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RESUMO 

 

A abordagem territorial desde 2003 tem sido utilizada no Brasil como uma estratégia de 

desenvolvimento rural sustentável que envolve a participação de diferentes atores na 

discussão e execução das políticas públicas. Esta dissertação tem como foco a experiência 

vivenciada pelo Território Sertão do São Francisco - TSSF, na Bahia. Trata-se de um estudo 

de caso, cuja metodologia pressupõe uma abordagem interdisciplinar, qualitativa, através 

da observação participante, entrevistas semiestruturadas e análise documental, como 

também análise quantitativa dos dados secundários de fontes oficiais no período da sua 

implementação. O objeto desse estudo foi analisar a experiência vivenciada no território 

mencionado, como uma política de gestão participativa de desenvolvimento territorial, na 

perspectiva de favorecer a tomada de decisão dos atores sociais, contribuindo para o seu 

desenvolvimento rural sustentável. Traça um breve panorama das recentes políticas 

públicas implementadas no mundo rural através do enfoque territorial e suas articulações 

com a agricultura familiar, contemplando a visão de diferentes autores, analisando os 

espaços de interlocução da sociedade civil e governos, a diversidade existente no mundo 

rural e sua multifuncionalidade, trazendo para a discussão um conjunto de elementos 

relacionados a esta estratégia. Na sequência, a experiência do TSSF-BA é colocada à luz 

dos elementos teóricos e práticos disponíveis, evidenciando os seus avanços e desafios.   

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Rural. Agricultura Familiar. Território. 

Institucionalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The territorial approach since 2003 has been used in Brazil as a sustainable rural 

development strategy that involves the participation of different actors in the discussion and 

execution of public policies. This dissertation focuses on the experience of the Sertão of the 

São Francisco Territory - TSSF, Bahia. It is a case study whose methodology presupposes 

an interdisciplinary and qualitative approach through participant observation, semi-

structured interviews and documentary analysis, as well as quantitative analysis of 

secondary data from official sources in the period of its implementation. The objective of this 

study was to analyze the experience lived in the territory mentioned, as a participatory 

management policy for territorial development, with a view to favoring the decision - making 

of social actors, contributing to their sustainable rural development. In the introduction, it 

outlines a brief overview of the recent public policies implemented in the rural world through 

the territorial approach and its articulations with family agriculture, contemplating the vision 

of different authors, analyzing the spaces of dialogue between civil society and 

governments, the diversity in the world Rural and its multifunctionality, bringing to the 

discussion a set of elements related to this strategy. The experience of the TSSF-BA is then 

presented in the light of the theoretical and practical elements available, highlighting its 

advances and challenges. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil adotou, ao longo de décadas, uma estratégia de desenvolvimento 

rural apoiada principalmente no setor agropecuário, onde se confunde o rural com o 

agrícola, o desenvolvimento com o crescimento econômico, através da promoção do 

aumento da produção e da produtividade, em detrimento das dimensões 

sociocultural, ambiental e institucional. Isso resultou no que vários autores 

denominam de uma “modernização conservadora” (GRAZIANO DA SILVA, 2000; 

VEIGA, 2007). 

Impulsionado pelos movimentos sociais e das organizações da sociedade 

civil, o debate do desenvolvimento rural sustentável passou a fazer parte dos 

diferentes fóruns e no final da década de 1990, o governo brasileiro estabeleceu um 

Plano de Desenvolvimento Rural, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar e 

o desenvolvimento rural. 

Duas estratégias foram adotadas: uma de continuar com a política de fomento 

da agropecuária empresarial, buscando a competitividade, maximização da 

produtividade e exportação de produtos agrícolas com o superávit da balança 

comercial, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e 

a outra, de promover a reforma agrária e desenvolver a agricultura familiar, através 

do Ministério do Desenvolvimento Agrário (BRASIL, 2003). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), em 2003, reorientou as 

políticas públicas de desenvolvimento rural através do enfoque territorial, adotando 

uma nova unidade de referência, o território. A Secretaria de Desenvolvimento 

Territorial (SDT), vinculada ao MDA, teve como finalidade promover o 

desenvolvimento dos Territórios Rurais no Brasil, priorizando a agricultura familiar, 

incluindo comunidades tradicionais, assentamentos, indígenas, quilombolas, 

ribeirinhos, perímetros irrigados e comunidades de sequeiro (BRASIL, 2015). 

 Para tanto, adotou-se a abordagem territorial como uma concepção que 

procura superar problemas persistentes, enfrentando as desigualdades regionais, a 

degradação ambiental, a pobreza e a exclusão social e a estagnação econômica, 

ainda presente em muitos lugares desse país. Um dos grandes desafios postos 

desde a emergência da abordagem territorial do desenvolvimento rural parece ser a 

necessidade de passar de uma inovação retórica para um verdadeiro processo de 

mudança institucional e torna-se importante o reconhecimento das experiências em 
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curso (DELGADO; BONNAL; PEREIRA, 2007; FAVARETO, 2009; MIRANDA, 

TIBÚRCIO, 2013). 

O principal instrumento orientador das estratégias, intervenções e gestão do 

desenvolvimento territorial no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais (PRONAT), desde 2006, tem sido o Plano 

Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável (PTDRS), que deve ser construído 

para cada território homologado. A SDT orientou que cada território, através do seu 

Colegiado de Desenvolvimento Territorial, composto por instituições do poder 

público e da sociedade civil organizada, elaborasse o seu PTDRS de forma 

participativa, tendo como objetivo facilitar a articulação e a implementação de 

programas e projetos que viabilizem o desenvolvimento territorial sustentável 

(BRASIL, 2008). 

A criação de territórios, enquanto uma política pública, é uma estratégia 

importante para impulsionar o desenvolvimento rural no Brasil, e, particularmente, no 

Nordeste. Sintonizado com essa política federal, o Governo da Bahia passou a 

reconhecer em seu Plano Participativo Anual a existência de 27 (vinte e sete) 

Territórios de Identidade. 

Desde 2003 que o ambiente de concertação social como espaço de 

planejamento, execução e acompanhamento das ações para o desenvolvimento do 

Território de Identidade Sertão do São Francisco – Bahia, vem sendo construído e 

enfrenta muitos desafios. Daí que o objeto desse estudo residiu em analisar a 

experiência nele vivenciada como uma política de gestão participativa de 

desenvolvimento territorial, na perspectiva de uma abordagem que favoreça a 

tomada de decisão dos atores sociais, contribuindo para o seu desenvolvimento.  

Para construção do trabalho, o estudo se divide em dois capítulos, além da 

introdução, objetivos e materiais e métodos. O primeiro capítulo traz o referencial 

teórico, abordando o desenvolvimento rural no Brasil, a agricultura familiar e a 

estratégia adotada de desenvolvimento territorial, suas institucionalidades e 

governança. No segundo capítulo, adentrou-se na experiência vivenciado no 

território Sertão do São Francisco - Bahia, com a caracterização do território, análise 

de indicadores de demografia, educação, saúde, segurança, agropecuária, 

economia, finanças e vulnerabilidade social, com base em fontes oficias e no 

período de execução da política de desenvolvimento territorial. A composição e 

governança do colegiado territorial estão analisadas com base nos documentos 
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existentes e na observação participante nos anos 2015 e 2016, além das entrevistas 

realizadas com os seus participantes; os planos; os projetos e programas que 

ocuparam as discussões e deliberações do colegiado; os desafios e os avanços e, 

por fim, as considerações sobre a experiência vivenciada no território. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a experiência vivenciada no território Sertão do São Francisco-Bahia, 

como uma política de gestão participativa na perspectiva de uma abordagem que 

favoreça a tomada de decisão dos atores sociais e contribua para o 

desenvolvimento rural sustentável do território.   

 

2.2  Objetivos específicos 

 

• Considerar o Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável e mapear os programas e projetos desencadeados 

a partir da abordagem territorial no Sertão do São Francisco - 

Bahia;  

• Identificar os avanços e os limites da política de 

desenvolvimento territorial sustentável no Sertão do São 

Francisco - Bahia, buscando entender o significado das 

mudanças ocorridas e suas dinâmicas socioeconômicas e,  

• Compreender como se processam as interações sociais entre os 

diferentes atores do colegiado territorial e como elas interferem 

na gestão colegiada e participativa da política de 

desenvolvimento territorial.  
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3  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Considerações Éticas da Pesquisa 

 

O presente estudo foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética e 

Pesquisas (CEP) e do Comitê de Ética e Deontologia em Estudos e Pesquisas 

(CEDEP) da Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), sob o 

protocolo nº 603 214 16.3.0000. 519 6 CEP/CEDEP/UNIVASF. Respeitou os 

princípios éticos presentes na Resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012, do 

Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde, que regulamenta a pesquisa 

envolvendo seres humanos (Brasil, 2013).  

Todos os entrevistados da pesquisa foram esclarecidos sobre o propósito do projeto, 

caráter metodológico e foram convidados a participar espontaneamente do estudo; 

após o aceite eles leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE). Os pesquisadores em questão assumiram a responsabilidade frente à 

privacidade e à confidencialidade dos relatos apresentados, preservando 

integralmente o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 
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3.2 Quadro Metodológico 

 

A metodologia de pesquisa adotada é de cunho qualitativo e para atender ao 

tema proposto foi realizado um estudo de caso no território Sertão do São Francisco-

Bahia.  

Na análise da experiência do território, para a compreensão das dinâmicas 

existentes a partir da política de desenvolvimento territorial, tornou-se necessário 

entender por que esses processos ocorrem em determinado tempo e espaço social 

de contrastes. Tratando-se de mecanismo de relação social, este espaço 

multidimensional, transforma-se em campo de lutas, cheio de objetos de disputas, 

conflitos e de atores que se colocam no jogo. Neste sentido, Santos (1979) diz que o 

“o espaço reproduz a totalidade social na medida em que estas transformações são 

determinadas por necessidades sociais, econômicas e políticas”. 

Nesta perspectiva, buscou-se um enfoque sistêmico e interdisciplinar, de 

forma a minimizar o recorte setorial, levando em conta as percepções que os atores 

têm da realidade, seus saberes e o conhecimento técnico científico disponível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: CODETER, 2011 e PDTRS, 2008. Adaptado pela autora, 2016. 

 

Figura 1 – Mapa dos Territórios de Identidade do estado da Bahia e localização da 
área de estudo – Território de Identidade do Sertão do São Francisco. 
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A opção pela pesquisa qualitativa justificou-se por ser um método que se 

desenvolve em situação natural, sendo rico em dados descritivos em plano aberto e 

flexível, focando a realidade de forma contextualizada (CALIARI, 2002). Mesmo 

sendo uma pesquisa qualitativa, os dados quantitativos dos municípios e do território 

foram analisados com base nos estudos oficiais (IBGE, 2000, 2006 e 2010; SEI, 

2013 e, outras fontes citadas), o que a torna uma pesquisa quali-quantitativa.  

Pesquisas qualitativas visam compreender processos que são dinâmicos, 

vivenciados por grupos sociais (RICHARDSON, 2008), e o uso de múltiplas fontes 

de evidência, busca relatar o fenômeno em detalhes e padrões que permitam 

ilustrar, confirmar ou contrapor-se a suposições presentes no referencial teórico 

utilizado, dando mais confiabilidade às informações levantadas e analisadas, o que o 

estudo de caso permite e requer. Para tanto, buscou-se documentos 

contemporâneos ou retrospectivos, considerados autênticos. 

O projeto de pesquisa envolveu três fases distintas: a) a escolha do 

referencial teórico; a seleção do caso e o desenvolvimento de protocolos para a 

coleta de dados; b) a condução do estudo de caso, com a coleta e análise de dados, 

e o relato do caso; e, c) a análise dos dados obtidos à luz da teoria selecionada, 

interpretando os resultados (YIN, 2010).  

A pesquisa fica enriquecida quando às entrevistas soma-se a observação 

direta do pesquisador, ação esta que foi constante durante o desenvolvimento da 

pesquisa (RICHARDSON, 2008). Portanto, a observação se deu através da 

participação em cerca de vinte reuniões do Núcleo Diretivo, nas várias reuniões de 

avaliação de projetos das comissões designadas para tal fim, em três encontros 

territoriais, duas conferências e três visitas realizadas nos municípios integrantes do 

território Sertão do São Francisco-Bahia, além das seis plenárias do colegiado 

territorial e atividades relacionadas com o projeto previamente agendadas.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com integrantes das 

instituições que compõem o Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Sertão do 

São Francisco – Bahia (CODETER TSSF-BA), com participantes de programas e 

projetos de abordagem territorial, além dos atores que não necessariamente 

possuam conhecimento sobre o contexto operado pelo Colegiado, mas que têm 

contato e atuação direta com as populações rurais do território (IICA, 2013), 

independente do sexo, com idade superior a 18 (dezoito) anos e que aceitaram  

participar da pesquisa de campo que foi realizada no período de novembro a 
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dezembro de 2016. Os critérios de exclusão estão relacionados a não aceitação da 

assinatura do TCLE de participantes do colegiado territorial, e, também, à 

impossibilidade para realização da entrevista no período agendado. 

Foram entrevistados somente os que  concordaram em opinar sobre o tema, 

sendo preservada a sua identidade e respeitada a visão de cada um sobre o 

assunto. A amostragem foi definida por saturação, ou seja, novas entrevistas foram 

suspensas quando as respostas passaram a apresentar os mesmos dados, sem 

adição de resultados. Os roteiros das entrevistas tiveram por base formulários já 

validados em outros territórios brasileiros pelo Observatório de Políticas Públicas 

para a Agricultura e o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura 

(IICA) (Anexo B e C).  

O modelo de análise foi delineado com base na triangulação proposta por 

Campenhoudt, Chaumont e Franssen (2005), esquematizando a inter-relação entre 

os elementos da triangulação - teoria e conceitos (desenvolvimento territorial e 

políticas públicas) - vértice superior; métodos e técnicas (estudo de caso e fontes 

múltiplas de evidências) - vértice inferior esquerdo; e fenômeno social estudado (a 

experiência no território, suas dinâmicas territoriais, programas e projetos a partir de 

política de desenvolvimento territorial específica) – vértice inferior direito (Figura 2).  

“Triangulação é uma metáfora tomada emprestada da estratégia militar e da 

navegação, que se utiliza de múltiplos pontos de referência para localizar a posição 

exata de um objeto” (GOLDEMBERG, 2004). 

Para auxiliar a interpretação dos dados, também foi utilizada a análise 

documental que, para Ludk e André (1986), é aquela realizada a partir de 

documentos contemporâneos ou retrospectivos, considerados cientificamente 

autênticos (PDTRS, Matriz de Planejamento, projetos desenvolvidos no território, 

atas, dentre outros). Essa análise, constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos do objeto de estudo. Todo esse trabalho de coleta e 

análise de dados primários e secundários foi interpretado à luz do novo paradigma 

científico, ou seja, numa perspectiva interdisciplinar com base no pensamento 

ecossistêmico. 
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Figura 2 - Delineamento do estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Campenhoudt; Chamont; Franssen, 2005; Goldemberg, 2008; Richardson, 2008; Yin, 2010.   
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4 DESENVOLVIMENTO, TERRITÓRIO E AGRICULTURA 

FAMILIAR 

 

Nesse capítulo, as ideias e os elementos ligados ao desenvolvimento nas 

últimas décadas foram trazidos para embasar as discussões da recente política 

pública de desenvolvimento territorial no Brasil e construir o quadro teórico a partir 

da visão de autores que participam deste debate, buscando destacar os elementos 

que permitam compreender a sua trajetória e importância para a agricultura familiar. 

A proposição é fazer uma abordagem rápida sobre as políticas públicas voltadas 

para o desenvolvimento territorial rural no Brasil com ênfase na agricultura familiar, 

nos últimos anos. Na sequência, relatar a criação dos espaços de interlocução da 

sociedade civil e governos; a diversidade existente no mundo rural e sua 

multifuncionalidade, trazendo para a discussão um conjunto de elementos 

relacionados à estratégia que tem contribuído com o processo de constituição 

desses espaços, apresentando de forma mais geral os avanços e desafios desta 

estratégia. 
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4.1 A agricultura familiar brasileira e sua inserção na política de 

desenvolvimento territorial 

 

Historicamente, a agricultura familiar sempre foi excluída do processo de 

desenvolvimento pensado para o país e, mesmo na década de 60, quando os 

investimentos foram intensificados para o setor agrícola, essa categoria ficou 

marginalizada pelo processo de modernização do campo, que privilegiou a 

agricultura baseada em commodities 1  e ligada às agroindústrias, ou seja, a 

agricultura patronal.   

Os incentivos do Estado brasileiro ao setor agrícola sempre foram 

concentrados nas grandes propriedades rurais, visando melhorar o saldo da balança 

comercial com recursos voltados para a produção agropecuária destinada ao 

mercado externo. Associa-se a esse direcionamento político, a ausência de 

delimitação conceitual do agricultor familiar, condição importantíssima para promovê-

lo a público-alvo da política pública, fazendo com que grande parte do setor agrícola 

deste segmento fosse relegada ao último plano das políticas de desenvolvimento 

para o setor.  

A década de 90 foi iniciada com a marca da entrada da agricultura familiar no 

vocabulário acadêmico e, nos anos 2000, com uma reavaliação do significado do 

desenvolvimento rural, aparece na forma de debate sobre as relações do rural e 

urbano e da introdução da abordagem das dinâmicas territoriais nos processos de 

desenvolvimento (FAVARETO, 2010). 

O governo brasileiro estabeleceu, na década de 90, o Plano de 

Desenvolvimento Rural, objetivando fortalecer a agricultura familiar e o 

desenvolvimento rural. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (PRONAF) foi instituído em 1996, com a finalidade de contribuir para o 

desenvolvimento dos agricultores familiares de modo sustentável, oferecendo 

condições para o aumento da capacidade produtiva, da geração de empregos e a 

melhoria de renda. No final dessa década, emerge a discussão da abordagem 

territorial como uma estratégia de desenvolvimento rural. 

                                                                   

1 Commodities – produtos padronizados comercializados em grande escala no mercado internacional, tais como açúcar, 

laranja, soja, milho, entre outros. 
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Em 2003, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da criação da 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial, reorientou as políticas públicas de 

desenvolvimento rural, tendo como principal eixo o enfoque territorial, passando a 

operar com a estratégia, cujo conceito de território adotado é: 

 

[...] “um espaço físico, geograficamente definido, geralmente 
contínuo, compreendendo cidades e campos caracterizados por 
critérios multidimensionais, tais como o ambiente, a economia, a 
sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população 
com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam 
interna e externamente por meio de processos específicos, onde 
se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade e 
coesão social, cultural e territorial” (BRASIL, 2003, p.34). 

 

Ao longo de todo processo de desenvolvimento, mudanças ocorreram 

inclusive na forma de enxergar o rural e suas vantagens comparativas, não se 

constituindo ele apenas como o espaço de produção do setor primário, com 

atividades ligadas à agropecuária, silvicultura e mineração, mas passando a ter 

importância para outros setores da economia, como o de serviços. A visão do rural, 

para além de área exportadora de bens primários, cujos componentes importantes 

eram a localização, a fertilidade do solo e o preço da terra, passou a considerar a 

sua importância com a acessibilidade, a paisagem, a qualidade de vida 

(FAVARETO, 2010; VEIGA, 2007).  O rural, na sua conformação, abriga também um 

conjunto de atividades não agrícolas, tais como, a moradia, o lazer, o turismo, a 

prestação de serviços, decorrentes da preservação ambiental e algumas atividades 

industriais (GROSSI; GRAZIANO DA SILVA, 2002). 

 A agricultura familiar anteriormente só associada à subsistência passou a 

ocupar uma posição como um setor estratégico na dinamização de regiões e na 

absorção de mão de obra. Assim, os agricultores familiares que vivem “à margem do 

processo de valorização do capital, ganham importância política e social, na medida 

em que compõem um grande contingente populacional e fornece alimentos a preços 

acessíveis" (HESPANHOL, 2010, p. 126). É nesse contexto, que há uma reavaliação 

dos instrumentos governamentais por parte dos pesquisadores, cientistas e do 

governo até então usados na promoção do desenvolvimento e crescimento 

econômico.  
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O Censo de 2006, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), revelou que o número de agricultores familiares cresceu no decênio, saindo 

de 4,1 milhões para 4,5 milhões, o que corresponde a 87,95% do total de 

estabelecimentos agropecuários do país. Em 2006, os agricultores familiares 

ocupavam 106 milhões de hectares (32,3% da área total dos estabelecimentos) e 

respondiam por 40% da produção agropecuária total, com Valor Bruto da Produção 

de R$ 57,5 bilhões. O fato da área ser proporcionalmente menor que a participação 

na produção, revela a maior intensidade no uso do fator terra dos agricultores 

familiares. Em termos de emprego (incluindo os membros da família e seus 

empregados), a agricultura absorvia, em 2006, 13 milhões de pessoas (78,8% do 

total da mão de obra no campo), um crescimento de 2,3%.  Os números por si só 

mostram a importância das unidades familiares, ainda mais se o olhar for ampliado 

para as atividades não agrícolas existentes e para os empreendimentos econômicos 

solidários ligados aos agricultores familiares, com a possibilidade de inclusão dos 

jovens e das mulheres e, maior geração de trabalho e renda no meio rural. 

O Governo Federal lançou vários programas e o orçamento destinado aos 

agricultores de base familiar saltou de R$ 2,2 bilhões em 2002 para R$ 16 bilhões 

em 2010/2011 no Plano Safra. Com a consolidação do PRONAF, o ambiente 

institucional, assim como a dimensão do papel da agricultura familiar no processo de 

desenvolvimento rural foi significativamente modificado, configurando a sua 

importância política e social. 

Alguns programas com abordagem territorial merecem destaque como o 

PRONAF, a partir de 2003 os Territórios Rurais e, após 2008, os Territórios de 

Cidadania. A ideia norteadora dos programas é a redução da pobreza, da 

desigualdade social e econômica e da insegurança alimentar. O aporte de recursos 

vem crescendo, principalmente no PRONAF e outros instrumentos de apoio são 

colocados à disposição da agricultura familiar, como o Seguro Safra e o Programa 

de Aquisição de Alimentos, revelando nesse período o importante reconhecimento 

do Estado em relação à categoria social dos agricultores familiares. 

A abordagem territorial oferece outra perspectiva para o desenvolvimento, em 

que os diferentes atores locais são convidados a pensar e decidir sobre o seu 

próprio futuro, as suas demandas, os seus projetos e a forma de gestão das 

iniciativas a serem implementadas (DELGADO et al., 2007). Permite uma maior 
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capacidade de organização e de compromisso em torno de um projeto de 

desenvolvimento rural, o que exige uma nova divisão de funções e de poder 

(COREZOLA et al., 2010).  

Uma das principais marcas no panorama das políticas públicas é a 

abordagem territorial do desenvolvimento rural e o grande desafio é “passar de uma 

inovação retórica para um verdadeiro processo de mudança institucional” 

(FAVARETO, 2009). O autor ressalta que é comum falar em territorialização das 

políticas e que ocorreu uma ampliação dos recursos mobilizados para o 

desenvolvimento das regiões interioranas, no entanto: 

 

 ... “ há um duplo viés nessas iniciativas que faz com que elas não 
signifiquem, ainda, uma verdadeira mudança institucional em 
direção à abordagem territorial: o viés setorial, com a 
exclusividade de apoio as atividades agropecuárias e no máximo 
artesanais, e o viés de política social, com forte exclusividade de 
participação e envolvimento das organizações de agricultores 
familiares” (FAVARETO, 2009, p. 11). 

  

A disseminação da retórica territorial entre gestores públicos, pesquisadores e 

movimentos da sociedade civil possibilitou adentrar na abordagem territorial. O 

aspecto multidimensional do desenvolvimento que articula dimensões econômicas, 

ambientais, sociais, culturais, institucionais é um dos limites a ser superado, pois 

apesar da retórica territorial, a visão setorial está impregnada nos governos, com a 

fragmentação das políticas públicas. 

Tais políticas, frente a essa diversidade do Brasil rural contemporâneo, 

mostram claramente a insuficiência e/ou inadequação das mesmas para se 

considerar as especificidades, atenderem as necessidades e mobilizarem 

plenamente as potencialidades do desenvolvimento nos territórios do interior 

brasileiro em seus diversos biomas.  

Vários estudos apontam que a agricultura familiar e a terra têm funções para 

além da produção agrícola. Para Grossi e Graziano da Silva (2002), o rural tende a 

ser crescentemente percebido e valorizado como um espaço produtivo, um espaço 

de residência, um espaço de serviços, inclusive de lazer, turismo, e, também um 

espaço patrimonial, valorizado pela função de preservação dos recursos naturais, 

dos bens comuns e culturais. 
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O uso desses espaços rurais deve promover a diversificação produtiva 

enquanto estratégia de desenvolvimento territorial sustentável, adotar os princípios 

agroecológicos como um contraponto ao modelo dominante que tem como base a 

exaustão dos recursos naturais e, estimular a inovação com tecnologias apropriadas 

que promovam a preservação ambiental. 

O Brasil, maior país tropical, está na lista dos 17 (dezessete) países da 

megadiversidade dentre as duzentas nações do mundo. Abriga vários ecossistemas, 

dotados, em sua maioria, de recursos hídricos e climas favoráveis à produção de 

biomassa terrestre, florestal e aquática, as quais possuem oitos usos fundamentais: 

alimentos, ração animal, bioenergia, fertilizantes, materiais de construção, matérias 

primas industriais (fibras, celulose, óleos, resinas, entre outros...), fármacos e 

cosméticos (SACHS, 2004). 

