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  INTRODUÇÃO: 
A palma forrageira é uma planta amplamente conhecida 
e cultivada pelos produtores rurais do semiárido 
brasileiro. As condições edafoclimáticas, escolaridade 
do produtor, acesso ao crédito rural, disponibilidade de 
mão de obra, assistência técnica, além da genética e 
manejo dos sistemas produtivos influenciam na 
produção de fitomassa da palma. É necessário realizar 
estudos regionalizados que caracterizem esses fatores 
e considerem a dinâmica inerente ao ambiente de 
produção com elevada diversidade socioeconômica, 
cultural, empírica e de acesso a informações e 
tecnologia que caracterizam a agropecuária. 
Objetivou-se com esta pesquisa caracterizar o produtor 
de palma forrageira do perímetro irrigado de Ceraíma, 
quanto: a situação socioeconômica; o uso do imóvel 
rural e a experiência com a cultura.  
  MATERIAL E MÉTODOS: 
Este estudo foi desenvolvido no perímetro irrigado de 
Ceraíma, distrito de Guanambi, Bahia, localizado a 15 
km da sede, com área total de 1.049,15 ha, sendo 430 
ha irrigáveis, dividida em 112 lotes agrícolas tipo 
unidade familiar (Codevasf, 2005). 
Em 2016 foram visitadas 26 (vinte e seis) propriedades 
rurais do perímetro de Ceraíma, declaradas pela a 
Cooperativa Agrícola de Irrigação do Projeto Ceraíma - 
COOPERC, como produtoras de palma forrageira. As 
variáveis estudadas foram: Faixa etária; Renda; Área da 
propriedade; Mão de obra; Área cultivada com palma; 
Principal atividade econômica; Tempo em que cultiva a 
palma; Conhecimento sobre a palma e participação em 
eventos sobre a palma. Os dados foram coletados 
através de respostas/dados fornecidas pelos produtores 
durante a aplicação do questionário. O questionário foi 
aplicado individualmente e a relação de perguntas 
permaneceu invariável para todos os entrevistados. Não 
houve interferência nas respostas dadas pelos 
produtores. Após a coleta de dados, realizou-se a 
análise descritiva, apresentando as distribuições de 
frequências e utilizando-se de planilhas do programa 
Excel®, com geração de gráficos representativos.  
 
 
 
 
 

 
 
 

  RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Caracterização socioeconômica 

A idade média foi de 63 anos, sendo a faixa etária de 70 
a 79 anos a mais predominante, representando 38,5%. 
A sua maior fonte de renda proveniente da aposentaria 
(65,4%), isso se deve, ao predomínio da faixa etária 
maior do que 60 anos. 
Caracterização do imóvel rural 

Os lotes rurais variam de 5 a 16 ha, sendo que a 
maioria, 42,31% possui propriedades com área de 7 a 
10 ha. Em média 7,13% da área das propriedades 
produtoras de palma são destinadas ao cultivo dessa 
forrageira. A mão de obra utilizada é basicamente 
familiar 96,15%. A principal atividade econômica é a 
criação de bovinos leiteiros 76,92%, e 11,54% de 
bovinos para corte, seguidas de 7,69% de ovinos e 
3,85% de agricultura. 
Caracterização da experiência do produtor com a 
palma forrageira 

A maioria 46,2% dos produtores cultivam palma há no 
máximo 5 anos. Conhecimento sobre a palma verificou-
se que em 53,8% dos produtores advém dos familiares, 
30,8% do compartilhamento das vivências com os 
vizinhos e 15,4% das ações extensionistas que 
participaram. E 46,2% dos produtores participaram de 
eventos sobre a palma.  
  CONCLUSÃO: 
O sistema de cultivo da palma foi intensificado com os 
períodos prolongados de estiagem dos últimos anos e 
após a suspensão do fornecimento de água aos 
produtores. A pesquisa local atrelada às ações 
extensionistas aprimorou a experiência do produtor no 
cultivo da palma forrageira. 
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