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RESUMO 
 
 
 
 
 

Este estudo tem como objetivo realizar uma reflexão sobre as possibilidades de 
desenvolvimento econômico para o município de Brotas de Macaúbas, uma pequena cidade 
localizada no interior da Bahia. O ponto de partida para esta análise advém da apreciação da 
identidade local, através dos pressupostos definidos pela “vulgata localista”. O vínculo social 
estabelecido no território é identificado no momento em que se faz um recorte do município, 
agregando os povoados mais próximos; aqueles que compartilham da mesma base econômica, 
se localizam relativamente próximos uns dos outros e estão ligados aos mesmos costumes e 
tradições. Utilizando-se dados secundários, disponibilizados por órgãos de excelência, como a 
EBDA e a Prefeitura do Município de Brotas de Macaúbas, foi possível realizar uma leitura 
dos indicadores econômicos, que foi decisivo para se alcançar os resultados esperados. Os 
dados, as entrevistas com moradores da zona rural e autoridades locais contribuíram para 
evidenciar a identidade dos agentes que atuam no local, tornando possível montar estratégias 
de valorização dos produtos que são oferecidos a partir da atividade agrícola desenvolvida. 
Por fim, trabalhando de forma específica, utilizou-se o exemplo da produção de mel de 
abelha, do cultivo da cana-de-açúcar (insumo básico na produção de cachaça) e da produção 
de farinha, para demonstrar que os produtos de Brotas de Macaúbas têm potencial para 
conseguir selos de certificação, diferenciando os produtos pela qualidade e por apresentar 
denominação de procedência. O objetivo maior é viabilizar um potencial de desenvolvimento 
da base econômica figurado em produtos que se encontram disponíveis na própria região.    
 
Palavras-chave: Brotas de Macaúbas/Ba. Agricultura familiar. Desenvolvimento local.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A interpretação de um contexto onde o ‘local’ desponta como peça fundamental, tem sua base 

de sustentação no entendimento dos principais pressupostos que se relacionam com a 

identidade. Um estudo focado na análise de questões pertinentes a este âmbito pressupõe uma 

abordagem teórica e prática acerca da identidade. Nesta reflexão serão introduzidos os mais 

relevantes mecanismos que definem a relação social em uma região, tendo em mente a 

estratégia de desenvolvimento pensada para um nível sublocal. O desafio é observar a 

convivência entre as múltiplas estratégias de desenvolvimento existentes, tomando-se por 

base a realidade econômica do Município de Brotas de Macaúbas/BA. 

 

O presente estudo objetiva desenvolver um framework das relações estabelecidas no local. 

Deseja-se identificar as possibilidades de crescimento econômico para o Município de Brotas 

de Macaúbas/BA, partindo-se da contemplação da identidade, ou seja, a partir de um marco 

referencial de desenvolvimento da região, ancorado na identidade, buscar-se-á preencher as 

principais lacunas no sentido de impulsionar sua economia. O ponto de partida é a apreciação 

do território como resultado de um processo histórico, que tem na identidade o principal 

insumo para o desenvolvimento. Por meio deste enfoque nos alinhamos a um debate mundial, 

político e científico, que relaciona a constituição de vínculos sociais entre agentes de uma 

comunidade, buscando potencializar seu desenvolvimento. 

 

Com este propósito, o trabalho está dividido em mais três seções, além dessa introdução e das 

considerações finais. A segunda seção apresenta a questão local como tema portador de um 

importante princípio da vida contemporânea, ou seja, a identidade. O local é visto através de 

um processo bastante expressivo, fazendo-se referência a todos os aspectos da vida em 

sociedade. O tema será problematizado a partir do paradigma da “vulgata localista”, 

movimento político e cognitivo, que busca identificar e modelar determinada realidade, 

configurando assim uma economia de caráter primário. A partir desta caracterização, serão 

apresentadas as três principais interrogações do referido approach. Posteriormente será 

discutida a influência do passado na constituição presente do ambiente, destacando-se o 

processo de evolução territorial, assim como os mecanismos pelos quais são geridos os 

debates sobre a identidade. Outro enfoque é dado na relação estabelecida entre o capital 

cultural e social de um território. Ao final do capítulo, uma sistemática é traçada de forma a 



 12 

desvendar o papel das instituições e das políticas públicas na valorização do território, 

observando-se que não existem metas rivais, mas sim conhecimentos que podem ser 

interligados.  