O modelo predominante não é sustentável e a Terra não mais consegue se 

autorregular. A civilização hoje globalizada, vive em uma dupla ilusão: uma de que 

os recursos da Terra são ilimitados; outra, de que se pode desenvolver infinitamente. 

Diante desses pressupostos, duas injustiças são produzidas: a social e a ecológica 

(BOFF, 2012). Portanto, nesse contexto histórico o desenvolvimento não pode ser 

pensado sem considerar a diminuição das desigualdades sociais, a redução da 

pobreza e a preservação dos recursos naturais.  

A preservação da biodiversidade e o reconhecimento dos conhecimentos 

tradicionais passam a ter uma importância fundamental para as políticas públicas de 

desenvolvimento territorial sustentável. Os agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária e comunidades tradicionais representam o maior contingente 

populacional que vive nesses ecossistemas e a quem é atribuído, cada vez mais, a 

função de cuidadores do meio ambiente.    
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4.2  Novas institucionalidades e governança territorial 

  

Os programas governamentais nas últimas décadas passaram a incentivar a 

constituição de conselhos municipais (educação, saúde, assistência social, 

desenvolvimento rural, entre outros), sendo que, para que os municípios tivessem 

acesso aos recursos do governo, alguns conselhos passaram a ser obrigatórios, 

ocorrendo efetiva transferência do poder decisório a estados, municípios e atores 

sociais locais. Vale ressaltar que em relação ao desenvolvimento rural, as mudanças 

vieram seguidas das exigências feitas pelo PRONAF Infraestrutura e Serviços, que 

além de selecionar os municípios com base em critérios rurais e sociais, exigia a 

constituição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável 

(CMDRS).  

A composição dos CMDRS tinha que ser de pelo menos 50% de 

representantes da agricultura familiar, assumindo a responsabilidade de elaborar o 

Plano Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (PMDRS), como uma pré-

condição para receber os recursos para infraestrutura e serviços. Os CMDRS 

definiam, entre a sociedade civil e o poder público local, as prioridades que 

contribuiriam para a promoção do desenvolvimento endógeno.  Isso propiciou uma 

nova fase de gestão social participativa nas ações do poder público local – a gestão 

descentralizada (SCHNEIDER; MATTEI; CAZELLA, 2004). 

Esses novos espaços de ação política e de interação social contribuíram para 

ampliar a compreensão sobre o valor da agricultura familiar, tanto no âmbito dos 

governos quanto da sociedade em geral, ao tempo em que as novas instâncias de 

representação e gestão social possibilitaram que os agricultores participassem das 

políticas públicas nas três esferas públicas. 

Pensar o desenvolvimento através de uma abordagem territorial implica no 

fortalecimento dos grupos sociais locais e suas organizações, na consolidação das 

ações coletivas, na articulação e na sintonia entre as diferentes dimensões do 

desenvolvimento (BONNAL; KATO, 2010). A inclusão produtiva e a dinamização 

econômica territorial devem acontecer com o fortalecimento das redes sociais de 

cooperação e na perspectiva do desenvolvimento sustentável, considerando a 

biodiversidade e os saberes tradicionais dos territórios. 
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O Ministério do Desenvolvimento Agrário, através da Secretaria de 

Desenvolvimento Territorial, definiu como instrumento de gestão para o 

desenvolvimento territorial no âmbito do Programa Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Territórios Rurais, desde 2006, o Plano Territorial de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, o qual deve ser construído de forma 

participativa em cada território e homologado pelo Conselho de Desenvolvimento 

Territorial, composto por instituições do poder público municipal, estadual e federal 

e, da sociedade civil organizada de cada território.   

O município isolado é uma unidade administrativa pouco adequada para gerir 

a rede de relações necessárias ao desenvolvimento rural e a partir da nova unidade 

de referência - o território – passou-se a promover ações intermunicipais, cujo 

exemplo mais complexo são os consórcios intermunicipais como uma 

institucionalidade capaz de executar políticas territoriais. Com isso buscou-se 

também superar a setorialidade e a “prefeiturização” dos conselhos municipais 

(JARA, 1998). 

Ao longo do processo, foram criadas novas formas de governança local: os 

conselhos municipais (especificamente local) e em seguida, os conselhos territoriais 

e consórcios intermunicipais (tendo como referência o território). 

A figura dos consórcios públicos surgiu com a Emenda Constitucional nº 

19/98 que alterou o art. 241 da Constituição Federal. A Lei nº 11.107/05 que deu 

aplicação a esse artigo, disciplinou os consórcios públicos e possibilitou a 

cooperação entre entes federados na prestação de serviços públicos e na adoção de 

políticas conjuntas para atendimento da coletividade. 

 Os consórcios reúnem diversos municípios em torno da elaboração de 

projetos a partir de demandas locais que possibilitam a realização de ações 

conjuntas às quais não teriam o mesmo peso de propostas individuais e não 

alcançariam os mesmos resultados. Com essa inovação o que se almeja é a 

constituição de iniciativas comuns de interesse do poder público e da sociedade civil, 

com maior abrangência territorial.  

Estudos realizados apontavam que 37% dos municípios brasileiros possuem 

consórcios intermunicipais (44% destes nos municípios de até cinco mil habitantes), 

sendo apenas os da área de saúde aqueles que possuíam algum significado. Nos 

demais setores como educação, limpeza urbana, equipamentos e máquinas, 
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esgotamento sanitário, moradia, entre outros, os consórcios intermunicipais não 

atingem mais que 4% dos municípios nacionais (ABROMOVAY, 2001).  

Existem atualmente 637 (seiscentos e trinta e sete) consórcios em todo o 

país, voltados principalmente para ações de saneamento, infraestrutura, saúde, 

resíduos sólidos, meio ambiente, abastecimento, transporte, turismo, segurança, 

desenvolvimento e até de combate à seca, segundo dados do Observatório dos 

Consórcios Públicos Federativos (OCPF). 

Embora seja um instrumento da maior relevância para os territórios, todos os 

estudos realizados com a finalidade de avaliar o desempenho dos consórcios na 

região Nordeste, notadamente no Semiárido, apontam o elevado nível de dificuldade 

na sua operacionalização, dado a baixa compreensão por parte dos prefeitos da sua 

eficácia junto à população. Muito provavelmente, porque nesses casos os 

municípios deixam de ser as unidades de referência das políticas públicas e do 

plano das ações governamentais, passando o território a ser o alvo da 

representatividade.  

Conselhos e colegiados são considerados inovadores das políticas públicas, 

pois o desenho institucional tem por preocupação principal possibilitar o diálogo 

entre governo e sociedade civil nas diferentes escalas, especialmente com os 

segmentos historicamente excluídos como os agricultores familiares, assentados da 

reforma agrária e as comunidades tradicionais, porém, não conseguem representar 

a pluralidade e a diversidade de atores.  

Nota-se também a baixa interlocução com estruturas dos governos estaduais, 

especialmente com outros conselhos gestores de políticas que não participam das 

discussões da política territorial, sendo que as articulações acabam ficando restritas 

às políticas do governo federal na grande maioria dos estados. 

Alguns avanços são observados quando a estrutura do governo estadual 

segue a mesma orientação do governo federal, adotando a estratégia e criando até 

mesmo secretarias voltadas para os espaços rurais e a agricultura familiar, como é o 

caso do Estado da Bahia. 

No Brasil, alguns consórcios intermunicipais conseguiram visar ações de 

longo prazo, organizando um plano estrutural que permitiu às populações mais 

pobres, obter trabalho e renda, além de viabilizar a produção familiar rural, ou seja, 

ampliar a capacidade de atendimento aos cidadãos e cidadãs. Observa-se, 
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entretanto, que o diálogo entre os consórcios municipais e os colegiados de 

desenvolvimento territorial sustentável é, na sua grande maioria, frágil e não reflete o 

esforço empreendido na discussão das políticas públicas de desenvolvimento rural, 

quando das realizações de ações propositivas. 

Muitos obstáculos se opõem na construção de institucionalidades que levam 

em consideração as populações tradicionais e os seus saberes. Pode-se observar 

também que os atores locais foram mobilizados para pensar o território, mas na 

realidade, tanto os atores, como os investimentos, são setoriais.  

É inegável a importância da criação de novas institucionalidades como a 

construção de colegiados, fóruns, consórcios, espaços coletivos de negociação e 

pactuação de políticas públicas com ênfase na agricultura familiar e comunidades 

tradicionais, para o fortalecimento da política com recorte territorial e a 

descentralização das políticas públicas. Entretanto, essas novas institucionalidades 

precisam ir além do que está posto e alcançar as dinâmicas territoriais, com a 

construção do projeto de futuro, repensando a relação urbano-rural. Além disso, 

devem possibilitar o acesso de todas as pessoas aos ativos, recursos e 

oportunidades que lhes permitam ampliar sua liberdade de pensar e agir, com o 

propósito do desenvolvimento sustentável. 

O ambiente de concertação social como espaço de planejamento, execução e 

acompanhamento das ações para o desenvolvimento territorial sustentável no Brasil 

vem sendo construído e enfrenta muitos desafios. Faz-se necessário avançar na sua 

construção, tendo como ideia central o desenvolvimento focado em uma nova ética 

e nos bens comuns, com justiça ambiental, inclusão social e econômica.  Alguns 

velhos e novos desafios se colocam: o acesso aos recursos naturais e energéticos, 

como o acesso à água, elemento essencial à vida e, as energias limpas; a questão 

agrária e as relações do urbano-rural. 

As políticas públicas devem através da abordagem territorial, potencializar e 

valorizar a diversidade e a multifuncionalidade dos espaços rurais e fortalecer a 

institucionalidade e a participação das organizações sociais na sua concepção e 

operacionalização, com a incorporação de novos atores. A diversificação dos 

sistemas produtivos e a preservação dos recursos naturais deverão levar em 

consideração os saberes tradicionais associados à biodiversidade. 
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Os mecanismos de articulação precisam ser aprimorados, superar a escala 

municipal e a dependência dos gestores locais na execução das ações, romper a 

fragmentação e a setorialização das políticas, ampliando a interlocução com as 

diferentes esferas governamentais e institucionais.  

Os resultados alcançados em diferentes territórios rurais espalhados no país 

caminham na transição da abordagem setorial para a territorial e contribuíram para 

diferentes práticas, com a valorização da agricultura familiar. A revisão de 

instrumentos e programas que tragam o conjunto de elementos evidenciados nas 

diferentes experiências acumuladas e contemplem as dinâmicas territoriais, é 

fundamental para os ajustes contínuos, contribuindo com o processo de 

monitoramento e avaliação das políticas públicas na perspectiva do desenvolvimento 

sustentável. 
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4 EXPERIÊNCIA DO TERRITÓRIO DO SERTÂO DO SÃO 

FRANCISCO - BAHIA 

 

Esse capítulo busca analisar a política de desenvolvimento territorial rural 

através da experiência vivenciada no Território de Identidade do Sertão do São 

Francisco.  É feita uma caracterização do território, consultando vários documentos, 

atas, relatórios e análise de indicadores a partir de dados disponibilizados pela 

Secretaria de Planejamento da Bahia (SEPLAN), através da Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), ao Colegiado Territorial do Sertão do 

São Francisco, além de outras fontes oficiais. Em seguida, através da observação 

participante realizada durante os dois últimos anos junto ao CODETER TSSF-BA e 

das entrevistas realizadas com a atores que desempenham um papel chave na 

política de desenvolvimento territorial rural sustentável, foram reconstituídos e 

analisados o processo desencadeado por essa experiência e os planos, programas 

e projetos que os seus atores estiveram envolvidos. Por fim, a pesquisa buscou 

evidenciar os aprendizados coletivos e deixar expostos os avanços e limites que 

esta política alcançou nos últimos 13 (treze) anos no território, apontando alguns 

caminhos para a melhoria dos resultados.  
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5.1 Caracterização do território do Sertão do São Francisco-Bahia 

 

O Território Sertão do São Francisco-Bahia (TSSF-BA), constituído em 2003, 

é composto por 10 (dez) municípios: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa 

Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, Sobradinho, Sento Sé e Uauá.  

Sua extensão territorial é de 61.589,02 km² e tem uma população de 494.431 

habitantes (IBGE, 2010). Localiza-se na região Nordeste, no semiárido brasileiro, 

dentro do polígono das secas, na divisa da Bahia com os estados do Piauí e 

Pernambuco.  O bioma é a caatinga e o recurso hídrico mais importante é Rio São 

Francisco. 

Trata-se de espaço rico em movimentos sociais que se fortaleceram nas lutas 

cotidianas, durante o embate travado com o poder público e a iniciativa privada, 

como durante e pós construção da barragem de Sobradinho e relocação das 

populações ribeirinhas; na desapropriação de terras pelo Estado; na valorização e 

luta pelo reconhecimento dos fundos de pasto; no processo de ocupação das terras 

e na instalação dos perímetros públicos de irrigação. Rico também em 

manifestações culturais - Samba de Veio, Folia de Reis, São Gonçalo, Corrida de 

Argolinha, Festa do Pescador, dos Vaqueiros, do Padroeiro, além de Quadrilhas 

Juninas. 

A situação ambiental é preocupante por conta do uso indiscriminado de 

agrotóxicos, do lançamento de resíduos sólidos e esgotos no Rio São Francisco e 

riachos, do desmatamento das suas margens ciliares e também da caatinga. 

Processos de assoreamento dos rios e desertificação da caatinga estão em curso. 

Outra preocupação é a presença das mineradoras e toda a questão ligada aos 

recursos naturais e perda da biodiversidade.   

O agronegócio, impulsionado pela política pública de irrigação e a agricultura 

familiar, que persiste no tempo e no espaço, estão presentes no território. 

A população estimada do TSSF-BA para 2015 foi de 537.115 pessoas 

(DATASUS, 2016), que representa 3,5% da população da Bahia. Juazeiro continua 

sendo o maior contingente populacional do território, com 216. 588 habitantes e o 

segundo município, Casa Nova, com população estimada em 2015 de 71.504 

habitantes. Os oito municípios restantes têm populações inferiores a 50.000 
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habitantes. Canudos possui o menor contingente populacional do território, com 

população estimada em 2015 de 17.070 habitantes. 

  

Fonte: BRASIL, 2008. 

 

Figura 3 – Mapa do Território de Identidade do Sertão do São Francisco-Bahia. 

  

O clima é tropical semiárido, segundo a classificação de Köppen, tipo 

BSh´W´, quente seco, caracterizando-se pela escassez e irregularidade das 

precipitações e por forte evaporação em consequências das altas temperaturas, cuja 

média anual é em torno de 26°C. A insolação média anual é de 2.800 horas de 

luminosidade e a evaporação varia em torno de 3.000 mm por ano. 

O regime pluviométrico tem duas estações bem definidas. A primeira é a 

estação das chuvas que tem início em novembro e termina em março, com 

precipitações médias anuais em torno de 450 mm. A segunda estação é a da seca 

que ocorre de abril a outubro, sendo que em relação à umidade relativa do ar, o mês 

de outubro é o mais seco e o mês de abril é o mais úmido. A umidade relativa do ar 

é bastante regular e sua média é de 60,5% e a amplitude de variação é de 15%. 
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Em 1970, na época da construção da barragem de Sobradinho, hidroelétrica 

implantada pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), inúmeras 

famílias de várias partes do Brasil, atraídas pelo empreendimento, vieram à procura 

de emprego e após conclusão da obra, ficaram sem alternativa de sobrevivência. 

Pouco a pouco, buscaram na pesca, na agricultura e na instalação de pequenos 

comércios, a forma de contornar a situação em que se encontravam. Logo que a 

barragem ficou concluída, realizou-se a desapropriação das terras e um importante 

contingente populacional foi desalojado, com mudanças bruscas no seu modo de 

vida. As cidades de Remanso, Casa Nova, Pilão Arcado e Sento Sé foram alagadas 

e suas populações transferidas para novas sedes.  

O Lago de Sobradinho, formado a partir dessa intervenção pública, com o 

propósito de regularizar a vazão do Rio São Francisco e gerar energia elétrica nas 

usinas instaladas à sua jusante, constituiu-se num grande lago artificial em espelho 

d´água da América Latina, com 34,1 bilhões de metros cúbicos.  

A agricultura irrigada ganhou força a partir da década de 1980 na região, por 

conta da associação dos fatores naturais (água, solo e clima) e das intervenções 

públicas (hidroelétrica de Sobradinho - CHESF e perímetros públicos de irrigação – 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 

(CODEVASF), tendo provocado mudanças profundas na configuração do espaço 

regional, no modo de produção, nas relações sociais, culturais, econômicas e no 

meio ambiente. 

Juazeiro centralizou as intervenções públicas e 05 (cinco) perímetros de 

irrigação foram aí instalados: Mandacaru, Tourão, Maniçoba, Curaçá e por último, o 

Salitre, totalizando uma área oficial de 21.205 hectares irrigados, com 1.088 

agricultores, que por vezes, se autodenominam de pequenos empresários, 

pequenos produtores ou de agricultores familiares, e, as empresas de médio e 

grande porte.  Nesses perímetros, com áreas para agricultores e empresas, vários 

cultivos foram realizados, com muitas culturas instaladas: manga, uva, coco, acerola, 

pinha, melão, melancia, goiaba, cebola, cana de açúcar, grãos, dentre outras. Uma 

única empresa, a Agroindústrias do Vale do São Francisco (AGROVALE), possui 

cerca de 26 mil hectares irrigados nesses perímetros e nos seus arredores, com a 

monocultura da cana de açúcar e produção de álcool e açúcar, inclusive para 

exportação.  
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Outros perímetros irrigados existentes no território são: Perímetro Irrigado 

Vaza Barris (Canudos); Perímetro Irrigado Cruz das Almas (Casa Nova); Perímetro 

Irrigado Itapera e Perímetro Irrigado Pascoal e Limoeiro (Sento Sé); Perímetro 

Irrigado do Tatauí (Sobradinho) e os Projetos de Irrigação de Pedra Branca 

(Curaçá). 

 Às margens do rio São Francisco e do Lago de Sobradinho, com cerca de 

420 km no território, a agricultura irrigada privada se estende, sendo beneficiada 

pelos investimentos públicos que ocorreram no território, principalmente os ligados à 

melhoria das infraestruturas e aos incentivos proporcionados pelo governo, como o 

acesso a recursos financeiros.  

A agricultura de vazante e a pesca são as atividades mais antigas abrigadas 

na calha do rio São Francisco. A pesca artesanal, antes da Barragem de 

Sobradinho, que não possui escada para peixes, era sincronizada com as grandes e 

pequenas cheias do rio, com as várzeas e lagoas marginais funcionando como 

berçários naturais para a reprodução dos peixes, durante a piracema. A atividade de 

pesca está relativamente organizada em colônias de pescadores na maioria dos 

municípios do território e atualmente, percebe-se um deslocamento da pesca para o 

município de Pilão Arcado, que apresenta uma maior diversidade de peixes, ficando 

situado mais acima da Barragem de Sobradinho. A piscicultura, com criação de 

peixes em tanques rede, tem o município de Sobradinho como destaque. 

A região dependente de chuva, conhecida por área de sequeiro, compõe a 

maior parte das áreas do território e cujas terras de uso coletivo para pastejo 

principalmente dos caprinos e ovinos, são chamadas de Fundo de Pasto. Esse 

modo de vida data da ocupação dos sertões e existem cerca de 230 (duzentas e 

trinta) associações comunitárias que lutam pela regularização dessas terras e ou 

pela melhoria das condições de vida das famílias que ali se estabeleceram. Grande 

parte dos agricultores e criadores possuem minifúndios e utilizam as áreas de Fundo 

de Pasto, cujo sistema é reconhecido na Constituição do estado da Bahia de 1989, 

Artigo 178. Todos os municípios possuem processos de regularização fundiária de 

comunidades de Fundo e Fecho de Pasto na Coordenação de Desenvolvimento 

Agrário  (CDA), com destaque para o município de Uauá, com 62 (sessenta e dois) 

processos e Sento Sé, com o menor número, 07 (sete) processos. 
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A atividade econômica mais importante na área de sequeiro é a pecuária. O 

TSSF-BA é considerado, em termos de criação de ovinos e caprinos, como o mais 

relevante do país. Estima-se que o território possui um rebanho próximo a 2,3 

milhões de caprinos e ovinos, ocupando o primeiro lugar em efetivo do rebanho 

caprino, com mais de 1,2 milhão de cabeças e seu rebanho ovino, com mais de 1,1 

milhão de cabeças (IBGE, 2015), o que demonstra uma vocação natural para esse 

criatório. 

 A região Nordeste é a principal criadora de caprinos e ovinos do país, com 

rebanho de cabeças de 8.909.076 caprinos e 11.149.336 de ovinos, sendo que a 

Bahia é 1º estado do Nordeste na criação desses animais, com um efetivo do 

rebanho de 2.637.249 e 2.416.997, respectivamente (IBGE, 2015). Dentro do estado 

da Bahia, o Território de Identidade do Sertão do São Francisco é o que mais se 

destaca, com 45,7% do rebanho de caprinos e 35,4% do rebanho de ovinos. 

Portanto, fica mais uma vez evidenciado a importância que o território representa 

para a caprinovinocultura estadual e nacional. 

O rebanho de caprinos e ovinos, numericamente expressivo ainda apresenta 

níveis de desempenho baixo, com o peso mínimo de abate, só atingido em animais 

com idade superior a 12 (doze) meses, escasso rendimento e carcaça que não 

satisfaz as exigências de mercado em termos de qualidade, com alta taxa de 

mortalidade e baixa produção de leite na vida útil das matrizes. O principal limitante 

para a geração de renda a partir dessa atividade é a escassez de alimentos durante 

o período seco.  

Os dados da Pesquisa Pecuária Municipal do IBGE revelam o crescimento do 

rebanho ovino no território, que saiu de 0,7 milhão de cabeças em 2009 para 1,1 

milhão de cabeças em 2015 e um crescimento também do rebanho de caprinos, de 

1,1 para 1,2 milhão de cabeças, no mesmo período. Importante observar que nesse 

período a seca foi contundente, com precipitações pluviométricas abaixo da média 

em cinco anos consecutivos (Gráfico 1), atravessando um dos períodos mais críticos 

dos últimos 30 anos em relação a quantidade de chuvas no território. 

A apicultura tem sido vista pelos agricultores como geradora de renda e nos 

municípios de Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Remanso, têm crescido o 

número de apicultores e apicultoras, também pela influência da proximidade com 
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estado vizinho do Piauí, cuja atividade já está consolidada e o estado é reconhecido 

como produtor de mel no país. 

 

 

Fonte: Embrapa Semiárido – Estação Agrometereológica de Mandacaru – Juazeiro-BA. 

Figura 4 – Gráfico da precipitação pluviométrica anual (mm) no município de 
Juazeiro-BA, no período de 1995 a 2015. 

 

Existiam 31.752 (trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois) 

estabelecimentos agrícolas familiares no TSSF-BA, em 2006, com um total de 

104.743 (cento e quatro mil, setecentos e quarenta e três) pessoas ocupadas na 

agricultura familiar (IBGE, 2006). 

Dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, do 

ano de 2013, mostram que o maior número de propriedades era no município de 

Casa Nova, com 12.365 (doze mil, trezentas e sessenta e cinco), seguindo de 

Juazeiro, com 7.980 (sete mil, novecentas e oitenta) e Uauá com 5.241 (cinco mil, 

duzentas e quarenta e uma) propriedades. O território possuía cerca de 37.471 

(trinta e sete mil e quatrocentas e setenta e uma) propriedades rurais, sendo que as 

informações do município de Curaçá não foram computadas nesse levantamento. 

No território foram expedidas 47.695 (quarenta e sete mil, seiscentas e 

noventa e cinco) Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAP) em 2016, sendo o 

segundo Território de Identidade da Bahia em número de DAP, correspondendo a 

7,45% do estado. O município com maior número de DAP no território é o de Casa 

Nova, com 19,12%, seguido por Sento Sé com 16,66% e Juazeiro com 14,95% 
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(Tabela 1). A DAP é um documento de relevância para a agricultura familiar, pois 

permite o acesso a várias políticas públicas, como o crédito. 

 

Tabela 1. Percentual de Declarações de Aptidão ao Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP), ativas e desativadas, 
segundo os municípios do Território de Identidade do Sertão do São 
Francisco-Bahia, 2016. 

UF/Território de Identidade / 
Municípios  

DAP 

Ativas % Desativadas % 

 Bahia  640.416   160.987   

Sertão do São Francisco 47.695 7,45% 9.815 6,10% 

 Campo Alegre de Lourdes  4505 9,45 1747 17,8 

 Canudos  1553 3,26 80 0,82 

 Casa Nova  9121 19,12 1847 18,82 

 Curaçá   4396 9,22 1514 15,43 

 Juazeiro  7131 14,95 1938 19,75 

 Pilão Arcado  6454 13,53 967 9,85 

 Remanso  5245 11,00 1351 13,76 

 Sento Sé  7944 16,66  660 6,72 

 Sobradinho  1941 4,07  212 2,16 

 Uauá  3801 7,97 371 3,78 

Fonte: BAHIATER, 06/04/2016. 

