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Resumo: O objetivo deste artigo foi avaliar as tipologias de 324 produtores do município
de Tauá - CE, sendo o primeiro passo na identificação dos pontos de transformação dos
sistemas de produção. Os dados foram coletados por meio de questionário. E depois
submetidos a análise fatorial, sendo mantidos na análise os dois primeiros fatores que
explicaram 80% da (co)variação total das informações. Subsequentemente procedeu-se,
análise de cluster utilizando o método de Ward, e em sequência análise de variância
multivariada. Foram identificadas dois agrupamentos, onde verifica-se que as tecnologias
a serem implantadas em determinado grupo com diferente perfil tecnológico,
necessariamente é diferente do outro grupo.
Palavras–chave: pecuária, semiárido, análise multivariada
Technological Profile of Sheep and Goat Producers:
typology of production systems
Abstract: The aim of this paper was to evaluate the typologies of 324 producers in the
municipality of Tauá - CE, the first step in identifying the transformation of production
systems. Data were collected through a questionnaire. And then subjected to factor
analysis, being that the first two factors explained 80% of the (co)variance of the
information. Subsequently, were realized cluster analysis using Ward's method, and
multivariate analysis of variance. Two groups were identified, where that the technologies
to be deployed in a given group with different technological profile, is necessarily
different from the other group.
Keywords: livestock, semi-arid, multivariate analysis
Introdução
Tipologia é uma construção teórica baseada em um conjunto de hipóteses sobre a
estrutura ou o comportamento de um sistema, levando em consideração a diversidade dos
elementos constituintes e suas inter-relações. É um método de categorização baseado nas
variáveis mais importantes que compõem os sistemas (Severo e Miguel, 2006).
Em sistemas pecuários, a construção de tipologias mostra ser metodologia eficaz
quando objetivo do trabalho é a realização de sínteses que facilitem o conhecimento da
natureza complexa dos diferentes sistemas, dando suporte no sentido de promover

políticas de desenvolvimento pecuário da ovino\caprinocultura (Pardos et al., 2008,
Campos e Campos, 2013).
O objetivo deste trabalho foi avaliar variáveis, ecológicas, econômicas e
tecnológicas, dos sistemas de produção de ovinos e caprinos do município de Tauá - CE,
para o estabelecimento de tipologias. sendo o primeiro passo na identificação dos pontos
de transformação dos sistemas de produção.
Material e Métodos
Por meio de questionário estruturado foram entrevistados 324 produtores do
município de Tauá - CE. Os dados foram inseridos em planilha eletrônica, e estatísticas
exploratórias foram estimadas, com objetivo de verificar a consistência dos dados.
Os resultados foram então discutidos com produtores de Tauá, em sistema de
painel, com objetivo de definir as propriedades representativas, e as tecnologias mais
eficientes para caracterizar produtores em relação ao nível tecnológico. No entanto, os
dados de produção devem ser frequentemente revisados para refletir os avanços
tecnológicos. O painel é um procedimento de obtenção de informações menos oneroso
que o levantamento censitário ou amostral de unidades agrícolas. Outra vantagem é que
proporciona maior agilidade e versatilidade na atualização dos dados, sem comprometer
sua qualidade (Carvalho et al., 2008).
Com o objetivo de diminuir o número de variáveis identificadas pelos produtores
como indicadores tecnológicos foi utilizada análise fatorial com a extração dos fatores
por meio da técnica de componentes principais, e método de rotação varimax para melhor
interpretar a análise. Técnica de análise de fatores, que por meio da estrutura da
covariância entre as diferentes variáveis permite a interpretação de estruturas complexas
com muitas variáveis, pela estimação de poucas variáveis latentes intituladas fatores.
Foram mantidas na análise os dois primeiros fatores que explicaram 80% da
(co)variação total das informações. Por meio da análise das estimativas das cargas
fatoriais foram mantidas as variáveis, quantidade de ovinos - QuantOv, quantidade de
bovinos - QuanBov, receita total anual com produtos de origem animal - Recprodoani,
receita total anual - RecT, e receita total anual agropecuária- RecTagro.
Posteriormente procedeu-se, com os dois fatores observados para cada produtor,
análise de cluster utilizando o método de Ward, que agrupa uma série de dados em grupos
homogêneos. Em sequência para verificar a diferença entre os grupamentos formados foi
realizado análise de variância multivariada. Os dados foram analisados por meio do
pacote estatístico SAS 9.2 (2010).
Resultados e Discussão
A análise de fatores com a estimativa pelo método dos componentes principais
com rotação ortogonal realizada por meio do método Varimax, dois autovalores
explicaram 80,00 % da variância total das variâncias originais. O primeiro fator, isto é, a
combinação linear das variáveis originais que pode explicar individualmente a maior
parcela da variância, captou 62,76% da variância; o segundo, em ordem de contribuição
para variância total, correspondeu a 17,26%
Na Tabela 1, observamos os coeficientes de correlação (ou cargas fatoriais) entre cada
fator e cada um dos cinco indicadores explicados pelos dois fatores em conjunto, bem
como a proporção da variância original explicada por cada um dos dois fatores. Os
valores superiores a 0,55, referentes às cargas fatoriais foram arbitrados como expressão
de forte associação entre o fator e o indicador. As principais cargas referentes a cada um
dos dois fatores foram: 2, 3, 4, e 5 (Fator 1) e 1 e 2 (Fator 2). Vale ressaltar que o indicador
QuanBov está presente nos dois fatores. Os valores das comunalidades, que são as

