhido, o xique-xique é levado ao fogo para que seus 

espinhos sejam queimados e depois é passado na forrageira para ser triturado, se 

transformando numa espécie de pasta. Por último, essa pasta é servida ao gado, que parece 

gostar da refeição, não se sabe, se pela fome que estão sentindo ou se a alimentação é 

mesmo boa, a verdade é que esse tipo de alimentação ao gado jamais foi servida em tempos 

de fartura. 
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Berkes (2007) relata que a capacidade de organização, como o envolvimento em 

organizações, associações e cooperativas é outro fator importante e que se deve levar em 

consideração quando se trata da resiliência do sistema. Foi identificado que 76,6% dos 

produtores entrevistados fazem parte de cooperativas ou associações locais. É importante 

enfatizar que as cooperativas e associações locais estão em processo de articulação e 

fortalecimento com o objetivo de buscar melhorias para as atividades agropecuárias 

realizadas na região. Periodicamente, são realizados encontros e oficinas com os membros e 

as lideranças das cooperativas com o intuito de conscientizar os produtores da importância 

do cooperativismo para o crescimento profissional e econômico dos mesmos. 

Cooperativismo é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas 

ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em suas atividades 

econômicas. O associacionismo cooperativista tem por fundamento o progresso social da 

cooperação e do auxílio mútuo segundo o qual aqueles que se encontram na mesma 

situação desvantajosa de competição conseguem, pela soma de esforços, garantir a 

sobrevivência. Como fato econômico, o cooperativismo atua no sentido de reduzir os custos 

de produção, obter melhores condições de prazo e preço, edificar instalações de uso 

comum, enfim, interferir no sistema em vigor à procura de alternativas a seus métodos e 

soluções. 

O Cooperativismo já faz parte das instituições nacionais em todo o mundo. Trata-se 

de um movimento universal dos cidadãos em busca de um modelo mais justo, que permita 

a convivência equilibrada entre o econômico e o social. O desafio do setor cooperativista 

brasileiro é mostrar à sociedade que, por ser um movimento solidário, é capaz de implantar 

um modelo com fortes bases calcadas no conceito de sustentabilidade, ou seja, promover o 
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desenvolvimento econômico, respeitando o meio ambiente e inserindo o ser humano na 

repartição das riquezas geradas no processo. 

Com a difusão do movimento cooperativista no Brasil, projetou-se a inclusão de 

milhares de pessoas no processo. A partir daí, resta às autoridades governamentais e às 

lideranças da sociedade a realização de um trabalho organizado para fomentar e prover a 

formação dos gestores, a educação dos associados e a inclusão de questões relacionadas a 

políticas específicas de sustentabilidade voltadas para gênero e jovens. 

E assim, num claro reconhecimento do papel das cooperativas para a redução da 

pobreza, geração de trabalho, emprego e renda e integração social, e ainda destacando a 

contribuição destas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental, a 64ª 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas – ONU declarou 2012 o Ano 

Internacional das Cooperativas.  

 

Os sete princípios do cooperativismo são: 

 

1. Adesão voluntária e livre; 

2. Gestão democrática e livre; 

3. Participação econômica dos membros; 

4. Autonomia e independência; 

5. Educação, formação e informação; 

6. Intercooperação; 

7. Interesse pela comunidade. 
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Tabela 7: Valores médios da pontuação de cada variável da categoria Resiliência, 

classificação em níveis altos ou baixos, níveis ideais, média geral final da categoria e o 

desvio padrão. 

RESILIÊNCIA Pontuação                                                NÍVEL: 

X<7 = Baixo 

X>7 = Alto 

  

Níveis ideais 

Dependência financeira do leite 5,8 Baixo 10 

Diversidade produtiva e pluriatividade 4,6 Baixo 7 a 10 

Acesso à tecnologia e assistência técnica 1,6 Baixo 10 

Acesso a créditos 8,5 Alto 10 

Sanidade animal    

- Vacinação 10 Alto 10 

- Controle de ecto e endoparasitas 6,7 Baixo 10 

Adaptação    

- Estratégia para enfrentar os problemas 5,1 Baixo 8 a 10 

- Ingredientes sazonais 5,7 Baixo 6 a 10 

- Manejo alimentar na seca 5,7 Baixo 5 a 10 

Envolvimento em associações e 

cooperativas 

7,9 Alto 10 

Média geral final da categoria 6,1 Baixo 8,6 a 10 

Desvio padrão = 1,0    

 