 

No território existem várias comunidades remanescentes de quilombolas. As 

comunidades certificadas pela Fundação Cultural de Palmares são: Nova Jatobá, no 

município de Curaçá (publicação no D.O.U. de 05/03/2008); Lagoinha, no município 

de Casa Nova (publicação no D.O.U de 27/11/2015) e a comunidade do Alagadiço, 

que fica na beira do Rio São Francisco, no município de Juazeiro (publicação no 

D.O.U. em 24.07.2015). 

Os assentamentos da Reforma Agrária começaram a povoar o território a 

partir do final da década de 1980, chegando ao número de aproximadamente 20 

(vinte) assentamentos distribuídos nos municípios de Remanso, Juazeiro, 

Sobradinho, Casa Nova, Sento Sé, Curaçá e Uauá, em 2008. Dados do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), mostram a existência de 94 

(noventa e quatro) assentamentos no território, com 2.865 (duas mil oitocentas e 

sessenta e cinco) famílias assentadas (Tabela 2).  
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 Alguns destes assentamentos estão localizados em áreas irrigadas e um dos 

desafios é a não reprodução do modelo convencional de agricultura 

predominantemente existente na irrigação do Vale do Rio São Francisco, baseada 

no uso intensivo de agroquímicos. A proposta é o fortalecimento de práticas 

agroecológicas, através de uma assistência técnica continua e qualificada, que 

tenha como pressuposto básico a convivência com o semiárido.  

 

Tabela 2 - Número de assentamentos e famílias assentadas¹, segundo os 
municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2014. 

UF / Território / Município 
Nº de 

Assentamentos 
Capacidade 

Famílias  

Assentadas 

Bahia 684 58.381 49.128 

Sertão do São Francisco 94 4.103 2.865 

Campo Alegre de Lourdes 3 98 90 

Canudos 12 314 271 

Casa Nova 19 636 487 

Curaçá 9 210 191 

Juazeiro 3 165 154 

Pilão Arcado 12 379 338 

Remanso 4 193 188 

Sento Sé 8 1.326 480 

Sobradinho 5 235 199 

Uauá 19 547 467 

Fonte: INCRA.  

Notas: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

1 Assentamentos realizados entre os anos de 1986 a 2014.  

 

Os projetos de assentamentos da reforma agrária existentes no território são:  

Lagoa do Sal, Lagoa do Pedro e Pitombas (Campo Alegre de Lourdes);  Malhador 

Jurema, Varzinha, Torre, Novo Amparo, Rio do Vigário, Raso, Fazenda Barriguda, 

Angico, Fazenda Penedo, Sítio do Dinho, Caipan e Fazenda Aroeira (Canudos); 

Bela Vista II, Luiz Nunes, São Miquel, São José, Riacho Grande, Algodão de Baixo, 

Sitio,  Lagoinha, Sitio Melancia, Tanque Novo/Papagaio, Veredão dos Marcenas, 

Malhador Jurema, Curibonde, Ladeira Grande, Amalhador de Bocó e Açude da 
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Pedra, Barra/Cacimba, Tabuleiros e Ipoeira, Logo Vem e Pintados (Casa 

Nova);Serra Grande, Frade e Outro, Primavera, Rompedor e Adjacências, Fazenda 

Icó e Adjacências, Pau Ferro, Fazenda Caladinho, Comunidade da Árvore, Fazenda 

Brandão, Banguê, Lagoa da Vaca, Cacimba da Torre Gleba Centro Oeste, Cacimba 

da Torre Gleba Sul, Cacimba da Torre Gleba Nordeste, Cacimba da Torre Gleba 

Centro Leste e Cacimba da Torre Gleba Sudeste (Curaçá); São Francisco, 

Agropastoril Laginha e Agropastoril Cipó (Juazeiro);  Poço Redondo, Cançari, 

Agreste, Brejo da Serra, Intendência, Lagoa do Serrote e Lagoa do Gregoxi, Lagoa 

do Anselmo e Baixão, Vereda da Onça, Baião, Barrerinho e Morro Branco, Baixão 

do Damásio, Bonfim, Baixão do Maroto e Saldanha (Pilão Arcado); Canaã, Pintado, 

Sitio Barra e Lagoa dos Camilos (Remanso);Poção, Beira do Rio, Riacho do Santo 

Antônio, Potiguar, União Nova Esperança e Ponta D’Água (Sento Sé); e, Vale da 

Conquista, Bom Sucesso e Fazenda São João (Sobradinho). 

Na região do Vale do São Francisco, foram constituídas algumas cooperativas 

representativas da agricultura familiar, sendo que a Cooperativa Agropecuária 

Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC), inovou no beneficiamento e 

comercialização de produtos derivados do umbu e do maracujá-do-mato, frutas 

típicas do bioma caatinga. Inovação na forma de produção cooperada de 200 

famílias com pequenas agroindústrias em três municípios do território, na relação 

com o meio-ambiente, na qualidade e embalagem dos produtos e na busca de apoio 

institucional. Em 2007 conseguiu vender mais de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil) 

para o mercado interno e ampliou a comercialização no mercado externo. Para a 

França passaram de 10 toneladas para 30 toneladas do doce de umbu; para o 

mercado austríaco iniciaram com 7,5 toneladas e com a certificação passaram a 

acessar o mercado justo da Alemanha. A cooperativa passou a agregar outros 

produtos como manga, banana e goiaba, de origem orgânica e procedentes de 

agricultores familiares das áreas irrigadas, na tentativa de diminuir as questões da 

sazonalidade e da diversificação dos produtos. Uma nova fábrica foi implantada com 

capacidade de processamento de 800 toneladas de frutas/mês, com apoio do 

governo do estado da Bahia e inaugurada em 2016. Na mesma perspectiva de 

ampliação de mercado e agregação de valor aos produtos da agricultura familiar, 

nesse mesmo ano foi criada a Central da Caatinga (CECAAT), que reúne sete 

cooperativas do território e vinte pequenos empreendimentos ligados à Rede Sabor 
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Natural do Sertão, com diferentes produtos derivados de mandioca, mel, peixe, 

caprino e ovino, frutas, entre outros. 

A produção de umbu no território no ano de 2015, segundo o IBGE foi de 590 

toneladas, sendo que em 2005 era de 1.327 toneladas, tendo uma queda 

expressiva, já que existem muitos umbuzeiros “velhos” e a pressão sobre o espaço é 

cada dia maior, com cercamentos e outras atividades econômicas. Somente os 

municípios de Canudos e Remanso aumentaram a sua produção. 

As unidades de conservação ambiental do território são: Parque Estadual de 

Canudos (Canudos); Área de Preservação Ambiental (APA) do Lago Sobradinho 

(Casa Nova, Pilão Arcado, Remanso e Sento Sé); Reserva Ecológica e Arqueológica 

da Serra do Mulato (Juazeiro); APA das Dunas e Veredas do Baixo Médio São 

Francisco (Pilão Arcado).   
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5.2 Breve análise de dados e indicadores dos municípios que integram o TSSF-

BA 

 

Buscando compreender as mudanças ocorridas nas últimas décadas nos 

municípios que compõem o TSSF-BA, foi feita uma breve análise de dados 

secundários, resultados do Censo Demográfico de 2000 e 2010, Censo 

Agropecuário de 2006 e Pesquisas Municipais de 2005 a 2015 realizadas pelo IBGE 

e outras informações de dados coletados mais recentemente de bases oficiais 

confiáveis. A Secretaria de Planejamento da Bahia - SEPLAN, através da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia - SEI  disponibilizou 

aos Territórios de Identidade, tabelas contendo dados por Território com 

detalhamento de cada município, que serviram de lastro para esse estudo. Todas 

essas fontes de consultas permitiram analisar alguns indicadores no período anterior 

e durante a implementação da política de desenvolvimento territorial, o que 

possibilitou uma melhor caracterização do território, com informações demográficas 

e socioeconômicas, revelando como vive sua população e as dinâmicas existentes.  
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5.2.1 Aspectos demográficos 

 

A população do território aumentou 10,5% da década de 2000 para 2010 

(IBGE, 2010) e a estimativa populacional em 2015 foi de 537.115 pessoas 

(DATASUS, 2015). É importante entender o significado do ritmo do crescimento 

urbano e rural desses municípios. Juazeiro é considerado um polo dinâmico da 

economia do estado e do território, com o maior continente populacional e com 

elevado grau de urbanização, 81,2% da população residente em zona urbana. O 

segundo município em contingente populacional é Casa Nova, com participação de 

64.940 habitantes e sua taxa de crescimento populacional de 1,5% foi superior à de 

Juazeiro, de 1,3% (Tabela 3).  

A população do TSSF-BA em 2000 era de 447.779 (quatrocentos e quarenta 

e sete mil, setecentos e setenta e nove) habitantes, sendo 58,0% urbana e 42,0% 

rural. Em 2010, a população do TTSF-BA passou para 494.431(quatrocentos e 

noventa e quatro mil, quatrocentos e trinta e um) habitantes, sendo 63,9 % urbana e 

36,1% rural, ou seja, o percentual da população rural no total do território decresceu. 

A distribuição do contingente populacional por municípios em 2010 foi: Canudos 

(3,2%), Sobradinho (4,4%), Uauá (4,9%), Campo Alegre de Lourdes (5,7%), Curaçá 

(6,5%), Pilão Arcado (6,6%), Sento Sé (7,6%), Remanso (7,9%), Casa Nova (13,1%) 

e Juazeiro (40,0%). 

A densidade demográfica variou de 2,80 hab/km² no município de Pilão 

Arcado para 30,35 hab/km² no município de Juazeiro, sendo que a grande maioria 

dos municípios do território era inferior à média do Brasil, que foi de 22,40 hab/km² 

em 2010 (Tabela 3). 

Os municípios com maior população de residentes em domicílios urbanos em 

2010 eram Sobradinho, com 90,9% e Juazeiro, com 81,2%, sendo que a população 

de Sobradinho era bem menor que a de Juazeiro e a cidade de Juazeiro, com maior 

oferta de serviços de saúde, educação e comércio, configura espaços que de fato 

representam uma dinâmica urbana. Observa-se que só o município de Uauá 

diminuiu a sua população total, porém a sede municipal continuou a crescer e o 

processo de urbanização foi de 44,3%. Só quatro municípios aumentaram a sua 

população rural em números absolutos, Sento Sé, Curaçá, Sobradinho e Remanso 

(Tabela 4), enquanto Sobradinho aumentou, em valores percentuais, sua 
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participação no território, saindo de 8,0% de pessoas residentes no rural no ano 

2000 para 9,1% em 2010. A população rural total do território diminui na década 

cerca de 9.384 (nove mil, trezentas e oitenta e quatro) pessoas (2000/2010), ou seja, 

uma redução de 5,0%, acompanhado a tendência geral do estado. 

 

Tabela 3 – População e densidade demográfica, segundo os municípios do Território 
de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 2000 e 2010. 

UF / Território / 
Município 

População (hab) Densidade (hab/km²) 

2000 2010 2000 2010 

Bahia 13.085.769 14.016.906 23,16 24,82 

Sertão do São Francisco 447.779 494.431 7,25 8,03 

Campo Alegre de Lourdes 27.607 28.090 10,02 10,20 

Canudos 13.761 15.732 4,61 4,89 

Casa Nova 55.730 64.940 5,77 6,73 

Curaçá 28.841 32.168 4,49 5,29 

Juazeiro 174.567 197.965 27,32 30,45 

Pilão Arcado 30.713 32.860 2,63 2,80 

Remanso 36.257 38.957 7,72 8,32 

Sento Sé 32.461 37.425 2,52 2,95 

Sobradinho 21.325 22.000 16,12 17,76 

Uauá 26.517 24.294 8,89 8,00 

Fonte: IBGE, 2000 e 2010.  

 

Juazeiro continua sendo o maior município do território em contingente 

populacional e dinâmica econômica e urbana. Das pessoas residentes em situação 

urbana, 51,2% estavam em Juazeiro em 2000, sendo que este percentual diminuiu 

em 2010 para 50,9%. O município que aumentou mais a participação de pessoas 

residentes em situação urbana no território foi Pilão Arcado, que saiu de 12,5% em 

2000 para 15,4% em 2010. 

Os municípios que ampliaram o percentual de urbanização no território, no 

período de 2000 a 2010, com crescimento maior que à média do território, foram 

Pilão Arcado, Casa Nova, Uauá e Canudos. Os que continuam se destacando com 

as maiores proporções de residentes no espaço considerado rural pelo IBGE, no 

ano 2010, foram Campo Alegre de Lourdes (71,1%) e Pilão Arcado (66,7%), sendo 
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que estes percentuais em 2000, eram maiores, com 76,3% e 74,4% respectivamente 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – População, por situação de domicílio, segundo os municípios do 
Território de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 2000 e 2010. 

UF / Território / Município 

2000 2010 Grau de 
urbanização (%)¹ Urbano Rural Urbano Rural 

Total Total Total Total 2000 2010 

     Bahia 8.769.524 4.316.245 10.103.022 3.913.884 67,0 72,1 

 Sertão do São Francisco 259.761 188.018 315.797 178.634 58,0 63,9 

Campo Alegre de Lourdes 6.539 21.068 8.126 19.964 23,7 28,9 

Canudos 6.541 7.220 8.698 7.034 47,5 55,3 

Casa Nova 27.266 28.464 37.543 27.397 48,9 57,8 

Curaçá 10.775 18.066 13.719 18.449 37,4 42,6 

Juazeiro 133.278 41.289 160.775 37.190 76,3 81,2 

Pilão Arcado 7.865 22.848 11.027 21.833 25,6 33,6 

Remanso 21.015 15.242 23.470 15.487 58,0 60,2 

Sento Sé 17.264 15.197 21.676 15.749 53,2 57,9 

Sobradinho 19.610 1.715 20.002 1.998 92,0 90,9 

Uauá 9.608 16.909 10.761 13.533 36,2 44,3 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota:  ¹ Percentual da população urbana em relação à população total. 

 

A taxa de crescimento da população variou de -0,4% (Pilão Arcado) a 3,5% 

(Juazeiro) ao ano, entre 1991 e 2000, e, de -0,9% (Uauá) a 1,5%(Casa Nova), entre 

2000 e 2010. A taxa de crescimento da população do território diminuiu entre 

1991/2000 e de 2000/2010, de 1,8% para 1,0%, porém foi superior à da Bahia, que 

passou de 1,1% para 0,7%.   

Na distribuição da população residente por grupos de idade (0 a 14 anos; 15 a 

59 anos; 60 anos ou mais), somente dois municípios, Juazeiro e Sobradinho 

possuíam em 2010 os menores contingentes de pessoas idosas (7,9% e 8,5% 

respectivamente) com índices menores que média do estado e do território (10,3% e 

9,6% respectivamente), porém todos as trajetórias nos municípios são ascendentes 

e acompanham a tendência demográfica que se verifica no país, que é o 

crescimento da população idosa. O município de Uauá apresentou a maior taxa de 

idosos do território com 14,2%. No território a proporção de crianças e jovens era um 
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pouco mais elevada que a média estadual (25,6%) e os municípios de Sento Sé, 

Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes e Canudos tinham as maiores proporções 

de 0 a 14 anos, com 32,2% os dois primeiros citados e 30,1% os dois últimos. 

Entretanto, o número de crianças e jovens com idade até 14 anos registrou uma 

redução de 34,3% para 29,0% da população do território. Quanto à população de 15 

a 59 anos, considerada economicamente ativa no Censo de 2010, o destaque fica 

para Juazeiro, com 64,1%, o único que ficou levemente acima da média da Bahia, 

que é de 64,0%. Esse grupo de população no território cresceu e alcançou 61,4% do 

total, contra 57,9% na década anterior (Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Proporção da população, por grandes grupos de idade, segundo os 
municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 
2000 e 2010. 

UF / Território / Município 

2000 2010 

 0 a 14 anos  
 15 a 59 

anos  
 60 anos 
e mais  

 0 a 14 
anos  

 15 a 59 
anos  

 60 anos 
e mais  

Bahia 32 59,7 8,3 25,6 64 10,3 

Sertão do São Francisco 34,3 57,9 7,8 29 61,4 9,6 

Campo Alegre de 
Lourdes 

37,8 54,1 8,2 30,1 58,9 11,0 

Canudos 34,7 56,2 9,1 30,1 58,8 11,1 

Casa Nova 34,8 56,4 8,8 29,5 60,2 10,3 

Curaçá 35,2 55,0 9,7 29,8 59,3 10,9 

Juazeiro 32,9 60,8 6,3 28,0 64,1 7,9 

Pilão Arcado 39,4 52,0 8,6 32,2 57,6 10,2 

Remanso 32,4 58,9 8,7 28,3 60,4 11,3 

Sento Sé 37,6 55,2 7,2 32,2 59,3 8,5 

Sobradinho 32,3 60,6 7,1 28,8 60,7 10,5 

Uauá 31,9 57,0 11,2 26,0 59,9 14,2 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico da Amostra. Cálculos da SEI. 

 

A relação entre o número da população definida como economicamente 

dependente (menores de 15 anos de idade e pessoas com 65 anos ou mais de 

idade) e o número da população potencialmente produtiva de 15 a 64 de idade) é 

um indicador relevante porque sinaliza a necessidade de políticas públicas voltadas 

para crianças e idosos. Sobradinho e Juazeiro continuam com as menores razões 

de dependência, 57,9% e 58,7%, respectivamente e, os municípios com as maiores 
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razões de dependência são Pilão Arcado, Campo Alegre de Lourdes, Sento Sé e 

Curaçá, com 84,3%, 76,9%, 74% e 73,6%, respectivamente (Tabela 6). 

  

Tabela 6 – Razão de Dependência¹, segundo municípios do Território de Identidade 
Sertão do São Francisco, Bahia, 2000 e 2010. 

UF / Território / Município 
2000 2010 

Total Jovens Idosos Total Jovens Idosos 

Bahia 80,2 71,6 8,6 60,5 51,3 9,2 

Sertão do São Francisco 84,3 75,3 9,0 65,6 56,8 8,8 

Campo Alegre de Lourdes 100,5 91,1 9,4 76,9 66,8 10,1 

Canudos 87,2 76,0 11,2 69,5 58,8 10,7 

Casa Nova 85,7 74,4 11,3 69,4 59,0 10,4 

Curaçá 94,1 80,1 14,0 73,6 61,2 12,4 

Juazeiro 71,5 64,6 6,9 58,7 52,2 6,5 

Pilão Arcado 105,7 96,5 9,2 84,3 72,6 11,7 

Remanso 83,3 75,0 8,4 62,0 52,5 9,5 

Sento Sé 97,2 88,5 8,7 74,0 65,4 8,5 

Sobradinho 82,4 76,7 5,7 57,9 51,1 6,8 

Uauá 91,2 77,2 14,0 66,0 52,9 13,1 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico. Resultados da amostra. Cálculos da SEI. 

Nota: ¹ Razão entre a população definida como economicamente dependente (menores de 15 anos de idade e pessoas com 65 
anos ou mais de idade) e a população economicamente produtiva (15 a 64 anos de idade). 

 

A proporção de mulheres muito jovens com filhos é um indicador demográfico 

que merece a atenção dos que pensam as políticas públicas e, normalmente, a 

gravidez na adolescência costuma retirar a jovem mãe da escola e a demandar uma 

série de ações de políticas de apoio.  O percentual de mulheres de 10 a 17 anos que 

tiveram filhos em 2000 e 2010 no território não sofreu variação significativa e 

continuou acima da média da Bahia que é de 2,9%, permanecendo com 4,1%. Os 

municípios de Campo Alegre de Lourdes, Remanso e Casa Nova foram registrados 

os percentuais que mais cresceram no território, chegando a 5,3%, 4,8% e 4,6%, 

respectivamente. Curaçá diminui o índice, mas ainda continua alto, 5,4% e Uauá´, 

com 1,6%, foi o único município que ficou com o percentual mais baixo que média 

da Bahia (Tabela 7).   
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Tabela 7 – Percentual de mulheres jovens¹ que tiveram filhos, segundo municípios 
do Território de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 2000 e 
2010. 

UF / Território / Município 2000 2010 

Bahia 3,5 2,9 

Sertão do São Francisco 4,1 4,1 

Campo Alegre de Lourdes 3,4 5,3 

Canudos 3,1 3,2 

Casa Nova 3,9 4,6 

Curaçá 7,2 5,4 

Juazeiro 5,1 4,1 

Pilão Arcado 1,1 4,1 

Remanso 4,5 4,8 

Sento Sé 6,1 3,7 

Sobradinho 4,4 3,8 

Uauá 2,1 1,6 

Fonte: PNUD, ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2010. Nota: ¹ Mulheres jovens – de 10 a 17 anos. 

 

Um outro dado que chama a atenção em relação a mulher é ligado a violência 

sexual, pois o registro de ocorrências de casos de estupro aumentou nos últimos 

cinco anos, em quase todos os municípios e Juazeiro assinala o maior percentual 

(Tabela 8), o que pode revelar também um aumento das denúncias por parte das 

mulheres, por conta das políticas afirmativas. Diferentes formas de violência são 

relatadas pelas mulheres, tornando visível a situação de opressão e subordinação 

vivenciadas pela população feminina no território, o que necessita de mecanismos 

de apoio e uma rede de proteção social. 
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Tabela 8 - Ocorrências de casos de estupro, segundo os municípios do Território de 
Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 2011 a 2015. 

UF / Território / Município 2011 2012 2013 2014 2015 

Bahia 1.911 2.683 3.149 2.818 2.549 

Sertão do São Francisco 34 49 77 75 82 

Sobradinho                 -                    -                    -                    -                    -    

Juazeiro 10 15 33 33 40 

Casa Nova 7 16 16 13 15 

Pilão Arcado 1 2 6 9 11 

Remanso 9 6 12 4 5 

Uauá 3 4 1 5 4 

Canudos 2 3 5 8 3 

Sento Sé 1 1                 -                    -    2 

Campo Alegre de Lourdes 1 2 4 1 1 

Curaçá                 -                    -                    -    2 1 

Fonte: SSP-BA.  
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5.2.2 Educação 

 

As taxas de analfabetismo nos últimos períodos censitários na Bahia vêm 

numa trajetória descendente (1991/2000 diminuiu 13,6 pontos percentuais e, de 

2000/2010, caiu mais 5,9 pontos percentuais) e no território observa-se também 

essa tendência em todos os municípios, porém os índices em 2010, com exceção do 

município de Juazeiro, que era de 12,9%, são elevados e todos acima da média do 

estado (16,3%), chegando a atingir 27,9% no município de Campo Alegre de 

Lourdes. O território de 1991/2000 teve uma queda de 15 pontos percentuais e de 

2000/2010 caiu mais 5,8%, saindo de 41,2% das pessoas de 10 anos ou mais de 

idade consideradas analfabetas para 20,1% em 2010 (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Taxa de analfabetismo, segundo os municípios do Território de Identidade 
Sertão do São Francisco, 2000 e 2010. 

UF / Território / Município 2000 2010 

Bahia 22,1 16,3 

Sertão do São Francisco 25,9 20,1 

Campo Alegre de Lourdes 34,8 27,9 

Canudos 34,0 24,6 

Casa Nova 31,3 23,3 

Curaçá 30,2 26,9 

Juazeiro 18,3 12,9 

Pilão Arcado 39,6 27,5 

Remanso 31,1 27,5 

Sento Sé 31,1 24,7 

Sobradinho 18,8 20,3 

Uauá 26,5 22,6 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

 

O principal indicador da avaliação de qualidade do ensino básico no Brasil é o Índice 

de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em uma escala de zero a dez, 

sintetizando dois conceitos, a aprovação escolar (com base na média do Censo 

Escolar) e do aprendizado em português e matemática (com base na média dos 

alunos na prova Brasil). Poucos municípios do território atingiram a meta das últimas 

séries do Ensino Fundamental na rede pública em 2015, apesar do indicador ter 
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melhorado nos últimos dez anos.  Os municípios apresentam uma média superior à 

do estado, que foi de 3,2 para a rede estadual das escolas, com exceção de Campo 

Alegre (2,8), Sobradinho (2,9) e Sento Sé (3,2), já Canudos ficou sem informação 

quanto ao quesito. Na rede municipal pública de ensino os indicadores melhoram em 

nove dos dez municípios, com maiores índices para Uauá e Sobradinho, que 

atingiram 4,1. Um município, Campo Alegre de Lourdes ficou sem informação. A 

média do estado para rede pública (federal, estadual e municipal) foi de 3,4 e só 

Pilão Arcado e Sento Sé ficaram abaixo dessa média, com 3,1 e 3,2, 

respectivamente (Tabela 10).  

 

Tabela 10 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do Ensino 
Fundamental, séries finais, segundo os municípios do Território de 
Identidade Sertão do São Francisco, 2005 e 2015. 

UF/ Território/ Município 
2005 2015 

Estadual³ Municipal² Público¹ Estadual³ Municipal² Público¹ 

Bahia 2,6 .. 2,6 3,2 .. 3,4 

Sertão do São Francisco .. .. .. .. .. .. 

