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Resumo - O objetivo desse estudo foi avaliar os impactos 
socioeconômicos da introdução de tecnologias de baixo custo em 
unidade produtiva familiar da comunidade rural Ponta da Serra,
localizada em Remanso-BA, no território do Lago de Sobradinho. Na 
propriedade familiar denominada Garajau, foi instalado pela 
Embrapa um Campo de Aprendizagem Tecnológica (CAT), onde 
foram avaliadas durante o período de 2012 a 2017, tecnologias 
relacionadas à condução racional do rebanho bovino. Os dados dessa 
pesquisa foram obtidos por meio de diagnósticos envolvendo os 
aspectos agrários e agrícolas dessa unidade produtiva e foram 
analisados de forma qualitativa e quantitativa no procedimento de 
comparatividade entre os sistemas produtivos tradicionalmente 
utilizados e os recomendados pela pesquisa. O grupo de tecnologias 
implantadas no CAT para dar maior suporte alimentar ao rebanho, 
foram: implantação de gliricidia, leucina e sorgo. Os resultados da 
pesquisa apontaram que as tecnologias introduzidas provocaram 
notáveis impactos sociais e econômicos positivos, proporcionando 
expressivo aumento da renda agrícola na propriedade familiar e a
consequente melhoria no padrão de vida do produtor e de sua família. 

Palavras-chave: Sistema de Produção Bovino. Renda Agrícola.
Agricultura Familiar.

Abstract -The objective of this study was to evaluate the socioeconomic 
impacts of the introduction of low-cost technologies in a family 
productive unit of the Ponta da Serra rural community, located in 
Remanso-BA, in the territory of Sobradinho Lake. In the family 
property called Garajau, a Technological Learning Field (CAT) was 
installed by Embrapa, where technologies related to the rational 
conduction of the cattle herd were evaluated during the period from 
2012 to 2017. The data of this research were obtained through 
diagnoses involving the agricultural and agricultural aspects of this 
productive unit and were analyzed in a qualitative and quantitative 
way in the procedure of comparison between the production systems 
traditionally used and those recommended by the research. The group 
of technologies implanted in CAT to give greater food support to the 
herd were: implantation of glyiricidia, leucine and sorghum. The 
results of the research showed that the introduced technologies 
provoked notable positive social and economic impacts, providing a 
significant increase in the agricultural income in the family property 
and consequent improvement in the standard of living of the producer 
and his family.
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Relato dos sistemas agrário e agrícola 
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Implantação e desenvolvimento das ações do CAT
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Análise dos impactos socioeconômicos 
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