O baixo nível de resiliência foi bastante afetado por fatores como: a dependência 

exclusiva do leite, o que demonstra a importância da pluriatividade, a falta de acesso à 

assistência técnica, e a indicadores de adaptação, como manejo alimentar em períodos 

críticos. Os fatores ligados à resiliência e a sensibilidade são relativamente mais fáceis de 

serem trabalhados, pois dependem exclusivamente do homem para serem mudados, ou seja, 

são fatores que podem ser alterados pelos próprios produtores, como é o caso da gestão, e 

pelo poder público através dos governantes locais, regionais e federais, como é o caso da 

assistência técnica e outros incentivos para a atividade. 
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4.4.  Vulnerabilidade 

 

Tabela 8: Produtores e seus respectivos níveis de vulnerabilidade em ordem decrescente. 

Médias encontradas a partir da soma das médias de exposição, sensibilidade e resiliência 

divididas por 3 (3 categorias) para cada produtor. 

PRODUTORES MÉDIAS EM ORDEM 

DECRESCENTE 

NÍVEIS DE 

VULNERABILIDADE 

12 7,8 ALTO 

17 7,1 ALTO 

24 7 ALTO 

18 7 ALTO 

30 7 ALTO 

10 6,9 ALTO 

20 6,8 ALTO 

8 6,8 ALTO 

7 6,6 ALTO 

1 6,5 ALTO 

4 6,5 ALTO 

3 6,4 ALTO 

13 6,3 ALTO 

23 6,3 ALTO 

26 6,2 ALTO 

19 6,2 ALTO 

14 6,2 ALTO 

6 6,1 ALTO 

27 6,1 ALTO 

29 6 MÉDIA 

15 5,9 BAIXO 

22 5,9 BAIXO 

5 5,8 BAIXO 

25 5,5 BAIXO 

21 5,5 BAIXO 

9 5,4 BAIXO 

28 5,4 BAIXO 

11 5,3 BAIXO 

16 4,7 BAIXO 

2 4,4 BAIXO 

Média final para a identificação do nível de vulnerabilidade = 6,2 
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Gráfico 2. Vulnerabilidade por produtor; V<6 = vulnerabilidade baixa; V>6 = 

vulnerabilidade alta. 

 

 

Dentre os 30 produtores entrevistados para a pesquisa, 19 deles (63,3%) encontram-

se em um nível alto de vulnerabilidade (V>6). Um deles (1 = 3,3%) não apresentou 

tendência nem para o nível baixo e nem para o nível alto de vulnerabilidade, situando-se em 

uma zona neutra (V=6). Os outros 10 produtores (33,3%) encontram-se em um nível baixo 

de vulnerabilidade (V<6), ou seja, estão em um nível desejável, nível esse que não 

comprometeria a sustentabilidade do sistema. 

O resultado final do trabalho mostra que o sistema estudado encontra-se em um 

nível considerado alto de vulnerabilidade (V= 6,2 > média 6,0). A média final encontrada 
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situa-se bem próxima a divisa entre níveis baixos e altos, mostrando que existe uma 

tendência a níveis altos de vulnerabilidade, porém, ainda há grande possibilidade de 

reverter esse quadro se as mudanças necessárias começarem a ser feitas em tempo hábil. 

Muitas dessas mudanças dependem exclusivamente da ação do homem, como o controle de 

produção das unidades produtivas, empreendedorismo por parte dos produtores para a 

comercialização dos produtos, gestão pública direcionada para as necessidades dos 

produtores, acesso a assistência técnica, dentro outros. 
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5. CONCLUSÕES 

   Os níveis de exposição e sensibilidade da agropecuária familiar produtora de leite 

do Seridó Potiguar foram considerados altos de acordo com os parâmetros estabelecidos, e 

a resiliência foi considerada baixa, o que afeta diretamente a sustentabilidade do sistema.  

O resultado final do trabalho mostra que o sistema estudado encontra-se em um 

nível considerado alto de vulnerabilidade (V= 6,2 > média 6,0), porém a média final 

encontrada situa-se bem próxima a divisa entre níveis baixos e altos, mostrando que ainda 

existe grande possibilidade de reverter esse quadro se as mudanças necessárias começarem 

a ser feitas em tempo hábil.  

Faz-se necessário dar continuidade a estudos que tenham como objetivo 

acompanhar evolução dessa situação de vulnerabilidade, com a identificação das categorias 

de risco para que alternativas sejam coerentes com necessidades reais dos produtores, 

buscando promover o desenvolvimento socioeconômico local e caminhando na direção da 

sustentabilidade de todo o sistema a curto, médio e longo prazo. 
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