Campo Alegre de Lourdes 2,7 - 2,7 2,8 .. 3,4 

Canudos 2,1 - 2,7 .. 2,8 3,8 

Casa Nova 2,7 2,2 2,4 3,9 3,2 3,4 

Curaçá 2,7 2,5 2,5 4,0 3,5 3,6 

Juazeiro 2,6 2,4 2,5 3,5 3,9 3,7 

Pilão Arcado 3,0 2,3 2,4 3,6 2,9 3,1 

Remanso 2,4 2,6 2,5 4,6 3,7 3,9 

Sento Sé 2,6 2,6 2,6 3,2 3,3 3,2 

Sobradinho 1,8 2,8 2,5 2,9 4,1 3,6 

Uauá 2,5 - 2,8 3,6 4,1 3,7 

Fonte: MEC-INEP. 

Nota: “..” dado não disponível. 

¹ Rede pública estadual; ² Rede pública municipal; ³ Pública (federal, estadual e municipal). 

 

Com relação a frequência escolar bruta o índice também avançou entre 2000 

e 2010, passando de 75,6% para 81,7%, próximo a média do estado que foi de 

83,7%. O desafio é manter os adolescentes na escola, já que a taxa líquida foi de 

36,1%, apesar de que esse índice no ano 2000 era de 13,5% (IBGE). 
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O acesso de crianças entre 4 a 5 anos à pré-escola e às creches foi ampliado 

de 48,2% no ano de 2000 para 81,9% em 2010. 

A oferta de cursos universitários aumentou significativamente, com o 

processo de interiorização das universidades públicas, atraindo também a oferta 

privada, principalmente com cursos à distância e também, campus avançados da 

universidade estadual. 
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5.2.3 Saúde 

  

A taxa de mortalidade infantil é um indicador social que possibilita a avaliação 

das condições de saúde e de saneamento, revelando a qualidade de vida da 

população. Quando as taxas estão elevadas indicam precárias condições de 

assistência aos recém-nascidos e as suas mães, durante o período pré-natal ou no 

momento do parto e ou insuficiência de educação sanitária e de saneamento básico. 

O índice considerado aceitável pela Organização mundial da Saúde (OMS) é de 10 

mortes para cada mil nascidos, sendo que no ano de 2015, três municípios 

conseguiram ficar abaixo desse índice: Sobradinho (5,1%), Sento Sé (8,4%) e 

Campo Alegre de Lourdes (9,4%). Juazeiro ao longo dos anos, saiu de 45,4% em 

2000 para 17,4% em 2015, mas continua mantendo taxas superiores à média do 

território e Pilão Arcado, em 2015, ficou com a taxa mais alta de mortalidade infantil, 

20,2%, com a curva de crescimento ascendente (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Taxa de mortalidade infantil¹, por mil nascidos vivos, segundo os 
municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2000 a 2015. 

UF / Território / Município 2000 2010 2014 2015 

Bahia 26,3 17,9 16,9 16,4 

Sertão do São Francisco 26,7 9,3 14,4 18,3 

Campo Alegre de Lourdes 7,5 5,7 12,4 9,4 

Canudos 4,9 4,1 8,1 17,2 

Casa Nova 10,9 0,9 18,3 19,1 

Curaçá 4,6 3,9 24,8 16,2 

Juazeiro 45,4 14,6 17,7 17,4 

Pilão Arcado 8,3  ..  16 20,2 

Remanso 17,6 18,1 18,1 12,8 

Sento Sé  ..  3,5 24,8 8,4 

Sobradinho 1,9  ..  17,9 5,1 

Uauá 19,6  ..  28,2 13,7 

Fonte: DATASUS. 

Notas: “..” dado não disponível. 

¹ A taxa de mortalidade infantil foi calculada pelo método direto. O indicador pode apresentar fragilidades para municípios com 
menos de 30.000 habitantes. 
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O Ministério da Saúde (MS) estabelece por meio da Portaria 1.101/02 

parâmetros nacionais para o setor público de saúde e a orientação é que existam de 

2,5 a 3 leitos hospitalares totais para cada 1.000 habitantes. O território possuía em 

2010, 2,19 leitos/1.000 habitantes e diminuiu em 2015 para 1,66 leitos/1.000 

habitantes, o que é um dado preocupante (Tabela 12). O único município que 

ampliou o número de leitos no período foi Campo Alegre de Lourdes e Casa Nova é 

o município com o menor indicador, 0,57 leitos/ 1.000 habitantes. Os municípios de 

Canudos (com maior indicador do território), Remanso e Campo Alegre de Lourdes 

estão dentro das recomendações no MS. Os dados de Juazeiro chamam atenção, 

tanto por conta da sua posição estratégica no território, atraindo pessoas de 

diferentes lugares para o atendimento nos serviços públicos, como pela diminuição 

da oferta de leitos hospitalares tanto na rede pública como privada, ficando com o 

indicador abaixo de 2,5 leitos/1.000 habitantes. 

As doenças denominadas negligenciadas formam um conjunto de doenças 

associadas à situação de pobreza, às precárias condições de vida e às iniquidades 

em saúde.  Esse grupo de afecções transmissíveis, em sua maioria causadas por 

protozoários e transmitidas por vetores, não contam com a atenção da iniciativa 

privada e é necessária a intervenção do poder público, pois afetam as populações 

com menores condições de vida e cujo tratamento é inexistente, precário ou 

desatualizado. No Brasil, em 2008, foram elencadas pelo governo sete prioridades 

em relação às doenças negligenciadas: dengue, doença de chagas, leishmaniose, 

hanseníase, malária, esquistossomose e tuberculose. 

No território Sertão do São Francisco - Bahia, os dados oficiais demonstram 

que o número de casos em relação à média do território, no período de 2001 a 2015, 

diminuiu, porém com notificações significativas, como é o caso da hanseníase e 

tuberculose em Juazeiro, que se constitui no centro médico hospitalar e para onde 

migram várias pessoas dos municípios arredores em busca de atendimento. A 

dengue é também uma preocupação e, as notificações aumentaram de 923 

(novecentos e vinte e três) no ano de 2001 para 1.442 (um mil quatrocentos e 

quarenta e dois) no ano de 2015. Dados do DATASUS também trazem notificações 

do zica vírus, que em 2014, na Bahia, foram notificados 7 (sete) casos e no território 

nenhum caso e, já no ano seguinte, esse número passou no TSSF-BA para 76 

(setenta e seis) casos, com 40,5% das notificações no município de Casa Nova. Na 
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Bahia o número saltou para 34.596 (trinta e quatro mil quinhentos e noventa e seis) 

casos (Tabela 13). Essas notificações causam apreensão devido a evidências que a 

infecção com o vírus da Zica está associada a casos mais graves, como a 

microcefalia congênita e a síndrome de Guillain - Barré. 

 

Tabela 12 – Leitos hospitalares de acordo com a dependência administrativa, 
segundo municípios do Território de Identidade Sertão do São 
Francisco, Bahia, 2010 e 2015. 

UF / Território / 
Município 

2010 2015 

Serviço 
Público 

Servi- 

ço 
Parti 

cular 

População 
Nº de 
leitos/ 
1000 
hab 

Serviço 
Público 

Servi- 

ço 
Parti 

cular 

População 
estimada 

Nº de 
leitos/
1000 
hab 

Bahia 
   

25.474  
       

4.914  

 

14.016.906 2,17 
    

23.348  
       

5.658   15.203.934  1,91  

Sertão do São 
Francisco 

        
976  

          
107  

494.431 
2,19         800  

           
89        537.115  1,66  

Campo Alegre 
de Lourdes          61  

            
-    

28.090 
2,17           77  

            
-           29.877  2,58  

Canudos 
         61  

            
-    

15.732 
3,88           61  

            
-           17.070  3,57  

Casa Nova 
         41  

            
-    

64.940 
0,63           41  

            
-           71.504  0,57  

Curaçá 
         24  

            
-    

32.168 
0,75           26  

            
-           34.974  0,74  

Juazeiro 
        

554  
            

82  
197.965 

3,21         382  
           

68        216.588  2,08  

Pilão Arcado 
         30  

            
-    

32.860 
0,91           30  

            
-           35.255  0,85  

Remanso 
        

118  
            

25  
38.957 

3,67           96  
           

21         42.056  2,78  

Sento Sé 
         32  

            
-    

37.425 
0,86           32  

            
-           41.102  0,78  

Sobradinho 
         31  

            
-    

22.000 
1,41           31  

            
-           23.511  1,32  

Uauá 
         24  

            
-    

24.294 
0,99           24  

            
-           25.178  0,95  

Fonte: DATASUS (2010, 2015) e IBGE (2010). 

Notas: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

Toda essa problemática reflete fortemente a condição socioeconômica e 

cultural dos municípios que sofrem com a falta de informação, de acesso aos 
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serviços básicos de saúde, moradias e saneamento inadequados, falta de água 

potável, insegurança alimentar, descarte inadequado de lixo e falta de investimentos 

da Indústria farmacêutica na produção de novos medicamentos para o controle das 

doenças negligenciadas.  

  

Tabela 13 - Casos novos de hanseníase, tuberculose e dengue, segundo os 
municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2010 e 2015. 

UF / Território / 
Município 

Casos novos de 
hanseníase 

Casos novos de 
tuberculose 

Casos novos de 
dengue  

2001 2015 2001 2015 2001 2015 

Bahia 2.495 3.100 7.968 5.886 28.068 780.699 

Sertão do São Francisco 442   122 106 923 1.442 

Juazeiro 210 169 56 69 590 655 

Casa Nova 25 42 10 10                -  381 

Remanso 86 19 12 5 50 141 

Sento Sé 38 18 10 5 30 120 

Canudos 1 1 4  -  1 67 

Curaçá 9 2 4 6 52 33 

Sobradinho 41 24 6 3 114 12 

Campo Alegre de 
Lourdes 

21 3 8 4 44 11 

Pilão Arcado 9 5 9 3                   -  11 

Uauá 2 4 3 1 42 11 

Fonte: DATASUS. Nota: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

Os indicadores de água potável e saneamento revelam que houve uma 

diminuição dos domicílios sem acesso a esse bem universal e ao serviço de 

saneamento, sendo que os municípios que ficam nas extremidades do território 

(Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado, Uauá e Canudos), continuam com 

indicadores que merecem uma atenção especial por parte dos operadores dessas 

políticas (Tabela 14).  

Por outro lado, dados do IBGE (2010) trazem a informação que o número de 

domicílios com cisternas (consumo familiar) no território era de 12.733 (doze mil, 

setecentos e trinta e três), sendo que os municípios de Campo Alegre de Lourdes, 

Sento Sé, Casa Nova e Pilão Arcado, representam 33,1%, 21,9%, 16,2% e 11,8% 

das cisternas existentes, respectivamente. Apesar da presença da Barragem de 
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Sobradinho, cuja usina hidrelétrica tem uma potência total instalada de 1.050.00 kW 

e a implantação do Programa Luz Para Todos, ainda existem muitas comunidades 

no território sem acesso à energia elétrica ou outra fonte alternativa. Os municípios 

de Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado, ainda possuíam em 2010 cerca de 

33% dos domicílios sem energia elétrica. Os dados também revelam a melhoria 

desse indicador em todos os municípios, sendo que Juazeiro continua apresentando 

um melhor resultado do acesso a essa política, com cerca de apenas 0,56% dos 

domicílios sem acesso à política (Tabela 14). 

Outras fontes alternativas de energia estão sendo implementadas no território, 

como a energia eólica, considerada uma fonte de energia “mais limpa”, porém o 

processo inicial de instalação das torres de energia eólicas pelas empresas tem 

revelando questões e conflitos que precisam melhor ser estudados e equacionados, 

tanto quanto à relação destes projetos empresariais com as comunidades rurais no 

seu entorno e com as áreas de proteção ambiental. 

 

Tabela 14. Percentual de pessoas em domicílios sem energia elétrica e com 
abastecimento de água e esgotamento sanitário inadequados, segundo 
os municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2000 e 2010. 

Brasil/ Município 
Sem Energia Elétrica 

Com Abastecimento e 
Esgotamento Sanitário 

Inadequados 

2000 2010 2000 2010 

Brasil 6,54 1,42 8,91 6,12 

Campo Alegre de Lourdes  66,68 33,85 37,08 16,91 

Canudos  47,34 10,51 16,86 11,07 

Casa Nova  42,41 13,58 11,9 9,25 

Curaçá  32,19 9,72 8,11 3,03 

Juazeiro  7,57 0,52 5,26 7,02 

Pilão Arcado  65,55 30,85 12,13 4,30 

Remanso  37,64 14,91 7,99 2,08 

Sento Sé  20,3 6,08 8,79 12,52 

Sobradinho  3,36 1,37 4,43 11,01 

Uauá  51,95 6,03 21,71 13,57 

Fonte: PNUD - ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, 2010. 

Nota: O esgotamento sanitário adequado significa esgotamento por rede geral ou pluvial ou fossa séptica (domicílios urbanos 
ou rurais). 

  



73 

 

 
      

5.2.4 Agropecuária  

 

 A agricultura familiar é responsável por cerca de 70% da produção de 

alimentos produzidos no país e tem um papel importante na fixação da população no 

meio rural.  Na Bahia, os 665.831 (seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e 

trinta e um) estabelecimentos rurais da agricultura familiar representam 87% e 

utilizam apenas 34,1% das terras. Já os estabelecimentos da agricultura patronal 

com apenas 95. 697 (noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete) ocupam mais 

de 65% da área agrícola do estado (IBGE, 2006). 

As dimensões dos estabelecimentos da agricultura familiar no território são 

insuficientes para suportar os seus sistemas produtivos, constituindo-se em um 

limitador para a sua autossustentação e sucessão dos jovens. No caso da criação 

do rebanho caprino e ovino, isso é possível graças a utilização dos fundos de pasto 

e áreas devolutas (BRASIL, 2008). 

Os dados do Censo Agropecuário (IBGE, 2006) corroboram com essa 

percepção ao informar que 79,5% dos estabelecimentos do território tem menos de 

50 (cinquenta) hectares, 10,7% entre 50 (cinquenta) hectares e 100 (cem) hectares 

e somente 3,7% são de 100 a 200 hectares (Tabela 29). Segundo a Embrapa 

Semiárido, o tamanho ideal de uma propriedade para a atividade de pastoreio de 

forma mais sustentável nas condições do bioma caatinga seria de 100 a 200 

hectares. 

Outra informação no referido Censo é o número de estabelecimentos com 

área menor que 5 (cinco) hectares, que traz para a discussão a questão do processo 

de minifundialização das terras, porém com indicadores menores do que a média do 

estado, que era de 43,1% e o território era de 26,2%. Em 1995, os municípios que 

compõem o território tinham em mais da metade dos estabelecimentos rurais com 

áreas de até cinco hectares: 63,2 % em Pilão Arcado; 57,5% em Sobradinho, 56,5% 

em Curaçá e 55,4% em Remanso. Comparando com os dados do IBGE de 2006, 

esses percentuais diminuíram e os municípios citados anteriormente ficaram com: 

43,9 % em Pilão Arcado; 20,7% em Sobradinho, 27,0% em Curaçá e 18,60% em 

Remanso). Juazeiro, provavelmente por conta dos perímetros irrigados, o percentual 

de estabelecimentos com menos de 5 hectares é de 32,3%, em 2006 e Casa Nova 

apresenta o menor índice com 14,6%.   
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Ainda em relação aos estratos dos estabelecimentos em cada município, 

Casa Nova apresentava 50,1% dos estabelecimentos nos estratos de 10 a 20 

hectares (21,1%) e de 20 a 50 hectares (29,5%) e 18,7% nos estratos de 50 a 100 

hectares (14,4%) e 100 a 200 hectares (4,3%). Já Pilão Arcado, que possuía o maior 

índice de estabelecimentos abaixo de 5 hectares, apresentava   26,6 % dos 

estabelecimentos nos estratos de 10 a 20 hectares (12,8%) e de 20 a 50 hectares 

(11,1%) e 13,3% nos estratos de 50 a 100 hectares (10,4%) e 100 a 200 hectares 

(2,9%), no ano de 2010. Os dados referentes a produtores sem área no território, no 

referido ano, correspondem a 3,5%, acima da média da Bahia que era de 2,5% e 

nos estratos dos municípios os índices acima da média do territórios estavam 

localizados em  Remanso (12,%), Campo Alegre de Lourdes (7,0%), Curaçá (5,0%) 

e Canudos (3,8%)  e os abaixo da média nos municípios de Sento Sé (0,4%), Casa 

Nova e Uauá (1,0%) e Sobradinho (1,3%) (Tabela 15).  

Os dados do Censo não trazem informações sobre os Fundos de Pastos, que 

são áreas de domínio coletivo e de fundamental importância para os agricultores 

familiares e as comunidades tradicionais existentes. Relatos contidos no Plano de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do território (BRASIL, 2008) colocam a 

existência de 202.771 hectares (4,2% das áreas devolutas) ocupados por 226 

associações de Fundo de Pasto.   
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Minifúndio Pequeno Médio Grande Sem área 

UF / Território / Município 

De  mais 
de 0 a 

menos de 
5 há 

De 5 a 
menos de 

10 ha 

De 10 a 
menos de 

20 ha 

De 20 a 
menos de 

50 há 

De 50 a 
menos de 

100ha 

De 100 a 
menos de 

200 ha 

De 200 a 
menos de 

500 há 

De 500 a 
menos de 
1000 há 

De 1000 a 
menos de 
2500 ha 

De 2500 
ha e mais 

Produtor 
sem área 

Bahia 327.919 108.477 105.003 115.772 43.775 20.215 13.139 4.451 2.373 1.071 19.363 

Sertão do São Francisco 9.187 4.945 6.241 7.469 3.756 1.301 563 195 85 47 1.230 

Campo Alegre de Lourdes 1.269 537 604 624 362 82 14 5  -  1 262 

Canudos 292 187 290 304 99 69 42 28 12 12 53 

Casa Nova 1.027 926 1.480 2.068 1.013 301 94 26 4 5 67 

Curaçá 1.103 556 795 747 402 147 82 27 8 4 206 

Juazeiro 1.507 797 727 829 362 188 129 36 20 6 68 

Pilão Arcado 2.292 667 582 806 544 153 29 9 5 3 129 

Remanso 614 347 563 712 446 146 44 17 13 3 402 

Sento Sé 382 381 507 583 192 91 72 21 15 11 8 

Sobradinho 79 87 52 74 46 20 7 8 3  -  5 

Uauá 622 460 641 722 290 104 50 18 5 2 30 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2006. 

Nota: O módulo fiscal no território é de 65 hectares, com exceção do município de Canudos que é 60 hectares. 
      

  

 

 

Tabela 15 - Estabelecimentos agrícolas por área, segundo os municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2006. 
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A partir da década de 80, a agricultura brasileira sofre uma intensificação dos 

processos produtivos, com a chamada Revolução Verde, implantando uma 

agricultura baseada na utilização de produtos agroquímicos. No território, com a 

construção da hidrelétrica de Sobradinho e a instalação dos perímetros públicos de 

irrigação, o consumo de agroquímicos foi intensificado. O controle dos agroquímicos 

não é realizado pelo poder público de maneira satisfatória, provocando sérios 

problemas de poluição, contaminação das águas e intoxicação dos seres vivos. 

Apesar do sistema de notificação não revelar a extensão dessa problemática, 

observa-se um número crescente de notificações de intoxicação de pessoas por 

agrotóxicos nos últimos cinco anos e, Juazeiro, Sento Sé, Curaçá, Sobradinho e 

Casa Nova foram os municípios com mais casos notificados, ou melhor dizendo, 

subnotificados, o que sinaliza problemas ligados a saúde dos agricultores e 

trabalhadores rurais, contaminação de alimentos e ambiental (Tabela 16). 

 No que se refere ao recolhimento das embalagens de agrotóxicos algumas 

iniciativas aconteceram nos últimos anos, nos perímetros públicos de irrigação, com 

parcerias realizadas entre as instituições de desenvolvimento, a associação dos 

revendedores de produtos agroquímicos, dos agricultores e empresas, porém são 

necessárias medidas mais eficazes e que traduzam de fato maior sustentabilidade, 

bem como estudos específicos que determinem o grau do risco de contaminação 

das águas, dos solos, dos alimentos que são produzidos no território e 

consequentemente, a saúde da população e do meio ambiente (BRASIL, 2008). 

 

Tabela 16 - Casos notificados por utilização de agrotóxicos, segundo municípios do 
Território de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 2010 e 2015. 

UF / Território / Município 2010 2015 

Bahia 1.573 3.528 

Sertão do São Francisco 85 117 

Campo Alegre de Lourdes - - 

Pilão Arcado - - 

Uauá - - 

Juazeiro 42 89 

Sento Sé 11 13 

Curaçá 8 10 

Casa Nova 10 2 

Canudos - 1 

Remanso - 1 

Sobradinho 14 1 

Fonte: DATASUS.     Nota: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 
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A produção agrícola é bastante diversificada (Tabelas 17 e 18 ), sendo que as 

áreas irrigadas são responsáveis pela produção de frutas, hortaliças, verduras e 

grãos que abastecem o mercado nacional e no caso, das frutas e dos derivados da 

cana de açúcar, o mercado internacional. A fruticultura irrigada no Vale do São 

Francisco, com a produção de manga e uva chega a representar 90 e 99% das 

exportações brasileiras de frutas. A ação do Estado no apoio a essa atividade é 

visível na paisagem e essa agricultura, geradora de riqueza e empregos, muitos 

deles sazonais, exerce uma influência direta no PIB e é responsável pelo processo 

de “modernização” do território. 

Os dados da produção agrícola revelam o peso do cultivo da monocultura da 

cana de açúcar, que incluído na análise das lavouras temporárias, representam 

67,5% do valor da produção do território no ano de 2015 e a cebola 21,5%, ficando 

os outros produtos com 11% desse valor total. Por conta dessa situação, o município 

de Juazeiro concentra 72,7% do valor gerado, ficando Casa Nova com 12,8%, Sento 

Sé com 9,7% e os demais municípios com 4,8% do valor da produção dos cultivos 

temporários no território.  

Na análise dos dados das culturas permanentes, Casa Nova se destaca, 

seguida por Juazeiro, Sento Sé, Curaçá, Sobradinho e Canudos (Tabelas 17 e 18).  

A produção agrícola no território diminui muito nas áreas dependentes de 

chuva e as áreas irrigadas tiveram problemas com a crise hídrica, com a baixa do 

Lago de Sobradinho, cujo volume útil do reservatório (6%) ficou próximo ao volume 

morto no mesmo ano de 2015, refletindo também na queda das exportações (Tabela 

22). A vazão de Sobradinho de 1.300m³/s passou para 700 m³/s trazendo à tona os 

conflitos internos, dos que estão na borda do Lago e os que estão abaixo da 

barragem, uns querendo que a vazão diminua e outros que aumente e, conflitos 

externos, em relação ao múltiplo uso da água, alterando a rotina dos setores de 

captação de água, perímetros irrigados, navegação, turismo e até mesmo dos 

geradores de energia, que tiveram que fazer mudanças e adequações.
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Tabela 17 -  Valor da produção da lavoura temporária (em R$ 1.000), segundo os municípios do TSSF-BA, Bahia, 2014.   

 

 Território / 
Município 

Total 
Lavoura 

Temporária 

Amen-
doim 
(em 

casca) 

Cana-de-
açúcar 

Cebola 
Feijão 

(em grão) 
Mamona 
(baga) 

Mandioca Melancia Melão 
Milho (em 

grão) 

Sorgo 
(em 

grão) 
Tomate 

Sertão do São 
Francisco 

965.809 19 652.418 208.071 19.816 9 23.499 24.892 28.645 1.312 600 6.528 

Campo Alegre 
de Lourdes 

4.598  -   -   -  22 1 4.550  -   -  25  -   -  

Casa Nova 124.002  -   -  111.475 192  -  510 7.480 3.710  -   -  635 

Juazeiro 702.327  -  652.338 23.400 2.767  -  2.241 3.373 13.244 611  -  4.353 

Curaçá 18.347 19  -  8.160  -   -  821 6.738 2.475  -   -  134 

Sento Sé 94.028  -   -  62.208 13.810  -  5.820 4.900 5.760 409 600 521 

Canudos 1.170  -   -   -  380  -  675 49  -  66  -   -  

Sobradinho 10.852  -   -  2.688 2.131  -  562 1.152 3.456 53  -  810 

Remanso 4.151  -   -  140 198 8 2.500 1.200  -  30  -  75 

Uauá 1.955  -   -   -  145  -  1.740  -   -  70  -   -  

Pilão Arcado 4.379  -  80  -  171  -  4.080  -   -  48  -   -  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. 

Notas: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento.  

As culturas de cana-de-açúcar e mandioca são consideradas culturas temporárias de longa duração. Elas costumam ter ciclo vegetativo que ultrapassa 12 meses e, por isso, as informações são 

computadas nas colheitas realizadas dentro de cada ano civil (12 meses). Nestas culturas a área plantada refere-se a área destinada à colheita no ano. 
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Tabela 18 -  Valor da produção da lavoura permanente (em R$ 1.000), segundo os municípios do TSSF-BA, Bahia, 2014.  