medidas de eficiência da representação de cada indicador por uma parte comum, também
envolvida nas demais variáveis analisadas, são mostradas na Tabela 1. Avaliou-se a
capacidade explicativa conjunta dos dois fatores em relação a cada indicador. Observa-se
que todos os indicadores tiveram comunalidades estimadas em mais de 70%
Tabela 1 - Cargas fatoriais, comunalidades e percentagem da variância explicada por cada
fator após a rotação (Varimax), na extração de dois fatores em cinco
indicadores.
(1)

Carga Fatorial
Fator 1
0,11

Carga Fatorial
Fator 2
0,94

(2)

0,55

0,58

0,64

(3)

0,79

0,29

0,71

(4)

0,91

0,09

0,84

(5)

0,91

0,22

0,88

Percentual da variância
(%)

62,76%

17,26%

100% (4,00)-

Indicadores

Comunalidades
0,91

Indicadores: (1) quantidade de ovinos - QuantOv, (2) quantidade de bovinos - QuanBov, (3) receita total anual com
produtos de origem animal - Recprodoani, (4) receita total anual - RecT, e (5) receita total anual agropecuáriaRecTagro.

A análise das cargas fatoriais e das estimativas da comunalidade nos permite
realizar inferências em relação aos Fatores estimados. O Fator 1 expressa os indicadores
de receita dos produtores, e pode ser interpretado como os produtores estão manejando
os insumos para geração de receita, que garanta a sustentabilidade econômica dos
sistemas.
O Fator 2 expressa a escala de produção em termos de quantidade de animais nos
sistemas de produção pecuários. O indicador QuanBov é correlacionado positivamente
com os dois fatores, ou seja é importante para geração de receita, e para a escala dos
rebanhos dos produtores de Tauá.
A partir das estimativas dos escores fatoriais agruparam-se os produtores
conforme o procedimento de Ward, da análise de agrupamento. Os grupos foram
classificados e submetidos a análise de variância multivariada, sendo as variáveis
dependentes os cinco indicadores, e a variável independente a classificação verificada nos
agrupamentos. Os produtores foram então classificados em dois agrupamentos
significativamente diferentes (p<0,01). na Tabela 2 observamos as estatísticas
exploratórias dos dois grupos de produtores.
Observamos que o Grupamento2, com 49 produtores possui maior número de
animais e maior receita. Relativamente os produtores do grupo 2 possuem 1,64 e 1,89
vezes mais animais, que o grupo 1. O que provavelmente reflete em receitas maiores
advindas da pecuária.
Tecnologia é conhecimento criado pela pesquisa e desenvolvido pelos produtores
em sistema de produção. De acordo com Alves et al. (2012), poucos estabelecimentos
foram capazes de fazer essa organização, seja porque contaram com assistência técnica
especializada, seja porque seus administradores eram competentes nessa especialização.
Ora, não ocorreu o mesmo com milhões de estabelecimentos. À pesquisa, no caso da
agricultura familiar, em conjunto com a assistência técnica e extensão rural, cabe

organizar os sistemas de produção, tendo como critério de organização a compreensão
dos agricultores e a lucratividade.
Tabela 2 - Número, médias, desvios padrão, erros padrão das médias, dos agrupamentos
de produtores observados diferentes significativos (p<0,001) no município de
Tauá-CE.
Agrupamento 1
Indicadores

N

média

(1)

275

(2)

Agrupamento 2
Desvio
Padrão
63,37

N

média

72,38

Erro
Padrão
3,82

118,95

Desvio
Padrão
13,08

Erro
Padrão
91,62

49

275

18,39

1,29

21,37

49

34,63

4,80

33,65

(3)

275

7.296,85

459,24

7.615,65

49

11.907,57

1.668,71

11.681,00

(4)

275

20.743,79

459,24

15.967,52

49

27.330,12

3.431,23

24.018,61

(5)

275

9.434,76

675,73

11.205,81

49

17.718,90

3.063,89

21.447,21

Indicadores: N - número de produtores, (1) quantidade de ovinos - QuantOv, (2) quantidade de bovinos - QuanBov, (3)
receita total anual com produtos de origem animal (em reais) - Recprodoani, (4) receita total anual (em reais) - RecT, e
(5) receita total anual agropecuária (em reais) - RecTagro.

O importante na identificação dos agrupamentos é que as tecnologias a serem
implantadas em determinado grupo com diferente perfil tecnológico, necessariamente é
diferente do outro grupo. E para alcançar maior eficiência produtiva as tecnologias devem
ser adaptadas as características ambientais, sociais e econômicas, de cada agrupamento.
Conclusões
As tipologias dos pequenos produtores de Tauá - CE foram determinadas, e as
principais variáveis dão suporte para seleção de quais tecnologias deverão ser
implantadas para o desenvolvimento pecuário no município.
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