Território / Município 
Total 

Lavoura 
Permanente 

Banana 
(Cacho) 

Coco-da-baía Goiaba Limão Mamão Manga Maracujá 
Sisal ou 
agave 
(fibra) 

Uva 

Sertão do São Francisco 446.411 42.731 5.120 13.922 6.744 3.438 175.216 21.043 214 177.983 

Campo Alegre de Lourdes  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

Casa Nova 192.673 3.569 1.630 6.510 1.596 86 103.750 2.452  -  73.080 

Juazeiro 173.122 3.317 1.840 5.332 2.020 1.782 44.941 11.450  -  102.440 

Curaçá 32.995 17.060 515 1.153 34 1.314 9.356 2.318  -  1.245 

Sento Sé 19.266 2.190 249  -   -  148 13.280 2.706  -  693 

Canudos 15.865 15.328 100 342  -   -  67  -  28  -  

Sobradinho 11.961 1.079 631 585 3.094 108 3.822 2.117  -  525 

Remanso 248 128 120  -   -   -   -   -   -   -  

Uauá 186  -   -   -   -   -   -   -  186  -  

Pilão Arcado 95 60 35  -   -   -   -   -   -   -  

Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal. 

Nota: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

 

 

 



80 

 

 
      

A criação de pequenos animais, principalmente, caprinos e ovinos, tem um 

papel fundamental nos modos de vida dos agricultores familiares, como já foi citado 

anteriormente. A pecuária é a atividade mais importante no território para a 

agricultura familiar e está espalhada em todos os cantos, inclusive nas áreas 

irrigadas, que demandam também a utilizam do esterco dos animais para a 

produção vegetal e por outro lado, ofertam os restos culturais para os rebanhos das 

áreas dependentes de chuvas.  

Do efetivo do rebanho de caprinos no território, o município com maior 

expressão é Casa Nova com 37,7%, seguido de Juazeiro com 16,0% e Remanso 

com 11,5% (IBGE, 2010). Na criação de ovinos, o destaque é também para Casa 

Nova com 35,5%, Curaçá com 16,9% e Juazeiro 16,0% do rebanho total do 

território. O município de Uauá, conhecido como a “capital do bode”, que segundo 

seus moradores tem um sabor diferenciado da carne dos animais por conta da 

caatinga, ocupa a 5ª posição no território, com 9,5% e 8,5% do rebanho. Em três 

municípios, Casa Nova, Remanso e Sobradinho, o número de cabeças do rebanho 

de ovinos é maior que o rebanho de caprinos (Tabela 19).  

Importante registrar que a partir de 2010, os municípios de Remanso, Casa 

Nova, Pilão Arcado e Campo Alegre de Lourdes, com a extinção da zona tampão 

(área delimitada para proteção do status sanitário dos animais da zona livre de uma 

determinada doenças, como a Febre Aftosa) na Bahia, passaram a comercializar os 

seus rebanhos e participar das feiras e exposições de animais, aquecendo a 

economia local. 

O rebanho suíno diminuiu nos últimos anos e os dados levantados 

demonstram uma tendência de queda do número de cabeças em todos os 

municípios. Já o rebanho bovino teve uma redução significativa no território de 2005 

para 2015, saindo de 273.239 cabeças para 150.462. Observa-se essa tendência de 

queda do seu efetivo com exceção para os municípios de Sento Sé, Casa Nova e 

Sobradinho, no período de 2005 a 2009, e, voltou a apresentar um ligeiro 

crescimento de 2009 a 2015, em 5 (cinco) municípios do território, Sento Sé, 

Remanso, Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Sobradinho. Sento Sé tem o 

maior rebanho bovino, seguido de Remanso e Casa Nova, este último município 

teve um ligeiro decréscimo no número de cabeças em 2015 (Tabela 19). 
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 O número de galinhas no território foi reduzido no mesmo período analisado, 

por outro lado, a produção de ovos aumentou, saindo de 1.831 mil dúzias para 2.048 

mil dúzias (IBGE, 2005 e 2015). É importante ressaltar que a produção de ovos de 

galinha, ocorre em maior quantidade em estabelecimentos da agricultura familiar e 

sua comercialização enfrenta muitos problemas ligados as normas da vigilância 

sanitária e as adequações que precisam ser feitas nas unidades de beneficiamento 

dos diferentes produtos provenientes da agricultura familiar. 

A produção de mel teve um salto importante no território, saindo de 222.892 

kg em 2005 para 980.270 kg, com participação efetiva do município de Campo 

Alegre de Lourdes, Remanso, Casa Nova e Pilão Arcado. No município de Campo 

Alegre de Lourdes existe uma Cooperativa de Apicultores (COAPICAL), que possui 

instalações apropriadas e selo de inspeção federal, porém a comercialização do mel 

ainda é feita na sua grande parte por atravessadores, que levam o mel para 

beneficiamento no estado vizinho do Piauí. 
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Tabela 19 – Efetivo dos rebanhos de caprinos, ovinos, galinhas e bovinos, segundo os municípios do Território de Identidade do 
Sertão do São Francisco, Bahia, 2005, 2009 e 2015. 

Território/ 
Municípios Caprinos (cabeças) Ovinos (cabeças) Galinhas (cabeças) Bovinos (cabeças) Suíno (cabeças) 

  2005 2009 2015 2005 2009 2015 2005 2009 2015 2005 2009 2015 2005 2009 2015 

Sertão do São 
Francisco 2.018.040 1.038.175 1.206.199 950.760 775.636 1.120.212 392.375 210.380 193.633 273.239 157.089 150.462 210.943 87.170 34.835 

Campo Alegre de 
Lourdes 180.630 36.362 39.898 68.370 33.164 32.129 81.165 38.000 30.322 32.040 13.351 15.317 40.515 13.813 3.373 

Canudos 53.800 79.600 24.817 37.200 25.000 11.207 16.010 11.300 15.822 21.130 5.660 3.031 2.030 2.840 1865 

Casa Nova 419.545 270.674 450.280 137.967 225.832 397.555 58.399 35.411 37.654 25.172 26.459 25.148 51.584 23.060 13.528 

Curaçá 185.382 164.563 138.542 78.705 95.845 102.017 16.304 17.774 12.145 12.893 13.874 8.802 11.483 5.267 1.211 

Juazeiro 375.000 199.252 193.184 187.800 127.888 188.982 21.299 17.898 12.685 28.692 19.993 13.635 12.152 6.971 4.816 

Pilão Arcado 112.214 48.771 24.670 67.146 34.559 22.959 82.158 35.000 30.031 43.183 16.528 16.959 42.563 14.055 2.440 

Remanso 429.429 61.317 117.682 190.603 84.644 179.546 73.973 24.300 24.254 60.648 25.291 28.116 38.384 10.948 3.152 

Sento Sé 64.000 33.786 73.208 51.777 28.458 59.177 19.200 13.489 6.870 19.135 22.274 31.332 6.803 3.746 2.654 

Sobradinho 7.740 16.850 29.582 6.192 12.646 31.756 3.667 2.108 3.980 4.746 4.809 4.822 1.509 1.105 1.230 

Uauá 190.300 127.000 114.336 125.000 107.600 94.884 19.200 15.100 19.870 25.600 8.850 3.300 3.920 5.365 566 

 

Fonte: IBGE, Pesquisa Pecuária Municipal. 
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A convivência com o semiárido pressupõe promover a capacidade de estoque 

de água para consumo humano e produção agropecuária, de alimento e comida com 

proteção e multiplicação das sementes e animais adaptados e, forragem para os 

animais suportarem os períodos secos (BIANCHINI et al, 2016). 

A oferta e ampliação das tecnologias sociais para a produção agropecuária 

por parte das políticas de desenvolvimento territorial foram de fundamental 

importância para a agricultura familiar, comprovando que a água de chuva pode 

assegurar a soberania alimentar e reduzir a pobreza.  

As tecnologias de armazenamento de água para produção no território foram 

ampliadas, desde a forte atuação da Articulação do Semiárido-ASA, que iniciou uma 

discussão nacional e provocou a consolidação do Programa 1 Milhão de Cisternas e 

o P1+2 (Tabela 20), mesmo considerando que o esforço empreendido por muitas 

organizações em relação ao armazenamento de água ainda não conseguiu atender 

a demanda acumulada nas suas cinco linhas fundamentais – água de consumo 

humano, água de consumo animal, água de produção, água de emergência e água 

para o meio ambiente e que a gestão dos recursos hídricos é um grande desafio. 

Nesse último período crítico de seca, apesar dos problemas que ocorreram, 

nas áreas denominadas de sequeiro do território não se observou deslocamentos 

fortes de contingentes populacionais, nem mesmo notícias de agravos à vida 

humana e, os rebanhos de caprinos e ovinos, que ao longo do período de 2000 a 

2009 tinham reduzido os seus planteis, a partir de 2009, no computo geral do 

território, aumentou os seus efetivos, saindo de 1,0 para 1,2 milhão de cabeças de 

caprinos e de 0,8 para 1,1 milhão de cabeças de ovinos, no ano de 2015. Logo, as 

várias políticas implementadas, inclusive as políticas sociais, como o Programa 

Bolsa Família associado aos benefícios da Previdência Social, possibilitaram 

milhares de agricultores familiares resistirem e conviverem melhor com as 

adversidades. Basta relembrar a seca mais prolongada do Nordeste que foi a de 

1979 a 1984, que deixou um rastro de miséria e fome, com registros de saques em 

feiras e armazéns e que segundo a Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste - SUDENE, morreram na região 3,5 milhões de pessoas, a maioria 

crianças, por fome e enfermidades ligadas a desnutrição. 
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Tabela 20 – Tecnologias sociais de armazenamento de água implantadas através de 
programas do Ministério de Desenvolvimento Social de 2004 a 2016, 
segundo os municípios do Território de Identidade do Sertão do São 
Francisco, Bahia. 

Território / Município 
Barragem 

Subterrânea 

Barreiro 
Trincheira 
(coletivo) 

Barreiro 
Trincheira 
(Individual) 

Cisterna 
Calçadão 

Cisterna 
de 

Enxurrada 

Tanque 
de 

Pedra 

Sertão do São Francisco 17 122 1.043 688 1.131 18.238 

Campo Alegre de 
Lourdes 

3   
31 20 112 3.571 

Canudos 2 1 39 69 112 514 

Casa Nova 1 
 

143 85 104 2.017 

Curaçá 1 50 212 42 181 1.607 

Juazeiro 1 1 78 104 125 1.315 

Pilão Arcado 7 
 

37 108 24 2.882 

Remanso - - 135 108 129 2.640 

Sento Sé 1 20 94 80 93 2.640 

Sobradinho - 
 

124 30 70 406 

Uauá 1 50 150 42 181 646 

Fonte: MDS, 2016. 
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5.2.5 Economia e finanças 
 

O município de Juazeiro continua respondeu pela maior parte do Produto 

Interno Bruto (PIB) do território, com 57,4% em 2013, tendo os nove municípios 

papel secundário na composição deste produto (Tabela 21). Casa Nova passou a 

ocupar o 2º lugar (8,91% do PIB territorial), que até 2010 era ocupado por 

Sobradinho. A composição do PIB do território, no ano de 2013, foi 8,0% proveniente 

da agropecuária, 71,8% de serviços, 12,6% da indústria e 7,7% de impostos sobre 

produtos. 

Segundo dados do IBGE, o valor da produção agropecuária do território em 

2013, 32,3% era de Juazeiro, seguido pelo município de Casa Nova, com 17,8%. Na 

indústria, Juazeiro também liderava com 50,5%, seguido do município de 

Sobradinho, com 27,8%, o que revela a forte influência da hidrelétrica no último 

município citado. Nos serviços e na arrecadação de impostos sobre produtos, o 

destaque continua para Juazeiro, com 59,2%, tendo os outros municípios 

percentuais em torno de 2,2% (Canudos) a 9,0% (Casa Nova) para o setor de 

serviços e, de 1,2% (Uauá e Pilão Arcado) a 6,1% (Casa Nova) na arrecadação de 

impostos.  

 

Tabela 21 - Produto Interno Bruto a preços correntes, em milhões de reais, segundo 
os municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 
Bahia, 2000, 2010 e 2013. 

UF / Território / Município 2000 2010 2013 

Bahia 48.193 154.409 204.265 

Sertão do São Francisco 1.232 3.405 4.514 

Juazeiro 645 1.776 2.591 

Casa Nova 78 294 402 

Sobradinho 194 472 311 

Remanso 76 189 241 

Sento Sé 51 153 221 

Curaçá 49 143 217 

Pilão Arcado 48 110 158 

Campo Alegre de Lourdes 39 106 139 

Uauá 31 97 139 

Canudos 22 66 95 

Fonte: IBGE 
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Seis dos municípios do TSSF-BA estão presentes na pauta de exportação e 

importação ao longo do período observado (Tabela 22): Juazeiro, Casa Nova, Sento 

Sé, Curaçá, Sobradinho e Uauá, o último mencionado, por conta do umbu que é 

beneficiado por uma cooperativa da agricultura familiar, a COOPERCUC, com 

registro de exportação do produto até 2010. 

Casa Nova respondeu por 52,5% das exportações do território, seguido do 

município de Juazeiro, com 46,6%, no ano de 2015. Casa Nova, no ano 2000, era 

responsável por apenas 8,9% das exportações do território. Ocorreu um importante 

deslocamentos de empresas agrícolas para esse município, que conta com áreas 

significativas dos cultivos de manga e uva, principais produtos agrícolas da pauta de 

exportação do Vale do São Francisco.  

 

Tabela 22 - Exportações e importações (valores correntes em US$ 1.000 FOB) 
segundo os municípios do Território de Identidade Sertão do São 
Francisco, Bahia, 2000, 2010, 2014 e 2015. 

UF / 
Território / 
Município 

Exportações Importações 

2000 2010 2014 2015 2000 2010 2014 2015 

Bahia 1.908.122 8.488.052 8.864.849 7.524.929 2.250.255 6.699.607 9.290.621 8.294.666 

Sertão do 
São 
Francisco 

36.233 132.056 115.569 111.909 2.312 12.461 10.164 12.471 

Campo 
Alegre de 
Lourdes 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

Canudos  -   -   -   -   -   -   -   -  

Casa Nova 3.213 64.760 59.153 58.794 20 2.582 3.692 2.361 

Curaçá 693 546 
                 

-    
                 

-    
23  -  27 12 

Juazeiro 30.969 66.700 55.465 52.193 2.243 9.868 6.196 9.984 

Pilão 
Arcado 

 -   -   -   -   -   -   -   -  

Remanso  -   -   -   -   -   -   -   -  

Sento Sé 762  -   -  923 25  -  67 75 

Sobradinho  -   -  952 
                 

-    
 -   -  182 39 

Uauá 596 49  -   -   -  11 
                 

-    
                 

-    

Fonte: MDIC. 

Nota: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

 



87 

 

 
      

As finanças municipais são compostas basicamente das arrecadações 

municipais - imposto sobre serviços (ISS), imposto predial territorial urbano (IPTU) e 

imposto de transferência de bens e imóveis (ITBI), das cotas transferidas ao 

município pelo estado - imposto sobre circulação de mercadorias (ICMS) e imposto 

IPVA) e as transferências constitucionais da União para os municípios (Tabela 23).  

Na leitura dos dados de 2015 fica evidente o peso que as transferências da União 

exercem nas finanças municipais e no território. Juazeiro continua sendo o município 

que possui a maior arrecadação própria, com 65,3% do total do território, sendo que 

os outros nove municípios ficam com percentuais variando de 1,0% a 6,6%. 
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Tabela 23 - Finanças municipais (em R$ correntes) dos municípios do Território de Identidade Sertão do São Francisco, Bahia, 
2015. 

UF / Território / 
Município 

 MUNICIPAL   ESTADUAL¹   TRANSFERÊNCIAS²  

 TOTAL   IPTU   ISS   ITBI   Total   ICMS   IPVA   Total   ESTADO    UNIÃO  

Bahia  2.812.542.045   671.048.882   1.861.148.700   280.344.463   5.039.541.176   4.504.507.932  
 

538.703.855   17.116.980.618  
 

5.114.714.069   12.002.266.549  

Sertão do São 
Francisco       40.755.618       3.311.391        34.036.884       3.407.343      149.326.745      137.018.054    12.308.691        609.588.824  

    
151.350.276        458.238.549  

Campo Alegre de 
Lourdes 

        
1.428.045  

           
2.505  

        
1.387.473  

         
38.066  

        
4.933.754  

        
4.742.892  

       
190.862  

        
30.298.148  

       
4.950.272  

        
25.347.876  

Canudos 
          

417.459  
         

21.105  
          

365.835  
         

30.519  
        

4.312.260  
        

4.171.049  
       

141.211  
        
23.477.489  

       
4.371.154  

        
19.106.335  

Casa Nova 
        

2.682.547  
         

54.091  
        

2.552.676  
         

75.781  
      

14.117.203  
      

13.284.461  
       

832.742  
        
62.678.868  

     
14.341.784  

        
48.337.084  

Curaçá 
        

2.461.924  
       

342.263  
        

2.107.262  
         

12.399  
        

9.374.417  
        

9.136.802  
       

237.615  
        
38.765.413  

       
9.496.216  

        
29.269.197  

Juazeiro 
      

26.594.311  
     

2.098.936  
      

21.369.252  
     

3.126.123  
      

61.327.992  
      

52.207.452  
    

9.120.540  
      
256.340.325  

     
62.008.070  

      
194.332.255  

Pilão Arcado 
        

1.253.474  
       

557.546  
          

695.005  
              

923  
        

9.524.478  
        

9.358.792  
       

165.685  
        
37.819.131  

       
9.652.255  

        
28.166.876  

Remanso 
        

1.574.443  
       

123.404  
        

1.361.764  
         

89.275  
        

6.982.152  
        

6.339.101  
       

643.051  
        
41.449.726  

       
7.155.995  

        
34.293.731  

Sento Sé 
        

2.041.867   -  
        

2.041.867   -  
      

11.270.357  
      

11.081.169  
       

189.188  
        
46.489.057  

     
11.450.665  

        
35.038.392  

Sobradinho 
        

1.311.502  
         

85.989  
        

1.198.305  
         

27.208  
      

22.864.967  
      

22.425.299  
       

439.668  
        
44.224.524  

     
23.202.189  

        
21.022.335  

Uauá 
          

990.047  
         

25.552  
          

957.445  
           

7.050  
        

4.619.166  
        

4.271.037  
       

348.129  
        
28.046.143  

       
4.721.675  

        
23.324.467  

Fonte: TCM-BA. Tabulação da SEI. Notas: ¹ Cotas distribuídas aos municípios. ² Transferência constitucional da união aos municípios. "-": dado igual a zero não resultante de 
arredondamento.    
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5.2.6 Vulnerabilidade social 

 

A população extremamente pobre em 2000 no TSSF era de 32,6%, superior à 

média do estado da Bahia que era de 28,3% e em cada município era de: Pilão 

Arcado (59,6%), Campo Alegre de Lourdes (52,0%), Uauá (45,4%), Canudos 

(42,6,2%), Remanso (38,3%), Casa Nova (32,2%), Curaçá (30,5%), Sobradinho 

(26,3%) e Juazeiro (20,5%). Em 2010, esse indicador foi reduzido e a média do 

território ficou em 20,2%, continuando superior à média do estado (15%). Apesar do 

avanço, o número de quase cem mil pessoas extremamente pobres no território 

ainda é expressivo. A população extremamente pobre diminuiu em todos os 

municípios, Juazeiro ficou com 9,5% e o maior índice continua o de Pilão Arcado, 

com 41,6% (Tabela 24). 

 

Tabela 24 – Pessoas extremamente pobres¹, segundo os municípios do Território de 
Identidade Sertão do São Francisco, 2000 e 2010. 

UF / Território / 
Município 

2000 2010 

 População 
Total  

 População 
Extremamente 

Pobre 

% da 
População 

Extremamente 
Pobre 

 População 
Total  

 População 
Extremamente 

Pobre 

% da 
População 

Extremamente 
Pobre 

Bahia 13.085.769 3.696.745 28,3 14.016.906 2.101.990 15,0 

Sertão do São 
Francisco 

447.779 145.994 32,6 494.431 99.814 20,2 

Campo Alegre 
de Lourdes 

27.607 14.348 52,0 28.090 11.412 40,6 

Canudos 13.761 5.806 42,2 15.732 4.161 26,4 

Casa Nova 55.730 17.967 32,2 64.940 13.699 21,1 

Curaçá 28.841 8.790 30,5 32.168 7.835 24,4 

Juazeiro 174.567 35.721 20,5 197.965 18.875 9,5 

Pilão Arcado 30.713 18.291 59,6 32.860 13.667 41,6 

Remanso 36.257 13.899 38,3 38.957 10.067 25,8 

Sento Sé 32.461 13.525 41,7 37.425 9.871 26,4 

Sobradinho 21.325 5.611 26,3 22.000 2.744 12,5 

Uauá 26.517 12.036 45,4 24.294 7.483 30,8 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico. Resultados da Amostra. Cálculos da SEI. 

Nota:  ¹ Foram consideradas extremamente pobres as pessoas que obtiveram rendimento domiciliar per capita mensal inferior 
a R$ 70 em 2010 e obedeciam aos critérios do MDS que definem a extrema pobreza. 
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O acesso da população mais vulnerável às políticas sociais tem sido ampliado 

consideravelmente nos últimos anos e é irrefutável a sua importância na 

complementação de renda das famílias mais pobres, inclusive nas áreas rurais, com 

rebate na economia local dos municípios, quando da circulação desses recursos, 

que vão movimentar em grande parte os pequenos negócios existentes.  

As famílias para terem acesso aos benefícios do Programa Bolsa Família 

devem ser cadastradas no CADÚnico e os dados revelam que no território, em 2015 

75.475 (setenta e cinco mil quatrocentas e setenta e cinco) famílias (14% da 

população total estimada) participaram deste programa e R$ 173,3 milhões foram 

injetados na economia local em 2015. Comparando com o ano de 2004, o acesso de 

famílias a essa política aumentou 231,5% e o volume de recursos foi ampliado 

935,4% (Tabela 25). 

 

Tabela 25 –  Famílias cadastradas no Programa Bolsa Família e o valor total do 
repasse, segundo os municípios do Território de Identidade Sertão do 
São Francisco, 2004 e 2015. 

UF / Território / 
Município 

2004 2015 

Famílias Valor (R$) Famílias Valor (R$) 

Bahia 838.963 532.684.471 1.797.610 3.600.165.870 

Sertão do São 
Francisco 

30.675 18.534.989 75.475 173.368.774 

Campo Alegre 
de Lourdes 

3.320 2.179.832 5.182 13.667.617 

Canudos 1.523 1.075.039 2.841 7.877.066 

Casa Nova 5.008 4.024.323 10.372 23.490.962 

Curaçá 2.323 1.347.736 5.676 13.281.828 

Juazeiro 8.035 3.430.060 24.353         50.621.53  

Pilão Arcado 3.308 2.034.947 6.108 19.832.670 

Remanso 1.000 632.672 6.482 12.138.645 

Sento Sé 2.007 864.324 6.672 18.035.753 

Sobradinho 1.555 1.082.973 3.159 5.815.506 

Uauá 2.596 1.863.083 4.630 8.607.274 

Fonte: MDS – CADÚnico. 

 

Os recursos dos Benefícios de Prestação Continuada (BPC) da Previdência e 

Assistência Social que provocaram uma dinamização econômica na década de 90, 

continuam como parte integrante da composição da renda das famílias, sobretudo 
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na área rural. Os aposentados muitas vezes são os responsáveis pela manutenção 

do sistema familiar e sustento dos jovens em idade escolar.  O acesso a 

aposentadoria também foi ampliado de 2004 para 2015, saltando de 1.366 (hum mil 

trezentos e sessenta e seis) assegurados para 3.150 (três mil cento e cinquenta), 

com R$ 29,2 milhões colocados na economia local no ano de 2015 (Tabela 26). 
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Tabela 26 -  Benefício de Prestação Continuada (BPC)¹, segundo os municípios do Território de Identidade Sertão do São 
Francisco, Bahia, 2004 e 2015. 

UF / Território / Município 

2004 2015 

Idosos Deficientes Idosos Deficientes 

 Beneficiários  
 Valor 
total (R$)  

Beneficiários  Valor total (R$)   Beneficiários   Valor total (R$)   Beneficiários   Valor total (R$)  

Bahia 
               

99.170           25.882.485               114.254           29.922.917               187.792      1.757.394.212               219.580      2.063.570.834  

Sertão do São Francisco 
                 1.366  

             
356.356                   3.284               862.829                   3.150           29.242.179                   6.034           56.678.111  

Campo Alegre de Lourdes 
                     38  

                 
9.918                      407               107.528                       81               728.898                      407             3.890.668  

Canudos 
                       3  

                    
783                         9                   2.349                       69               652.275                      172             1.606.535  

Casa Nova 
                     63  

               
16.442                      490               127.885                      177             1.619.333                      817             7.697.950  

Curaçá 
                     35  

                 
9.135                      157                 40.975                       61               569.380                      291             2.737.415  

Juazeiro 
                    893  

             
232.986                      991               258.471                   2.107           19.659.088                   2.129           19.936.842  

Pilão Arcado 
                       5  

                 
1.305                       18                   5.742                       86               814.002                      449             4.150.863  

Remanso 
                    185  

               
48.205                      688               183.140                      291             2.667.378                      848             7.982.435  

Sento Sé 
                     67  

               
17.486                      236                 61.594                       65               608.335                      272             2.578.335  

Sobradinho 
                     46  

               
12.006                       79                 20.618                      155             1.399.487                      229             2.153.919  

Uauá 
                     31  

                 
8.091                      209                 54.527                       58               524.004                      420             3.943.150  

Fonte: IPEADATA/MDS.  

Nota:  

        ¹ Os dados se referem ao mês de dezembro de cada ano. 
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Os Índices de Desenvolvimento Humano (IDH) no território, na sua grande 

maioria, estão abaixo do índice do estado, que foi de 0,66 em 2010. Somente 

Juazeiro registro um índice levemente superior, com 0,68. Na década de 90, todos 

os municípios eram classificados de muito baixo desenvolvimento humano e, na 

década seguinte, Juazeiro, Sobradinho foram classificados com baixo 

desenvolvimento humano e os outros municípios continuaram com muito baixo. Em 

2010, todos os municípios continuaram melhorando seus índices e Juazeiro, 

Sobradinho e Uauá passaram para médio desenvolvimento humano e os demais 

municípios, para baixo desenvolvimento humano, influenciado pelos indicadores de 

educação, seguido pela longevidade. A renda contribui menos (Tabela 27 e Figura 

4). 

 

Tabela 27 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), segundo os municípios do 
Território de Identidade Sertão do São Francisco, 1991, 2000 e 2010. 

 

  IDH  

UF/ Município 1991 2000 2010 

Bahia 0,386 0,512 0,66 

Campo Alegre de Lourdes 0,273 0,365 0,557 

Canudos 0,254 0,379 0,562 

Casa Nova 0,280 0,373 0,570 

Curaçá 0,291 0,424 0,581 

Juazeiro 0,396 0,531 0,677 

Pilão Arcado 0,172 0,304 0,506 

Remanso 0,294 0,432 0,579 

Sento Sé 0,269 0,387 0,585 

Sobradinho 0,403 0,524 0,631 

Uauá 0,277 0,421 0,605 

Fonte: PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 
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FFonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013. 

 

Figura 5 - Mapeamento do IDH dos municípios do Território de Identidade Sertão do 

São Francisco, Bahia, nos anos de a) 1991, b) 2000 e c) 2010.  

 

 

 

 

a 

1991 

b 

2000 

c 

2010 

 

Faixas do IDH 

0,800-1,000   Muito alto 

0,700-0,799   Alto 

0,600-0,699   Médio 

0,500-0,599   Baixo 

0,000-0,499   Muito baixo 



95 

 

 

      

Na análise do coeficiente de Gini, observa-se que a distribuição de renda é 

bastante desigual em todos os municípios do território, embora os municípios de 

Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro, Pilão Arcado, Remanso, 

Sento Sé e Sobradinho diminuíram sua concentração de renda. Uauá e Canudos 

continuaram com o mesmo índice. O menor índice em 2010 foi de Sobradinho, com 

0,49. Todos os índices do território são abaixo da média da Bahia, porém todos são 

considerados ainda altos (Tabela 28), o que revela a pouca incidência das políticas 

públicas na diminuição das desigualdades sociais. 

 

Tabela 28 - Coeficiente de Gini, segundo municípios do Território de Identidade 
Sertão do São Francisco, Bahia, ano 2000 e 2010. 

UF / Território / Município 1991 2000 2010 

Bahia 0,67 0,66 0,62 

Sertão do São Francisco .. .. .. 

Campo Alegre de Lourdes 0,84 0,65 0,61 

Canudos 0,46 0,53 0,53 

Casa Nova 0,63 0,55 0,54 

Curaçá 0,54 0,55 0,51 

Juazeiro 0,57 0,62 0,56 

Pilão Arcado 0,45 0,64 0,60 

Remanso 0,58 0,60 0,54 

Sento Sé 0,63 0,57 0,53 

Sobradinho 0,68 0,57 0,49 

Uauá 0,54 0,56 0,56 

Fonte: PNUD, Atlas de Desenvolvimento Humano, 2010. 

Nota:¹ Para o cálculo do Gini foi usado o rendimento domiciliar per capita. 
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5.3 Composição e governança do colegiado do TSSF-BA 

 

A implementação da política de desenvolvimento territorial nessa região teve 

início no segundo semestre de 2004, através de um amplo processo de mobilização, 

realizado pelas organizações não governamentais e movimentos sociais que já 

atuavam no território. Uma assembleia geral realizada no dia 30 de novembro do 

referido ano, na cidade de Juazeiro-BA, teve a participação de 580 (quinhentas e 

oitenta) pessoas de 107 (cento e sete) entidades, sendo 87 (oitenta e sete) 

organizações da sociedade civil (84%) e 17 (dezessete) do poder público municipal, 

estadual e federal (16%) e culminou na constituição do Fórum de Desenvolvimento 

Rural. 

 A comissão formada para sensibilização, mobilização e discussão da 

estratégia de desenvolvimento territorial foi composta pela Articulação Sindical da 

Borda do Lago de Sobradinho (ASS), Instituto da Pequena Produção Apropriada 

(IRPAA), Serviço de Assessoria a Organizações Populares (SASOP), Comissão 

Pastoral da Terra (CPT), Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São 

Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e as Prefeituras Municipais de Sento Sé e de 

Juazeiro. 

 Todo o processo foi apoiado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e 

pela Organização das Nações Unidas Para a Agricultura e Alimentação (FAO), 

através de um acordo de cooperação. O Colegiado Territorial Sertão do São 

Francisco - Bahia no início da sua constituição era denominado de Fórum Territorial 

Sertão do Francisco, composto por 29 (vinte e nove) instituições, sendo 9 (nove) do 

poder público e 20 (vinte) da sociedade civil (Gráfico 1). Na assembleia da sua 

constituição, foi eleita a figura de um articulador territorial, uma instituição 

animadora, a ASS, e, uma instituição para executar um macro diagnóstico territorial 

e caracterização e classificação de projetos intermunicipais de desenvolvimento em 

execução, no caso, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e 

quatro instituições que ficaram responsáveis pelos diagnósticos de projeto pilotos, o 

IRPAA, o SASOP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura (FETAG) e a 

Associação de Desenvolvimento e Ação Comunitária (ADAC). Para facilitar a 

operacionalização das decisões tomadas pelo Fórum Territorial foi eleito e 

estruturado um Núcleo Diretivo, formado por 5 (cinco) instituições: ASS, 
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CODEVASF, IRPAA, SASOP e a Associação dos Vereadores da Borda do Lago de 

Sobradinho (AVERBLASA). 

  

 

 

Fonte: Relatório técnico do Fórum do Sertão do São Francisco do ano de 2006 e Atas do CODETER TSSF-BA em 2015. 

Nota: Série 1 = 2004 e Série=2015 

Figura 6 – Gráfico da composição do Fórum do Sertão do São Francisco e do 
Colegiado Territorial do Sertão do São Francisco, Bahia, nos anos de 
2004 e 2015. 

 

O Colegiado, na primeira plenária de 2015, tomando por base os eixos e 

ações estratégicas previstas no Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável, discutiu as demandas e elencou as propostas de desenvolvimento do 

território para compor o Plano Plurianual do Estado da Bahia - PPA, numa escuta 

social provocada pela Secretária Estadual de Planejamento - SEPLAN. A 

sistematização das propostas foi feita com apoio da UNIVASF e o Colegiado 
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Territorial encaminhou as 42 propostas aprovadas ao Governo Estadual, que foram, 

em seguida, inseridas no Plano Plurianual (PPA) de 2015-2019. 

A segunda plenária teve como objetivo a reestruturação do Colegiado 

Territorial, com a aprovação do novo regimento, composição da Plenária e do Núcleo 

Diretivo (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2015. 

Figura 7 – Imagens da Plenária do CODETER TSSF-BA de reformulação do 
Regimento Interno, em maio de 2015, no Centro Multi Eventos da 
UNIVASF, em Juazeiro-BA. a) Articulador territorial e mesa formada 
pelo Coordenador e representante do Núcleo Diretivo b) Prefeito de 
Sobradinho representante do Consórcio c) Liderança sindical de 
Canudos 

 

O CODETER do TSSF-BA é composto por 58 (cinquenta e oito) instituições, 

representativas da diversidade social e de órgãos e instituições públicas municipal, 

estadual e federal. Manteve a composição paritária com, pelo menos, 50% da 

sociedade civil e o máximo de 50% do poder público, o que garante a participação e 

ao mesmo tempo, permite uma maior operacionalização já que dessa forma, houve 

uma flexibilização, pois no formato anterior a paridade era 50% da sociedade civil e 

a 
b 

c 
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50% do poder público. O Núcleo Técnico foi excluído, dando lugar as Câmaras 

Temáticas. Para eleição do Núcleo Diretivo 18 (dezoito) instituições concorreram, 

sendo que 12 (doze) foram eleitas, sendo sete da sociedade civil e cinco do poder 

público. Quando da discussão do território, em 2004, o fórum foi constituído por 21 

(vinte e uma) organizações da sociedade civil e 17 (dezessete) do poder público. 

Naquela ocasião, o Núcleo Diretivo foi composto por cinco instituições, sendo que 

três permanecem na função até hoje – uma do poder público (CODEVASF) e duas 

da sociedade civil (IRPAA e SASOP). A coordenação do Colegiado tem sido 

delegada a sociedade civil nesses 13 (treze) anos, sendo que 04 (quatro) entidades 

ocuparam essa função: ASS, IRPAA, Instituto Nego D´Água (NAEND’A) e 

atualmente o Instituto Mata Branca (IMB).  O IRPAA foi por mais de uma vez eleito 

para coordenar o CODETER.  

A composição do Colegiado Territorial do Sertão do São Francisco-Bahia está 

configurada da seguinte forma: uma Plenária com 58 (cinquenta e oito) instituições; 

um Núcleo Diretivo com 12 (doze) instituições; 01 (uma) instituição coordenadora e 

08 (oito) Câmaras Temáticas.  

O município de Juazeiro concentra na sua sede 50% das instituições que 

compõem o CODETER TSSF-BA: Associação de Desenvolvimento e Ação 

Comunitária (ADAC); Banco do Nordeste do Brasil (BNB); Companhia de 

Desenvolvimento e Ação Regional (CAR); Comitê de Associações de Pinhões, 

CODEVASF, Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP), Consórcio de 

Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco 

(CONSTESF), Fórum de Comunicação Sertão do São Francisco-Bahia, Instituto do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA), Instituto Regional da Pequena 

Agropecuária Apropriada (IRPAA), Instituto de Preservação da Caatinga (IPC), 

Articulação do São Francisco (ASF), Associação Cultural de Preservação do 

Patrimônio Bantu (ACBANTU), Cooperativa de Assessoria, Consultoria, Prestação 

de Serviços e Instrutoria (COAPSERI),  Cooperativa da Agropecuária Familiar 

Orgânica do Semi-Árido (COOPERVIDA), Levante Popular, Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), Instituto de Arte Educação Nego D' Água 

(NAEND’A), Prefeitura Municipal de Juazeiro, Rede de Educação do Semiárido 

Brasileiro (RESAB), Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), 
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Universidade Estadual da Bahia - Campus Juazeiro (UNEB) e Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Juazeiro (STR) (Figura 8). 

Alguns municípios, como Campo Alegre de Lourdes, Pilão Arcado e Sento Sé 

têm um número pequeno de representantes no Colegiado, com uma ou duas 

entidades, sendo uma delas a Prefeitura Municipal e a outra o Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora, com base nas atas e fichas do CODETER TSSF-BA, 2016. 

Nota: Devido ao grande número de entidades com sede na cidade de Juazeiro-BA, a relação nominal não foi colocada na 
figura e está descrita no texto. 

 

Figura 8 - Mapeamento das entidades que compõe o CODETER TSSF-BA por 
município, em 2015. 

  

Corroborando com Piraux (2014) a hegemonia das instituições da sociedade 

civil está relacionada à trajetória e ao trabalho que estas instituições desenvolvem 

junto aos agricultores familiares e as comunidades tradicionais dentro do território. A 

qualidade e a participação destas entidades no CODETER estão intimamente 

ligadas as dinâmicas territoriais existentes até mesmo antes da formação do 

Colegiado.  
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Logo, algumas organizações também cresceram com a política de 

desenvolvimento territorial e conseguiram captar recursos para os projetos que 

vinham desenvolvendo no território, afirmando suas metodologias e enfoque 

pedagógicos, pois passaram a ser mais conhecidas, ganhando prestígio e 

reconhecimento fora do território de origem, como observado por Lasa e Delgado 

(2010) em outra experiência de abordagem territorial. 

No mesmo ano de 2015, a agenda anual do CODETER elaborada pelo 

Núcleo Diretivo se resumia ao calendário das reuniões ordinárias mensais e as três 

plenárias, previstas no regimento. Por conta da nova dinâmica existente 

empreendida pelo Núcleo Diretivo e apoiada pelo NEDET e pelos articuladores 

territoriais da SEPLAN e CAR, foram realizadas de maio a dezembro de 2015, doze 

reuniões ordinárias e extraordinárias (Figura 9), com uma pauta extensa sobre a 

situação dos projetos aprovados pelo PROINF, documentação, relações 

interinstitucionais, avaliação e formação de comissões temáticas e de projetos, 

organização e apoio as conferências municipais de segurança alimentar,  juventude 

rural e  assistência técnica e extensão rural, apoio as  audiências públicas sobre a 

atividade da caprinovinocultura no território e os editais de programas 

governamentais com foco para a agricultura familiar. 

 

Fonte: Arquivo do TSSF-BA, 2015. 

Figura 9 – Reuniões regimentais do Núcleo Diretivo do CODETER TSSF-BA, em 
2015 a) no Centro Plural da UNIVASF e b) no SETAF. 

 

Para melhoria do funcionamento do CODETER foi avaliada a necessidade da 

retomada das Comissões ou Câmaras Temáticas, que anteriormente foram 

constituídas, cada uma representando um eixo temático do PTDRS. As antigas 

a b 
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comissões não tiveram vida longa, perderam seu dinamismo e foram esvaziadas. 

Um novo processo de animação foi reestabelecido a partir das demandas atuais. 

Uma matriz para a constituição das comissões foi proposta pelo Núcleo Diretivo, 

com objetivos, metodologia, regras de funcionamento, papéis e o perfil dos 

componentes, sendo apresentada na última plenária de 2015 do CODETER. A 

Plenária aprovou a constituição de 8 (oito) Câmaras Temática e escolheu as 

instituições de cada uma das Câmaras, assegurando a presença de um componente 

do Núcleo Diretivo por Câmara. As temáticas eleitas foram inclusão produtiva, terra e 

território, recursos hídricos e naturais, comunicação, educação, cultura, mulheres e 

juventude rural (Figura 10). 

 

Fonte: Arquivo do TSSF-BA, 2016. 

Figura 10 - Encontro das Câmaras Temáticas do CODETER TSSF-BA; a) 
Integrantes das Câmaras; b) Coordenador do SETAF; c) Câmara de 
Mulheres; d) Câmara de Inclusão Produtiva e e) Câmara de Jovens. 

a b 

c d 
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Neste período, trabalhou-se também no levantamento de demandas para o 

PRONATEC Campo (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) 

e o Núcleo Diretivo encaminhou através da Delegacia Estadual do MDA a proposta 

de realização de 44 (quarenta e quatro) cursos, para 1.100 (um mil e cem) 

participantes dos dez municípios do território, com 25 (vinte e cinco) alunos por 

turma. As demandas foram realizadas em cada município, tendo como apoiadores 

uma instituição da base local, a Prefeitura, o Sindicado ou uma organização não 

governamental. Os cursos solicitados são diversificados, contemplando na sua 

maioria demandas do setor agropecuário e apresentando também algumas 

demandas não agrícolas, o que evidencia a multifuncionalidade dos espaços rurais. 

 

Fonte: Arquivo do TSSF-BA, 2015 e 2016. 

 

Figura 11 – Reuniões do Núcleo Diretivo e Plenária do CODETER TSSF-BA em 
2015 e 2016: a) Reunião do NEDET e Núcleo Diretivo do TSSF-BA, b) 
Reunião do Núcleo Diretivo para definição das Comissões de Avaliação 
de Projetos, c) Plenária do CODETER – apresentação e avaliação de 
projetos e programas e d) Reunião extraordinária do Núcleo Diretivo. 

 

 O Núcleo Diretivo com apoio do NEDET elaborou para 2016 um plano de 

ação do CODETER, formado por cerca de 23 ações, que além de cumprir com as 

atividades previstas no regimento, incluía as ações de articulação, comunicação, 

a b 

c d 
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capacitação, elaboração e avaliação de projetos, encontros, visitas as unidades de 

beneficiamento da agricultura familiar, entre outras. Foi também pensando o retorno 

as reuniões itinerantes, nos municípios que fazem parte do Colegiado, como forma 

de maior aproximação com a base, buscando a integração com as instâncias 

municipais. Só foi possível realizar três reuniões fora da sede e na avaliação dos 

participantes do Colegiado esses eventos foram de muita importância para o 

Colegiado, no que se refere a aproximação com as organizações da base, na 

socialização das atividades desenvolvidas por instituições públicas e da sociedade 

civil no município, na troca de informações, maior participação de associações e 

comunidades representativas da agricultura familiar e maior visibilidade do 

Colegiado (Figura 12). Vários depoimentos apontam na validação dessa estratégia. 

 

 

Fonte: Arquivo do CODETER TSSF-BA, 2016. 

Figura 12 - Reuniões Itinerantes do Núcleo Diretivo do CODETER TSSF-BA, nos 
municípios de Remanso (a e b) e Curaçá (c) e Reuniões de avaliação 
do PROINF nos referidos municípios (d e e), em 2016.  

 

a b 

d c 

e 
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O Colegiado possui uma boa capacidade de mobilização dos atores, porém 

os processos de governança demonstram ainda fragilidade.  A dificuldade 

apresentada por todos é a extensão territorial e o custo de deslocamento e estádias 

para os segmentos sociais que ficam nas extremidades do território e também para 

as associações dos agricultores familiares e suas comunidades tradicionais. O 

território é muito extenso, com mais 600 km de distância de uma extremidade a 

outra, e comunidades que ficam 80 km de distância da sede do município, o que 

dificulta ainda mais, as ações de integração, elevando os custos operacionais. Na 

plenária de abril de 2016 do TSSF-BA, com a presença de um representante da 

SEPLAN-BA e cerca de 60 participantes, os temas de discussão giraram em torno 

da política territorial e das oportunidades criadas através da Lei nº 13.214, de 29 de 

dezembro de 2014, publicada pelo Governo do Estado da Bahia e que dispõe sobre 

os princípios, diretrizes, objetivos e apoio aos Colegiados Territoriais de 

Desenvolvimento Sustentável. Foi feito também uma explanação sobre o plano de 

ação do colegiado territorial, das agendas do núcleo diretivo e de cada uma das oito 

câmaras temáticas. Em três grandes grupos formados pela plenária do colegiado, 

foram discutidas e aprovadas as principais diretrizes de atuação das câmaras para o 

ano 2016 e a contribuição de cada uma para a atualização do Plano de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Território (PTDRS). Foi explicitado pelos 

presentes uma preocupação forte quanto aos rumos dos programas e políticas 

federais, devido ao contexto nacional, que se desenhava não favorável aos 

segmentos sociais mais fragilizados, com riscos as conquistas democráticas. 

Apesar da ampliação do número de instituições do poder público municipal no 

colegiado, a participação desse segmento é menor do que o poder público estadual. 

Os atores considerados com nível de participação bons são as ONGs, os sindicatos 

e as associações, o que evidencia a forte capacidade de tomada de decisão que os 

membros da sociedade civil possuem dentro dos colegiados. Observa-se que 

algumas instituições participam nas diferentes instâncias do colegiado, com um 

número representativo de integrantes e estão também presentes nas 

representações para “fora” do território, na relação com “o mundo externo”, 

ocupando inclusive cadeiras em conselhos e fóruns estaduais e na CET.  

Segundo Piraux (2014) o quadro normativo atual dos colegiados é um fator 

dificultador pois, por ser uma entidade não juridicamente reconhecida, provoca uma 
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pouca participação dos gestores públicos e não oferece um ambiente propício para o 

bom exercício e desempenho da governança territorial. Logo, trabalhar sobre um 

novo quadro jurídico e fortalecer o colegiado como instância social e política é um 

desafio. 

Os membros dos colegiados consideram que é necessário buscar ampliar a 

participação da sociedade civil e do poder público, principalmente nos municípios 

que ficam em uma das extremidades do território, Sento Sé, Campo Alegre de 

Lourdes e Pilão Arcado e, buscar uma maior integração com os conselhos 

municipais.  

A avaliação que os integrantes do colegiado fazem em relação ao seu papel 

no controle social das políticas públicas é que muito ainda precisa ser feito e que é 

necessário construir mecanismos e instrumentos que possibilitem acompanhar as 

ações previstas e em execução pelos diferentes agentes das esferas municipal, 

estadual e federal, como também das organizações não governamentais, na 

implementação de programas e projetos, como por exemplo, o Programa Água Para 

Todos, P1MC, P1+2,Cisternas nas Escolas, o Programa Bahia Produtiva, o Projeto 

Semiárido,  Programas de ATER, do PNAE e PAA, Garantia Safra, de Recuperação 

de Estradas Vicinais, de Revitalização do Rio São Francisco, de Moradia, de Saúde 

da Família, de Educação do Campo, de Inclusão Cultural e tantos outros. 

Conforme relato dos entrevistados muitos programas e projetos que anunciam 

uma articulação de políticas públicas e que consideram em parte a existência do 

CODETER, incorporando-o na sua discussão e no “pensar do território”, deixa-o de 

fora na hora da execução das ações.  Existe um divórcio entre o ideário coletivo e as 

práticas dos atores, ou seja, a fragilidade dos arranjos institucionais provoca esse 

hiato entre as ideias planejadas e debatidas no Colegiado e o processo de colocar 

em prática e acompanhar as ações (CANIELO; PIRAUX; BASTOS, 2003; PIRAUX, 

2014). 
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5.4 Programas e projetos públicos com inserção no CODETER TSSF-BA 

 

O processo de elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável foi iniciado em 2004, com os diagnósticos realizados pelas organizações 

não governamentais e pelo estudo dos projetos intermunicipais de desenvolvimento 

existentes, acompanhado de um macro diagnóstico dos indicadores sociais e 

econômicos realizado pela EMBRAPA Semiárido. O PTDRS teve como objetivo geral 

orientar os programas, projetos e ações de desenvolvimento rural sustentável a 

partir dos eixos aglutinadores definidos, que são:  desenvolvimento sustentável da 

produção familiar, democratização do acesso à terra, valorização da educação 

contextualizada e da cultura, gestão ambiental e uso racional dos recursos naturais, 

saúde, saneamento e moradia, esporte lazer e turismo e, comunicação. 

 O plano traz como objetivos específicos servir de instrumento de negociação 

e diálogo com as instituições, colaborar na integração das políticas 

públicas, fomentar o debate sobre o desenvolvimento rural sustentável e, contribuir 

para o controle social das políticas públicas e empoderamento da sociedade civil. 
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5.4.1 Plano territorial de desenvolvimento rural sustentável e o PPA-P 

 

O CODETER TSSF-BA pensado como um espaço de planejamento, cogestão 

e concertação de políticas públicas, programas e projetos, publicou seu PTDRS em 

2008, através do MDA e FAO. Fruto de uma ampla sensibilização, mobilização, 

diagnósticos e consultas nos dez municípios, cuja matriz foi construída em 2006. 

Após este período, várias conferências foram realizadas no território e o desafio foi 

fazer com que as propostas discutidas e referendadas nesses espaços, dialogassem 

com os eixos temáticos do PDTRS, possibilitando a sua qualificação e atualização, 

provocando uma aprendizagem organizacional contínua. 

Nos primeiros anos, os recursos diretamente mobilizados pelas instâncias 

territoriais estavam vinculados a Projetos de Infraestrutura e Serviços dos Territórios 

(PROINF) e a animação de todo processo contava com o apoio do governo federal, 

com a presença de um articulador territorial e em seguida, com apoio do governo 

estadual, contanto por vezes, com mais de um articulador territorial, sendo um deles 

ligado à Secretaria de Planejamento do Estado e o outro, mais recente, à Secretaria 

Estadual da Cultura (SECULT). 

O Estado da Bahia vem inovando em relação a política de desenvolvimento 

territorial, inclusive, com já foi citado, no seu marco legal. A Lei 13.214/2014 

“estabelece que todo o ciclo orçamentário do Estado deve ter como ponto de partida 

os Territórios de Identidade”. Os colegiados territoriais têm participado da “escuta” 

para elaboração e inclusão de propostas no Plano Plurianual Participativo (PPA-P) 

do governo do estado da Bahia, com representações no Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Territorial (CEDETER) e no Conselho de Acompanhamento do 

PPA-P (CAPPA), desde 2007, quando da mudança do poder político estadual na 

Bahia. Portanto, o colegiado territorial discutiu, aprovou e encaminhou propostas que 

foram incorporadas as 14 (quatorze) Diretrizes Estratégicas do Plano Plurianual 

Participativo (PPA-P) de 2016 a 2019 e, como se observa no Quadro 1, a maioria 

destas propostas estavam alinhadas com o PTDRS de 2008. Nessas discussões, o 

viés setorial desaparece e são contempladas outras demandas que extrapolam as 

atividades primárias. O fórum territorial se amplia e outros agentes e atores são 

incorporados ao processo.  
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PTDRS 2008 

PPA 2015-2019 EIXOS PROGRAMAS PROJETOS 
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1. Manejo da 
Caprino-
Ovinocultura 

1.1. Melhoria da Alimentação do 
Rebanho 

1.Implantar unidades produtivas e de 
beneficiamento no território como: 
Casa de Mel, Farinha, Peixe, Frutas, 
Leite, Caprinos e Ovinos (pequenos 
abatedouros); 

2. Difusão de 
Tecnologias 
Apropriadas para a 
CSA 

2.1. Assistência Técnica em 
Educação e Extensão Rural – ATER 

3. Apoio à Pesca 
Artesanal e 
Piscicultura 

3.1. Formação dos Pescadores/as e 
Piscicultores; 

2.Estruturar uma política de produção 
de sementes crioulas; 

3.2. Instalação de Unidades de 
Beneficiamento de Pescado; 

3. Apoiar o desenvolvimento das 
cadeias produtivas (piscicultura, 
apicultura, turismo, entre outras), 
investindo em equipamentos (centros 
de beneficiamento e processamento, 
tanques-rede) e ampliando o 
investimento nas famílias produtoras, 
com foco na agricultura familiar; 

3.3. Implantação de Tanques - redes 
na Barragem de Sobradinho. 4. Formar, capacitar e qualificar as 

pessoas para a atividade agropecuária 
e organização para comercialização 
(crédito, produção, beneficiamento, 
armazenamento e comercialização).  4. Manejo da 

Apicultura 

4.1. Capacitação em Gestão da 
Produção e Comercialização do Mel; 

4.2. Implantação de Infraestrutura e 
Equipamentos para Casas de Mel. 

 

5. Manejo e Criação 
e Aves 

5.1. Capacitação em Criação e 
Beneficiamento de Aves; 

 5.2. Organização e Comercialização 
dos Produtos. 
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 1. Regularização 
Fundiária do 
Território 

1.1. Levantamento Fundiário dos 
Municípios. 

1.Identificação prévia das terras 
públicas, de comunidades e de povos 
tradicionais e reordenamento agrária 
para Regularização fundiária e titulação 
da terra; 

1.2. Sustentabilidade das Áreas de 
Fundo de Pasto. 

2.Intervenção do Estado na definição 
do georeferenciamento da poligonal do 
entorno do Lago do Sobradinho que 
está e/ou deveria estar sob o domínio 
da União; 

2. Fortalecimento 
das Comunidades 
Tradicionais e 
Assentamentos de 
Reforma Agrária 

2.1. Plano de Manejo das Áreas de 
Fundo de Pasto e Assentamentos de 
RA. 

3.Apoiar às comunidades tradicionais e 
assentamentos de reforma agrária com 
oferta de assistência técnica e 
extensão rural pública e de forma 
continuada para agricultores familiares; 

4.Plano de Manejo das áreas de Fundo 
de Pasto e Assentamentos de RA. 
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PTDRS 2008 

PPA 2015-2019 EIXOS PROGRAMAS PROJETOS 

3
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1. Políticas 
Educacionais e 
Contextualização do 
Processo Ensino – 
Aprendizagem 

1.1. Formação Continuada de 
Educadores/as do Campo na 
Perspectiva da ECSA; 

1.Disponibilizar recursos para transporte 
escolar dos alunos da rede estadual; 

1.2. Currículo Contextualizado e 
Projetos Pedagógicos nas 
Escolas do Semiárido; 

2.Garantir a formação continuada de 
educadores a partir da proposta de 
educação contextualizada; 

1.3. Produção, Sistematização e 
Disseminação de Material 
Didático Contextualizado. 

3. Realizar concurso para coordenadores 
pedagógicos, servidores das áreas 
administrativas e de apoio e bibliotecários; 

2. Educação Integral 
e Inclusão Social de 
Crianças, 
Adolescentes, 
Jovens e Adultos no 
Semiárido Brasileiro 

2.1. Incentivo à Leitura 
Contextualizada; 

4.Criação de editais estaduais para a 
construção de bibliotecas nos municípios 
do Território do Sertão do São Francisco; 

2.2. Formação para o Trabalho; 

5. Implantar e apoiar escolas técnicas 
voltadas para a vocação socioeconômica e 
ambiental; 

6. Ampliar vagas nos cursos de medicina 
nas universidades estaduais; 

2.3. Formação Continuada de 
Agentes Educacionais em Áreas 
de Planejamento de Políticas, 
Gestão Participativa e 
Administração Financeira e 
Monitoramento;   

2.4. Fortalecimento da RESAB e 
do FEEC.   

3. Valorização da 
Cultura Regional 

3.1. Mapeamento das 
Manifestações e Patrimônios 
Culturais dos Municípios; 

 7. Apoiar institucionalmente às iniciativas 
dedicadas à preservação e revitalização do 
patrimônio cultural (material e imaterial). 

3.2. Elaboração do Guia Cultural 
do Território Sertão do São 
Francisco; 

3.3. Apoio Institucional às 
Iniciativas Dedicadas à 
Preservação e Revitalização das 
Manifestações Culturais. 
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TDRS 2008 

PPA 2015-2019 EIXOS PROGRAMAS PROJETOS 

4
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1. Saúde 
Preventiva 

1.1 Promoção e Qualidade da 
Saúde Familiar; 

1. Construir, ampliar e equipar as Unidades 
Básicas de Saúde;    

 2. Ofertar de forma regular os medicamentos da 
atenção básica para hipertensos e diabéticos, 
bloqueador solar para albinos e ampliação do 
programa de medicamento em casa;                   

3. Aumentar financiamento estadual para Equipes 
de Saúde da Família;  

 4. Ampliar o número de serviços e ações de 
atenção à saúde do trabalhador;  

5. Implantar e apoiar centro de atendimento e 
recuperação para usuários e dependentes de 
substâncias psicoativas; 

4. Implantar e estruturar um centro de oncologia no 
âmbito do TSSF para atendimento e tratamento 
especializado aos pacientes, evitando 
deslocamentos frequentes, despesas excessivas 
aos municípios e sobrecarga da rede hospitalar em 
Salvador; 

7. Aquisição de equipamentos para o Hospital 
Regional de Juazeiro; 

8. Implantar centro de zoonoses regional; 

9. Implantar rede de alta complexidade em 
neurologia, ortopedia e oncologia 

10. Implantar UTI Neonatal. 

1.2. Estruturação dos 
Conselhos Municipais de 
Saúde; 

11. Apoiar os municípios na criação de conselhos 
municipais de segurança alimentar e nutricional; 

1.3. Formação de Agentes de 
Saúde;  

1.4. Qualidade da Água nas 
Escolas. 

  

 2. Segurança 
Alimentar e 
Nutricional 

2.1. Produção Familiar 
Orgânica; 12. Incentivar programa de hortas orgânicas nas 

escolas públicas; 2.2. Hortas Orgânicas 
Pedagógicas nas Escolas. 

3. Saneamento 
e Moradia 

3.1. Esgotamento Sanitário; 

13. Construir conjuntos habitacionais populares, 
com infraestrutura básica 

3.2. Aterros Sanitários e Usinas 
de Reciclagem; 

3.3. Formação de Catadores 
para Gestão dos Resíduos 
Sólidos, Operação e Admin. do 
Aterro Sanitário; 
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PTDRS 2008 

PPA 2015-2019 EIXOS PROGRAMAS PROJETOS 

5
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 1. 

Abastecimento 
Humano com 
Água Potável 

1.1. Construção de Cisternas 
de Captação de Água das 
Chuvas para Abastecimento 
Familiar; 

Financiar e apoiar a execução de programas 
e projetos de revitalização das bacias 
hidrográficas estaduais no território 

1.2. Ampliação e Modernização 
dos Sistemas de Captação, 
Tratamento e Distribuição de 
Água. 

Ampliar o sistema de abastecimento de água 
e saneamento básico, atendendo distritos, 
povoados e comunidades dispersas e 
isoladas 

1.3. Instalação de Poços 
Tubulares Existentes; 

 1.4. Adutoras Comunitárias 
para Comunidades Próximas 
dos Rios e Lagos 

 

2. Proteção da 
Biodiversidade 
no Território do 
Sertão do São 
Francisco 

2.1.Criação de APA's no 
Território; 

Fomentar a educação ambiental de forma 
contextualizada ao bioma caatinga, bem como 
promover a sua revitalização através do programa 
de recuperação e criação de unidades de 
conservação ambiental em parceria com 
comunidades tradicionais e outros; 

  

2.2.Identificação de Áreas em 
Processo de Desertificação; 

2.3.Revitalização da Pesca nos 
Rios e Lagos do Território. 

6
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 1. Fomento do 
Lazer, Esporte 
e do Turismo 
Rural 

1.1. Construção de Espaços 
Alternativos de Esporte e 
Lazer; 

 1. Incentivar a expansão do programa 
PROJOVEM Trilha (serviço de convivência e 
fortalecimento do vínculo); 

1.2. Mapeamento e Apoio ao 
Turismo Rural nos Municípios 
do TSSF. 

   

  2. Elaborar o guia cultural do Território Sertão do 
São Francisco. 

7
. 
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1. 
Comunicação 
Popular no 
Território do 
Sertão do São 
Francisco 

1.1. Fortalecimento dos Meios 
de Comunicação Comunitários; 

1.Implantar Centros Digitais de Cidadania na zona 
rural; 

1.2. Formação de Agentes 
Comunicadores do Meio 
Popular; 

2. Capacitar e apoiar os integrantes das 
organizações e entidades do campo e os diversos 
conselhos municipais para o efetivo 
acompanhamento e avaliação dos planos 
nacional, estadual e municipais de educação no 
âmbito das políticas públicas do território; 

1.3. Implantação de Rádios 
Comunitárias.   

 

OUTRAS DEMANDAS INSERIDAS NO PPA-P: 1.Implantar programa de bolsa auxílio para os 
trabalhadores rurais assalariados no período da entressafra; 2.Recuperar e construir estradas 
estaduais como as Bases 210, 220, 120 e entre outras;3.Implantar sistema hidroviário, portos e 
atracadouros, para Sento Sé, Remanso, Pilão Arcado, Sobradinho, Casa Nova, Curaçá, Juazeiro e 
Canudos;4.Investir em segurança pública (aumentar e qualificar o efetivo, melhorar a infraestrutura 
para fiscalização de fronteiras e deslocamento: viaturas e estradas);5. Prevenção ao uso, combate ao 
tráfico e tratamento ao usuário de drogas. 

Fonte: PTDRS, 2008 e 1ª ATA do CODETER TSSF-BA, 2015 

.Figura 13 - Quadro contendo a relação dos eixos, programa e projetos do PTDRS 

(2008) com as demandas do TSSF-BA apresentadas ao PPA-P 

Estadual de 2015-2019. 
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Conforme depoimentos, o Colegiado passou a ter um novo dinamismo após a 

sua última reestruturação e o processo de atualização do PDTRS, agora 

denominado de Plano de Desenvolvimento Sustentável e Solitário do Território do 

Sertão do São Francisco. A afirmação é que esse processo vem contribuído para o 

ritmo e a frequência dos debates nas suas instâncias, com incorporação de novos 

atores e um olhar que vai além das questões ligadas ao agrícola, envolvendo uma 

maior participação das mulheres. Consideram também a riqueza da elaboração 

coletiva e o envolvimento dos seus integrantes na discussão dos principais desafios 

econômicos, socioeducacionais e culturais, ambientais e institucionais, bem como na 

definição dos eixos estratégicos: desenvolvimento econômico e ambiental com 

inclusão produtiva, estrutura fundiária e acesso à terra, formação cidadã e 

organização social e, infraestrutura e serviços públicos, com transversalidade em 

todos os eixos para os objetivos estratégicos que contemplem as demandas das 

mulheres, jovens e comunidades tradicionais.   

 O referido processo foi desencadeado a partir das avaliações que ocorreram 

no Colegiado no final de 2015 e ganharam força com o apoio da SDR, que desde a 

sua criação vem fortalecendo as estratégias territoriais, com a implantação do 

Serviço Territorial de Apoio à Agricultura Familiar (SETAF) em todos os 27 (vinte e 

sete) Territórios de Identidade. 

A construção do Plano Estadual de Desenvolvimento Territorial Sustentável e 

Solidário proposto pela SDR será a partir dos PTDSS de cada Território de 

Identidade. A SDR e a SEPLAN realizaram vários encontros para a discussão da 

metodologia de construção dos planos com a presença das Universidades e 

Institutos Federais que compõem os NEDET e as representações dos colegiados, 

com apoio de consultoria especializada. A orientação pactuada foi compatibilizar as 

discussões de cada território com o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural 

Solidário e Sustentável, que foi elaborado e aprovado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Rural, Reforma Agrária e Agricultura (CONDRAF), resultado das 

Conferências Nacionais de Desenvolvimento Rural Sustentável realizadas ao longo 

de 2003 e que teve o envolvimento de mais 40 mil pessoas em diferentes etapas no 

país. Os objetivos estratégicos do PPA-P também serviram para embasamento das 

discussões em cada território. 
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Aconteceram três grandes encontros territoriais e vários trabalhos de 

comissões para construção do PTDSS no território, com ampla participação dos 

segmentos sociais e das instituições que integram o colegiado. O Núcleo Diretivo 

reuniu vários documentos, estudos e deliberações das Conferências Territoriais para 

apoiar os debates, constitui uma comissão para coordenar as ações e a aprovação 

do documento final pela plenária deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2017. As 

Câmaras de Mulheres e de Inclusão Produtiva são as que participaram mais 

ativamente das discussões e proposições. 
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5.4.2 Elaboração e execução do PROINF  

 

 Ao colegiado territorial cabe promover também a elaboração das agendas de 

prioridades, bem como a seleção dos projetos de estruturação econômica a serem 

implantado com recursos do PROINF (Figura 14). 

Ano Código Proponente Município Objeto Valor (R$) 
Situação 

Obra 
% 

Obra 
Vigência 

2006 195150 
PM SENTO 
SE 

Sento Sé Aquisição de veículo, computador e acessórios                                                                           58.161,74 
CONCLUID

A 
100.0 1/5/10 

2007 245742 
BAHIA SAG 
GAB S 

Remanso Apoio a cadeia produtiva do leite                                                                                          3.850.000,00 NORMAL 33.2 17/4/16 

2008 252688 IRPAA Juazeiro 
Processo de mobilização, organização e 
gestão do desenvolvimento do TSSF-BA       

66.000,00 NORMAL 66.7 5/3/16 

2008 281767 IRPAA Juazeiro 
Processo de desenvolvimento territorial 
sustentável nos territórios de Sertão do São 
Francisco e Itaparica 

555.645,00 
PARALISA

DA 
71.0 5/3/17 

2009 306593 
PM 
REMANSO 

Remanso 
Construção de um Entreposto de 
Beneficiamento e Comercialização do Mel da 
Agricultura familiar.                          

336.881,59 NORMAL 77.6 5/11/16 

2009 306608 
PM 
JUAZEIRO 

Juazeiro 
Implantação de Central de Serviços de Apoio à 
Agricultura Familiar- um Centro de Formação e 
de um Entreposto 

1.117.020,77 NORMAL 48.3 5/9/16 

2010 327255 PM CURAÇA Curaçá Aquisição de veículo e caminhão.                                                                                         251.945,23 
CONCLUÍD

A 
100.0 5/11/14 

2010 334992 PM CURAÇA Curaçá 
Construção de agroindústria de frutas e 
aquisição de equipamentos.                                                       

154.245,66 NORMAL 53.7 5/11/16 

2010 329475 
PM C A 
LOURDES 

Campo Alegre de 
Lourdes 

Aquisição de tratores com equipamentos                                                                                    307.400,00 
CONCLUÍD

A 
100.0 5/7/12 

2011 375134 
PM 
SOBRADINH
O 

Sobradinho 
Aquisição de um trator agrícola com potência 
mínima de 106 CV, três tratores agrícolas com 
potência mínima de 75 CV e equipamentos 

527.582,68 
CONCLUÍD

A 
100.0 5/5/13 

2011 375138 PM CURAÇÁ Curaçá 
Aquisição de uma retroescavadeira e 
caminhão equipado com caçamba basculante                                          

545.466,45 
CONCLUÍD

A 
100.0 5/9/13 

2012 400695 CAR Juazeiro 
Aquisição de veículos e equipamentos para 
estruturação das cadeias produtivas de 
caprinos e ovinos  

495.076,00 
NAO 

INICIADA 
0.0 31/3/17 

2014 462662014 CONSTESF Sobradinho 

Aquisição de máquinas forrageiras para uso 
coletivo, para fortalecer as estratégias de CSA. 
Comercialização dos produtos, em particular, 
de mulheres com a estruturação de um ponto 
de embalagens, exposição e distribuição  

425.000,00 NORMAL 0.0   

2014 296412014 UAUÁ Uauá Objeto 129.870,00 NORMAL 0.0   

 

 
1025545 CAR Canudos 

Aquisição de máquinas forrageiras com 
reboque                                                                                                                                                                                                                     

160.000,00 
NAO 

INICIADA 
0.0 30/3/18 

Número de registros: 15   Valor total: 8.980.295,12       

Fonte: CEF (31/03/16); CGMA/SDT (04/2016). Adaptado pela autora. 

Figura 14 - Quadro de projetos apoiados pelo PROINF no Território do Sertão do 
São Francisco-Bahia, de 2004 a 2016. 
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  A relação de projetos apoiados pelo programa de 2006 a 2014, consta 15 

(quinze) projetos com o valor total de R$ 8.980.295,12. Nem todos os pleitos 

passaram pelo fórum do CODETER TSSF-BA. Alguns projetos do PROINF, 

elaborados e aprovados, não estão em funcionamento, o que preocupa o Colegiado 

Territorial quando da apresentação de novas proposições. Foram realizadas várias 

reuniões do Núcleo Diretivo cuja pauta tratou desses investimentos e foram feitas 

duas visitas a dois equipamentos – Entreposto de Mel no município de Remanso e a 

Unidade de Beneficiamento de Frutas em Curaçá.  

Importante salientar que a unidade espacial de ação - o território – e o ator 

institucional responsável pela governança dessa unidade – o Colegiado Territorial - 

não correspondem aos níveis de governança e de exercício do poder, que são 

restritos ao município, ao ente federativo e à União, conforme a Constituição Federal 

(PIRAUX, 2014). Ou seja, os financiamentos dos projetos definidos pelo Colegiado 

têm que ser assumidos pelos governos municipais ou por entidades estaduais ou 

federais ou até mesmo pelo Consórcio Público e na prática, entre o pensar e o 

operacionalizar da ação, conforme as entrevistas realizadas e os registros das 

reuniões de avaliação, muitos fatores interferem na condução e gestão do projeto.  

Nos dois empreendimentos visitados e que foram financiados pelo PROINF 

em 2009 e 2010 (Figura 15 e 16), sob responsabilidade do poder público municipal, 

constatou-se o não funcionamentos das estruturas e a indefinição quanto ao 

processo de gestão dos empreendimentos.  

As obras físicas concluídas e já necessitando de reforma devido ao tempo 

que passaram fechadas, uma com sinais de tentativa de arrombamento e a outra 

obra apresentando cupins nas portas e telhas quebradas. Equipamentos adquiridos 

estavam armazenados nos referidos locais. Observou-se também a falta de energia 

e água - um dos empreendimentos já com o transformador instalado, mas sem a 

ligação na rede elétrica. Houve mudança do local proposto nas duas unidades e o 

poder público alegou a dificuldade com a documentação dos imóveis sugeridos nos 

projetos na hora de compor os termos do convênio, daí a mudança do local, ficando 

as duas próximas da sede municipal. As Prefeituras assumiram a 

complementariedade dos recursos, com custos adicionais durante a execução da 

obra e também com a segurança (contratação de vigia). Não se tem informações 
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atuais sobre a situação do projeto junto ao órgão financiador e as Prefeituras, com 

novos gestores, estavam tentando finalizar os processos e definir a sua 

operacionalização. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

 

Figura 15 – Entreposto de Mel, empreendimento apoiado pelo PROINF, no 
município de Remanso, no ano de 2009: a) Instalações e b) c) e d) 
máquinas, equipamentos e vestuários. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

Figura 16 - Construção da Unidade de Beneficiamento de Frutas e aquisição de 
equipamentos, no município de Curaçá, com recursos do PROINF de 
2010: a), b) e d) Vasilhames e equipamentos; c) Instalações e e) 
Caldeira. 

a 

b d c 

a b 

d e 

c 
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5.4.3 Programas estaduais e a discussão no CODETER TSSF-BA 

 

O Estado da Bahia, através da SDR/CAR lançou editais do Programa Bahia 

Produtiva, com foco na agricultura familiar e comunidades tradicionais, o que gerou 

uma demanda para os colegiados, na implementação das ações ligadas ao 

Programa e uma discussão interna sobre qual o papel dos Colegiados.  

O Colegiado Territorial tem participado da discussão de projetos, apoiando a 

divulgação do Programa Bahia Produtiva, com a mobilização das associações e 

cooperativas através de seus integrantes e, como previsto nos editais, avaliando as 

manifestações de interesses (MI) do TSSF-BA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivo da autora, 2016. 

 

Figura 17 -   Reuniões e videoconferência para divulgação e análise de editais do 
Programa BAHIA PRODUTIVA, em 2015: a) Articuladora Territorial da 
CAR e organizações do território b) Videoconferência da SDR/CAR 
com associações comunitárias, coordenação do CODETER TSSF-BA 
e representantes dos CMDS; c) CMDS de Sobradinho. 

a 

b c 
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O CODETER TSSF-BA participou desde o início do lançamento dos editais 

com a mobilização das comunidades e socialização do seu conteúdo. Acompanhou 

na medida do possível os CMDS quando do 1º edital e constituiu três comissões 

para a avaliação das manifestações de interesse. Foram realizadas reuniões de 

preparação dos integrantes das comissões e todo o processo demandou uma série 

de sessões de trabalho das referidas comissões, formadas por representantes do 

poder público e da sociedade civil.  A escolha e convite por parte da Coordenação do 

CODETER dos integrantes das comissões, além da presença de um representante 

do Núcleo Diretivo coordenando o processo, buscou a complementariedade dos 

componentes, observando mais três critérios: conhecer o PDTRS, a atividade 

econômica objeto do edital e/ou a atuação das organizações rurais solicitantes nos 

seus respectivos municípios. 

Os editais financiam projetos de inclusão produtiva e socioambientais com 

recursos destinados aos vinte e sete territórios de identidade da Bahia, provocando 

as manifestações de interesse das organizações rurais – associações e 

cooperativas e integrando no processo de avaliação os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Colegiados Territoriais. A resposta foi imediata 

e 452 manifestações de interesse de comunidades rurais do TSSF-BA foram 

inseridas no referido programa, que se encontra em fase de execução e cujo 

processo inicial foi avaliado em cada etapa pelo Núcleo Diretivo e constou na pauta 

de uma das plenárias de 2016 (Figura 18). 



120 

 

 

      

 

Fonte: CAR, 2016. Mapa adaptado pela autora. 

Nota: Dentro de cada forma, o primeiro número corresponde a quantidade de manifestações de interesse e o segundo número, 
o número de subprojetos aprovados em cada município. 

 

Figura 18 – Mapeamento do número de Manifestações de Interesse e de 
Subprojetos aprovados nos editais do Programa Bahia Produtiva e a 
relação nominal das associações e cooperativas beneficiárias, no 
Território do Sertão do São Francisco, 2015 e 2016. 

 

Convênios foram assinados com as 27 (vinte e sete) Associações e 

Cooperativas de Agricultores Familiares e Comunidades Tradicionais nos cinco 

primeiros editais até 2016, perfazendo um valor de cerca de R$ 8 milhões (Tabela 

29). 

Nos cinco editais ofertados pela CAR/SDR aos vinte e sete Território de 

Identidade do estado, a demanda superou a oferta e só o Território do Sertão do São 

Francisco solicitou 70,2% do recurso disponibilizado para todos os territórios, sendo 

que as organizações dos agricultores familiares e comunidades tradicionais do 

TSSF-BA conseguiram aprovar 6,7% desse recurso. Se comparado ao recurso do 

PROINF, o valor do Bahia Produtiva conseguiu disponibilizar em dois anos para o 

território o que o PROINF disponibilizou em nove anos (Tabelas 29 e 30). 
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Tabela 29 –  Valor e número de manifestações de interesse e de subprojetos 
selecionados no Território de Identidade do Sertão do São Francisco, 
Bahia, nos editais lançados pelo Programa Bahia Produtiva, 2015 e 
2016. 

Editais do Programa 
Bahia Produtiva 

Valor do 
Edital (R$ 

1,00) 

Manifestações de Interesse 
(MI) do TSSF-BA 

Subprojetos Selecionados 
do TSSF-BA 

Nº  
Valor em 
R$ 1,00 

% em 
relação 

ao Edital 
Nº  

Valor  em 
R$1,00 

% em 
relação 

ao 
Edital 

Território do Sertão 
do São Francisco 

  452 84.228.431 70,2% 27 7.998.517 6,7% 

Edital 001/2015 – 
Socioambientais 

40.000.000 253 30.832.300 77,1% 10 1.944.000 4,9% 

Edital 003/2015 – 
Bovinocultura 

20.000.000 3 707.500 3,5% _ _ _ 

Edital 004/2015 - 
Apicultura e 
Meliponicultura 

20.000.000 51 10.965.730 54,8% 8 3.007.250 15,0% 

Edital 005/2016 - 
Caprinocultura  

20.000.000 130 35.763.201 178,8% 6 1.236.767 6,2% 

Edital 006/2016  - 
Aquicultura e Pesca 

20.000.000 15 5.959.700 29,8%  3 1.810.500 9,1% 

Valor total dos 
Editais 

120.000.000             

Fonte: CAR, 2016. 

Notas: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 

"..": dado não disponível. 
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TABELA 30 - Resultado dos Editais do Programa BAHIA PRODUTIVA – CAR/ SDR e FIDA, no Território do Sertão do São 
Francisco, Bahia, 2015 e 2016. 

 

 

Território/ 
Municípios 

Socioambientais Apicultura e Meliponicultura 
Subprojetos 

Selecionados 

Caprinocultura Aquicultura e Pesca 
Subprojetos 

Selecionados Edital 001/2015 Edital 003/2015  Edital 005/2016  Edital 006/2016 

Nº 
de 
MI 

% 
Valor 

(R$1,00) 
% 

Nº 
de 
MI 

% 
Valor 

(R$1,00) 
% 

Total 
de MI 

Valor 
total 

(R$1,00) 

Nº 
de 
MI 

% 
Valor   

(R$ 1,00) 
% 

Nº 
de 
MI 

% 
Valor (R$ 

1,00) 
% Total 

Valor (R$ 
1,00) 

Sertão do 
São 

Francisco 
10   1.944.000 

 
8   3.007.250   18 4.951.250 6   1.236.767   3   1.810.500   9 3.054.398 

Campo 
Alegre de 
Lourdes 

 -   -   -   -  2 25,0% 1.162.000 46,8% 2 1.162.000 1 16,7% 287.382 23,2% _ _ _ _ 1 295.000 

Canudos 1 10,0% 155.000 8,0%  -   -   -   -  1 155.000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Casa Nova 3 30,0% 878.000 45,2% 4 50,0% 1.196.700 34,5% 7 2.074.700 1 16,7% 190.000 15,4% _ _ _ _ 1 190.000 

Curaçá 1 10,0% 40.000 2,1%  -   -   -   -  1 40.000 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Juazeiro 3 30,0% 378.000 19,4%  -   -   -   -  3 378.000 2 33,3% 260.000 21,0% _ _ _ _ 2 260.000 

Pilão Arcado  -   -   -   -  1 12,5% 369.175 10,7% 1 369.175 _ _ _ _ 1 33,3% 299.000 16,5% 1 299.000 

Remanso 2 20,0% 493.000 25,4%  -   -   -   -  2 493.000 1 16,7% 249.350 20,2% _ _ _ _ 1 249.350 

Sento Sé  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  1 16,7% 250.048 20,2% _ _ _ _ 1 250.048 

Sobradinho  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  _ _ _ _ 2 66,7% 1.511.500 83,5% 2 1.511.500 

Uauá  -   -   -   -  1 12,5% 279.375 8,1% 1 279.375 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Fonte: CAR, 2015. 

Nota: "-": dado igual a zero não resultante de arredondamento. 
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O referido programa gerou uma demanda maior para os Colegiados 

Territoriais e tem sido objeto de avaliações constantes do Núcleo Diretivo e também 

da Plenária do CODETER TSSF-BA, encaminhado sugestões e preocupações com 

o seu “modo operandis”, procurando contribuir com a política estabelecida pelo 

governo. Ao todo, em cinco editais lançados pelo Programa Bahia Produtiva - 

socioambientais, de apicultura e meliponicultura, bovinocultura de leite, 

caprinocultura e aquicultura e pesca, foram apresentadas no território 452 

(quatrocentas e cinquenta e duas) manifestações. No edital de bovinocultura 

nenhuma das três manifestações de interesse foi aprovada, pois não conseguiu 

obter a pontuação mínima estabelecida no edital e um dos fatores foi a falta de 

aderência aos eixos aglutinadores do Plano de Territorial de Desenvolvimento Rural 

Sustentável.  

Observa-se a necessidade de qualificação dos integrantes dos espaços 

municipais de interlocução das políticas públicas, de trabalhar a expectativa gerada 

nas comunidades e aproximá-las desses espaços de controle social e definição de 

políticas públicas, além de uma discussão mais aprofundada do processo 

vivenciado, com vistas a melhoria dos projetos encaminhados pelas organizações 

rurais. 

A modalidade de sorteio incluída nos editais foi bastante questionada pela 

plenária do CODETER, remetendo também as discussões em relação a apropriação 

dos parâmetros de avaliação (barema) pelas associações rurais e dos itens 

financiados e sua adequação as propostas apresentadas, na perspectiva da 

convivência com o Semiárido. 

Nas leituras realizadas pelos integrantes do Colegiado sobre os resultados 

dos editais a uma certa frustação, já que a demanda é muito superior à oferta e o 

fato de determinadas organizações não conseguirem pontuar bem suas propostas, 

permitindo que recursos sejam disponibilizados pela modalidade do sorteio, gera um 

descontentamento, que influencia inclusive na formulação de novas manifestações. 

Este fato ficou evidenciado no edital 005/2016 de caprinovinocultura, que apesar de 

ser a atividade mais importante da agricultura familiar no território, o número de 

manifestações de interesse foi inferior ao edital 001/2016 socioambientais lançado 

anteriormente, um com 130 (cento e trinta) e, o outro com 253 (duzentas e cinquenta 

e três) manifestações de interesse das organizações comunitárias. 
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Casa Nova foi o município que conseguiu maior aprovação nos editais e o 

maior valor destinado dos recursos. Todos os municípios tiveram projetos 

contemplados e de acordo com as atividades econômicas ali predominantes, como 

por exemplo, apicultura em Campo Alegre de Lourdes e Pilão Arcado; piscicultura 

em Sobradinho e Pilão Arcado; caprinovinocultura, como já dito anteriormente, está 

em todo o território, sendo que 6 (seis) municípios foram contemplados e destes, os 

três municípios com maior efetivo do rebanho incluídos – Casa Nova, Juazeiro e 

Remanso. Foram contemplados nos editais, agricultores familiares, assentados da 

Reforma Agrária e comunidades tradicionais de Fundo de Pasto e para as 

comunidades que não tinham assessoria técnica, foi destinado um recurso para 

garantir esse serviço durante a execução do convênio. 

Outro projeto do governo do estado da Bahia vinculado a SDR, o Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Semiárida da Bahia (Pró-Semiárido) 

executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) em 

cooperação com o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA),  

contempla 32 (trinta e dois) municípios do Semiárido baiano, situados em cinco 

Territórios de Identidade: Sertão do São Francisco, Piemonte Norte de Itapicuru, 

Sisal, Piemonte da Diamantina e Bacia do Jacuípe.  

 O número de comunidades por município foi definido mediante a aplicação 

dos fatores obtidos pela ocorrência da pobreza, do número de Declarações de 

Aptidão ao Pronaf (DAP) emitidas e pelo número de estabelecimentos abaixo de 

vinte hectares. O pré-indicativo das comunidades do Pró-Semiárido foi realizado 

através de um processo de consulta às organizações governamentais e não 

governamentais com atuação nos municípios que compõem a área do Projeto, bem 

como sindicatos, representantes dos movimentos sociais e religiosos, mediante a 

utilização de critérios pré-estabelecidos de priorização, como observância ao ranking 

indicativo de pobreza, comunidade quilombola, fundo e fecho de pasto, comunidade 

indígena e assentamento rural.  

Para execução do projeto foram contratadas organizações não 

governamentais, todas elas pertencentes ao Núcleo Diretivo do TSSF-BA, com 

experiência na atuação territorial dentro do paradigma da convivência do Semiárido 

e da agroecologia, que são princípios fundamentais e norteadores do projeto. A 

participação de mulheres e jovens é um pré-requisito na elaboração dos Planos de 
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Desenvolvimento Territorial e Plano de Investimento Territorial nas comunidades 

selecionadas e esses planos são submetidos ao CODETER em caráter consultivo. 

 No ano de 2016 foram avaliados 08 (oito) Planos de Desenvolvimento e de 

Investimento Territorial pelo CODETER do TSSF-BA, que constituiu duas comissões 

para esse fim, formada ao todo por 11 (onze) instituições, que deram um parecer 

favorável com algumas recomendações. Foram contempladas 24 (vinte e quatro) 

comunidades que formam 8 (oito) territórios rurais2, com um valor total de R$3,2 

milhões. As assembleias deliberativas de construção desses planos nas 

comunidades rurais, contou com a participação de 52% de mulheres e 19% de 

jovens. 

 O projeto também apoia organizações econômicas, no caso, a COOPERCUC 

com a implantação da nova fábrica e a Central das Cooperativas da Caatinga. A 

assessoria técnica está assegurada durante os cinco anos de atuação do projeto e 

no Território de Identidade do Sertão do São Francisco-BA prevê o atendimento de 

196 (cento e noventa e seis) comunidades e 5.880 (cinco mil e oitocentas e oitenta) 

famílias, em nove municípios. O município de Canudos não foi inserido no Pró-

Semiárido porque já tinha sido atendido no Projeto Gente de Valor, também apoiado 

pelo governo do estado e pelo FIDA. 

O reconhecimento do governo do estado da Bahia da legitimidade dos 

Colegiados Territoriais nos encaminhamentos das ações de desenvolvimento é um 

fato observado, sendo que a demanda gerada para essas instâncias é ao mesmo 

tempo um aprendizado organizacional e um desafio para a gestão social das 

políticas públicas. 

Com a relação ao governo federal e as mudanças ocorridas, com a recente 

extinção do MDA, os entrevistados colocam que o futuro das políticas públicas de 

fortalecimento da agricultura familiar, das comunidades tradicionais e de inclusão 

social é desafiador e exige uma resistência dos segmentos mais organizados da 

sociedade na luta pela garantia dos direitos conquistados e na consolidação dos 

espaços democráticos. 

 

 

                                                                   

2 As comunidades são agrupadas observado os critérios estabelecidos pelo projeto e a proximidade existente entre elas. Cada 

agrupamento com quatro comunidades é denominado de Território Rural. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Território de Identidade do Sertão do São Francisco sofreu grandes 

transformações nas últimas décadas e novas dinâmicas territoriais surgiram. O 

processo de ocupação, a irrigação, a geração de energia elétrica e outras fontes 

alternativas, a mineração, as políticas públicas e as diferentes formas de exploração 

dos recursos naturais, modificaram o espaço e influenciaram as bases das relações 

sociais e econômicas.  Neste contexto, surgiram várias políticas de apoio à 

agricultura familiar e as comunidades tradicionais. 

A abordagem territorial contribuiu para o surgimento de novas 

institucionalidades, que provocou a mobilização de atores da sociedade na 

discussão de estratégias para um desenvolvimento territorial sustentável, com a 

elaboração do Plano Territorial de Desenvolvimento Rural Sustentável e a partir daí 

a discussão e elaboração de projetos que contemplasse a diversidade existente no 

territorial e fortalecesse a convivência com o semiárido.  

A atuação das organizações não governamentais integrantes do território e  o 

papel desempenhado pelo governo estadual a partir de 2007, em  sintonia com 

política de desenvolvimento territorial implementada pelo governo federal, foram 

essenciais para a construção de um novo pensar sobre as estratégias de 

desenvolvimento rural e para o desencadeamento de ações voltadas para a 

convivência com o semiárido, com foco na agricultura familiar e nas comunidades 

tradicionais. 

A percepção dos atores é que a articulação das diferentes políticas públicas 

que incidem no território ainda é um grande desafio e que atuação ocorre por meio 

de mecanismos próprios, que nem sempre se conversam. Apontam também para 

ausência de instrumentos e ferramentas de controle social e coloca a necessidade 

um plano de comunicação e capacitação dos envolvidos na estratégia de 

desenvolvimento territorial, bem como, atividades de formação política dos jovens. 

A territorialização das políticas públicas vem se dando ao longo processo e 

diferentes atores, vinculados na sua maioria ao Colegiado Territorial, vêm 

operacionalizando essas políticas na base, o que provoca a formação de uma rede 

que toma dimensões maiores e que por vezes, suas conexões não são percebidas 

pelo Colegiado como um todo. A percepção da maioria dos atores entrevistados é 
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que o Território do Sertão do São Francisco-BA se consolidou enquanto território, 

mesmo que determinados agentes que atuam na área tenham outros recortes 

territoriais e não carreguem o mesmo sentimento de pertencimento que permeia 

aqueles que reconhecem a importância da abordagem territorial e estão em sintonia 

com os pressupostos ligados a convivência com o semiárido.  

A construção de um marco regulatório para os territórios é fundamental, uma 

vez que a categoria “território” não faz parte do marco jurídico do país. 

Com o apoio de editais lançados pelo governo estadual da Bahia, a 

capacidade de mobilização de recursos destinados a agricultura familiar, 

pescadores, indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais aumentou 

consideravelmente, provocando a necessidade de uma maior organização do 

Colegiado Territorial e ampliando as relações interinstitucionais na avaliação de 

projetos. As comissões temáticas da sociedade civil e poder público deverão ampliar 

a sua capacidade de discutir e elaborar projetos demandados pelo território e buscar 

a melhoria e ampliação dos editais colocados à disposição da agricultura familiar. 

Desde o início a integração com os Conselhos Municipais de 

Desenvolvimento Territorial Sustentável (CMDS) é frágil, com pequena 

representação no Colegiado. Os momentos de maior aproximação ocorrem quando 

da realização das Conferências Municipais e das reuniões itinerantes. Porém, se o 

olhar é ampliado, percebe-se que muitos dos representantes das instituições que 

fazem parte do CODETER, também se fazem presentes no Conselhos Municipais. 

Esses espaços precisam ser permanentemente oxigenados, com melhor definição 

das representações e do papel que exercem na discussão, implementação e 

monitoramento das políticas públicas, num processo de gestão social e capacitação 

contínua dos seus integrantes. 

Fica cada vez mais perceptível a necessidade da articulação do Colegiado 

com os Conselhos Municipais e com o Consórcio Municipal, bem como a ampliação 

da participação nas esferas estadual e federal, com representações do Colegiado 

Territorial nos diferentes fóruns e conselhos, num trabalho em rede.  

O empoderamento das mulheres e jovens nos espaços de interlocução, a 

qualificação dos atores e um processo constante de animação das instâncias 

colegiadas e que fazem parte do movimento atual, devem ser intensificados com o 

trabalho das Câmaras Temáticas, que traz para dentro do Colegiado, temas e 
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demandas que extrapolam a dimensão produtiva e evidenciam o contínuo rural-

urbano.  

No entanto, a relação urbana e rural precisa ser melhor trabalhada com os 

atores que compõe as várias instâncias de discussão do desenvolvimento, trazendo 

outras representações do “mundo urbano” e dos empresários para dentro do 

CODETER, para que possam contribuir com as propostas na atualização do Plano 

de Desenvolvimento Sustentável e Solidário que está sendo elaborado pelo 

território. 

O Sertão do São Francisco é um território em disputa, com modelos de 

produção diferenciados e projetos que obedecem a lógicas divergentes.  

O número de organizações sociais representativas da agricultura familiar que 

hoje concorrem a editais públicos vêm crescendo, o que exige um processo de 

qualificação na elaboração dos projetos para ampliação de recursos que tenham 

como princípios a convivência com o semiárido e a agroecologia.   

As organizações não governamentais têm acessado editais de ATER, incluído 

jovens filhos de agricultores formados pelas escolas famílias agrícolas e 

agrotécnicas, que trazem consigo uma identidade com o lugar, num movimento de 

ampliação da rede de apoio a transição agroecológica e de convivência com o 

Semiárido. 

No marco legal, o Estado da Bahia inovou com a Lei nº 13.214 e a Lei nº 

15.372 de Convivência com o Semiárido. A adoção dos Territórios de Identidade 

como unidades de planejamento das políticas públicas do estado (não exclusivas), 

reconhece a legitimidade política e social da divisão territorial.  

As evidências apontam para a necessidade de um dinâmica permanente de 

animação do processo, com recursos que garantam a vida das institucionalidades 

criadas. O NEDET/UNIVASF e os articuladores territoriais disponibilizados pelo 

governo estadual (SEPLAN, SECULT e SDR/CAR) exercem um papel fundamental 

na assessoria, animação e formação dos integrantes do Colegiado e é preciso 

construir mecanismos e instrumentos que assegurem esse processo. A elaboração e 

encaminhamento do novo PTDSS deverá contribuir com essa articulação e 

favorecer as dinâmicas territoriais no fortalecimento da agricultura familiar e demais 

segmentos sociais. 
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Nas entrevistas realizadas, os desafios colocados têm como pano de fundo a 

busca pela autonomia das “novas” institucionalidade criadas, a articulação e 

integração das políticas públicas rurais e não rurais, a integração das escalas e a 

sinergia das ações, fazendo com que as proposições discutidas entrem nas agendas 

institucionais.   

Diante do quadro de instabilidade política que o país atravessa, a força da 

organização social do território e o trabalho em rede são fundamentais para garantir 

as conquistas registradas ao longo dessa abordagem e para estimular práticas 

inovadoras que ampliem as oportunidades e busquem a justiça social e ambiental.  
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APÊNDICE   A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título da Pesquisa: “Política de Desenvolvimento Territorial: a experiência do 

território do Sertão do São Francisco-Bahia”. 

Nome da Pesquisadora: Jussara de Souza Oliveira 

Nome do Orientador: Profa. Dra. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 

1. Natureza da pesquisa: O (a) Sr. (Sra.) está sendo convidado (a) a participar 

desta pesquisa que tem como objetivo de analisar a experiência de abordagem 

territorial no Sertão do São Francisco, como uma política de gestão participativa que 

favoreça a tomada de decisões por parte dos atores sociais no planejamento, 

elaboração e implementação de programas e projetos, e, que contribua para o 

desenvolvimento sustentável do território.  

2. Participantes da pesquisa: serão entrevistados indivíduos que integram e 

participam das atividades do Colegiado de Desenvolvimento Territorial do Sertão do 

São Francisco no Estado da Bahia, que tenham idade a partir de dezoito anos.  

3. Envolvimento na pesquisa: ao participar deste estudo, o (a) Sr. (Sra.) autoriza 

que a pesquisadora Jussara de Souza Oliveira utilize suas respostas e opiniões, 

juntamente com as outras entrevistas, para análise e discussão em sua pesquisa, 

que será depois publicada como artigo científico.   O (a) Sr. (Sr.a) tem liberdade de 

se recusar a participar e ainda se recusar a continuar participando em qualquer fase 

da pesquisa, sem qualquer prejuízo ou constrangimento para o (a) Sr. (Sra.). 

Sempre que quiser poderá fazer perguntas ou tirar dúvidas durante a entrevista, ou 

mesmo depois poderá pedir mais informações sobre a pesquisa através do telefone 

da pesquisadora do projeto (Jussara de Souza Oliveira) e, se necessário, através do 

telefone do Comitê de Ética em Pesquisa, na Universidade do Vale do São 

Francisco - UNIVASF. 

4. Sobre as entrevistas: serão realizadas entrevistas com roteiros semiestruturados 

com aqueles indivíduos que, além de apresentarem os perfis necessários descritos 

no item 2, tenham interesse e disponibilidade para participar. Será garantido o 

anonimato de todos os entrevistados, bem como o respeito às opiniões de cada um. 

As entrevistas serão gravadas e posteriormente transcritas e feita a análise de 

conteúdo. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não infringe as normas 

legais e éticas. As entrevistas não oferecem riscos à integridade das pessoas, bem 

como não serão usados processos invasivos, podendo causar um certo desconforto 

por conta do tempo exigido para esta atividade. As perguntas têm como objetivo 
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conhecer a sua opinião sobre os assuntos que vamos discutir. Não existe resposta 

certa ou errada. O importante é que o (a) Sr. (Sra.) diga o que pensa, para que a 

conheçamos a sua opinião.  

Os procedimentos adotados nesta pesquisa obedecem aos Critérios da Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução no. 466/12 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos usados oferece riscos à sua 

dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas neste estudo são 

estritamente confidenciais. Somente a pesquisadora e sua orientadora (e/ou equipe 

de pesquisa) terão conhecimento de sua identidade e nos comprometemos a mantê-

la em sigilo ao publicar os resultados dessa pesquisa. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa o (a) Sr. (Sra.) não terá nenhum 

benefício direto. Entretanto, esperamos que este estudo apresente informações 

relevantes sobre a política de desenvolvimento territorial, evidenciando seus limites 

e avanços  e que contribua para uma melhor tomada de decisão do atores sociais e 

que favoreça a efetivação da gestão colegiada e participativa no processo de 

desenvolvimento sustentável, de forma que o conhecimento que será construído a 

partir desta pesquisa possa contribuir com este território, onde a pesquisadora se 

compromete a divulgar os resultados obtidos, respeitando-se o sigilo das 

informações coletadas, conforme previsto no item anterior. 

8. Pagamento: o (a) Sr. (Sra.) não terá nenhum tipo de despesa para participar 

desta pesquisa, bem como nada será pago por sua participação.  

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

participar desta pesquisa. Peço que preencha, por favor, os itens que se seguem:  

Confirmo que recebi cópia deste termo de consentimento, e autorizo a execução do 

trabalho de pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

Obs: Não assine esse termo se ainda tiver dúvida a respeito. 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, 

manifesto meu consentimento em participar da pesquisa. 

 

__________________, _______ de ___________________ de ___________. 

(Local e data) 

______________________________________________________________ 

Nome do (a) Participante da Pesquisa 

_____________________________________________________________ 

Assinatura do (a) Participante da Pesquisa 

_____________________________________________________________ 
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Assinatura da Pesquisadora 

______________________________________________________________ 

Assinatura da Orientadora 

 

Pesquisadora: Jussara de Souza Oliveira 74. 9 9124. 1717 

Orientador: Profa. Lucia Marisy Souza Ribeiro de Oliveira 87. 9 9157.7933 

Coordenador do Comitê de Ética em Pesquisa: Professor Álvaro Rego Millen 

Neto 

Vice-Coordenadora: Deuzilane Muniz Nunes 

Telefone do Comitê: 87.2101-6896 

E-mail: cedep@univasf.edu.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



139 

 

 

      

APÊNDICE B – Lista das Entidades do Colegiado Territorial do 

Sertão do São Francisco-Ba, no Ano de 2015. 

 

Articulação do São Francisco (ASF) 

Articulação Sindical da Borda do Lago de Sobradinho (ASS) 

Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (ACBANTU) 

Associação Curaçaense Comunitária de Rádio Difusão (ACCORD) 

Associação Comunitária Mantenedora da Escola Família Agrícola de Sobradinho 
(AMEFAS) 

Associação de Desenvolvimento e Ação Comunitária (ADAC) 

Associação de Pescadores e Pescadoras de Remanso (APPR) 

Associação do Distrito de Irrigação do Vaza Barris (ADIVB) 

Associação Quilombola de Desenvolvimento e Ação Regional da Fazenda Nova 
Jatobá e Circunvizinhas 

Banco do Nordeste do Brasil (BNB) 

Câmara de Vereadores de Canudos 

Câmara de Vereadores de Sobradinho 

Central das Associações Integradas de Uauá (CACHIU) 

Companhia de Ação e Desenvolvimento Regional (CAR) 

Colônia de Pescadores de Casa Nova 

Colônia de Pescadores de Canudos – Z-45 

Comitê de Associações de Pinhões 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba 6ª 
Superintendência Regional (6ª SR da CODEVASF) 

Conselho Pastoral do Pescadores (CPP) 

Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território do Sertão do São Francisco 
(CONSTESF) 

Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (COOPERCUC) 

Cooperativa Agropecuária Familiar Orgânica do Semi Árido (COOPERVIDA) 

Cooperativa de Assessoria, Consultoria, Prestação de Serviços e Instrutoria 
(COAPSERI) 

Cooperativa Agropecuária do Projeto Pedra Branca (COOPEBRAN) 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS) 

Fórum de Comunicação Sertão do São Francisco-Bahia 

Instituto de Arte Educação Nego D‘Água (NAEND’A) 

Instituto do Meio Ambiente e Recursos Naturais (INEMA) 
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Instituto Mata Branca - IMB 

Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (IRPAA) 

Levante Popular 

Movimento de Pescadores e Pescadoras (MPP) 

Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) 

Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST) 

Prefeitura Municipal de Canudos 

Prefeitura Municipal de Casa Nova 

Prefeitura Municipal de Campo Alegre de Lourdes 

Prefeitura Municipal de Curaçá 

Prefeitura Municipal de Juazeiro 

Prefeitura Municipal de Remanso 

Prefeitura Municipal de Uauá 

Prefeitura Municipal de Pilão Arcado 

Prefeitura Municipal de Sento Sé 

Prefeitura Municipal de Sobradinho 

Rede de Mulheres 

Rede de Educação do Semiárido Brasileiro (RESAB) 

Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (SASOP) 

Serviço de Assistência Sócio Ambiental do Campo e Cidade (SAJUC) 

Sindicato de Professores de Casa Nova (APLB) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Canudos (STR Canudos) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Casa Nova (STR Casa Nova) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Curaçá (STR Curaçá) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Juazeiro (STR Juazeiro) 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pilão Arcado (STR Pilão Arcado) 

Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF) 

Universidade Estadual da Bahia – Campus de Juazeiro (UNEB – Campus Juazeiro) 
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ANEXO A – Carta de Anuência da Instituição 
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ANEXO B – Entrevista Semiestruturada – 1º Roteiro (p.1) 
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ANEXO B - Entrevista Semiestruturada – 1º Roteiro (p.2) 
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ANEXO  B - Entrevista Semiestruturada – 1º Roteiro (p.3) 
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ANEXO C -  Entrevista Semiestruturada – 2º Roteiro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