 

A terceira seção faz referência ao Município de Brotas de Macaúbas/BA, uma pequena 

comunidade localizada no semi-árido baiano, onde se busca identificar a identidade e o 

vínculo social estabelecido entre os moradores. Na leitura dos indicadores da dinâmica 

municipal, analisam-se dados secundários, a fim de conhecer a realidade do Município, 

através da sua base econômica. Fazendo-se um recorte no território, poderá ser observada a 

economia de cada povoado que compõe a região, como também a cultura, as tradições, os 

valores e os modos de vida de seus agentes. 

 

O quarto capítulo contempla as estratégias formuladas no sentido de viabilizar o 

desenvolvimento econômico da região de análise. No Município de Brotas de Macaúbas, a 

partir do levantamento de dados, identificou-se a produção de mel de abelha, cachaça e 

também dos derivados da mandioca, oriundos da agricultura de base familiar, como 

‘elementos potenciais’ de valorização do local. O estudo tem a pretensão de atingir um selo de 

certificação para esses bens, seguindo um patamar mínimo de qualidade que o licencie para 

serem comercializados em diversos mercados, tanto interno (comércio da região), como 

externo (outras cidades da Bahia, outros estados e até mesmo outros países). Veremos que 

firmar parcerias com as associações de produtores rurais do Município, sindicatos, EBDA, 

Prefeitura Municipal, CODEVASF, SEBRAE, e com a população de forma geral, torna-se um 

importante fator de impulso para seu desenvolvimento econômico.  

 

As considerações finais apresentarão um caráter propositivo, ou seja, na seção de 

encerramento do trabalho sugerimos propostas factíveis para o Município de Brotas de 

Macaúbas, no sentido de definir os trabalhadores encarregados da produção, os mecanismos 

utilizados por eles e o destino dos principais produtos de cunho local. Por fim, em meio às 

propostas apresentadas, nos alinharemos num debate local, subsidiado pelas possibilidades de 

desenvolvimento, onde será possível definir políticas públicas para esta importante região. 
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2 ABORDAGEM DO DESENVOLVIMENTO LOCAL BASEADO NA IDEN TIDADE  

 

2.1 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL 

 

A grande problemática deste trabalho é caracterizar o ‘local’ como portador da identidade, 

admitindo que esta seja uma importante 'questão' da vida contemporânea. Para este fim, é 

necessário apropriar-se conceitualmente das teorias que versam sobre o desenvolvimento 

local, visto que, nas últimas décadas, inúmeros autores realizaram estudos com este foco, 

estabelecendo políticas e/ou ações para valorizar os produtos e serviços ofertados pelo 

território.  

 

O objetivo central é desenvolver um marco analítico para estudo da dinâmica do Município de 

Brotas de Macaúbas/BA e da sua região, fornecendo subsídios necessários à formulação de 

estratégias de desenvolvimento local que ajam no sentido de valorizar seu potencial 

endógeno, através de processos tangíveis e intangíveis. 

 

Nos últimos tempos as ciências sociais vêm se desenvolvendo de tal maneira que já 

conseguem compreender grande parte das complexificações da sociedade. Para entender 

aquilo que é estabelecido a partir dos conceitos de local/lugar, ou seja, as relações 

determinadas pela “questão local”, utilizaremos as concepções de Alain Bourdin, autor que 

demonstra a existência de uma vulgata1 - “espécie que evidencia com mais ou menos nuanças 

a existência de uma realidade local, ao menos específica no mais irredutível, que se refere a 

todos os aspectos da vida em sociedade [...]” (BOURDIN, 2001, p. 26). Para complementar os 

argumentos de Alain Bourdin, destacamos as concepções de Murilo Flores, outro autor que se 

lança na análise da identidade local como potencial de valorização do território. Flores (2006, 

p. 3) apresenta “um conjunto de autores que busca estabelecer relações entre estratégias de 

desenvolvimento territorial com identidade cultural e a sustentabilidade deste processo de 

desenvolvimento, desde uma abordagem econômica, social, ecológica, cultural e política”.  

 

                                                 
1 Um conjunto de propostas acolhidas como verdadeiras sem serem submetidas ao menor exame, por serem 
amplamente difundidas, exatamente como a Bíblia de São Jerônimo foi considerada autêntica pelo concílio de 
Trento, por ser consagrada pelo uso. 
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Seu trabalho tem foco na análise da identidade cultural do território como base de estratégias 

de desenvolvimento, onde apresenta um debate sobre noções e conceitos que conduzem ao 

território com identidade cultural, evidenciando aspectos que, mesmo não sendo puramente 

econômicos (culturais, sociais, institucionais, ecológicos), têm potencial de estabelecer 

políticas ou ações de desenvolvimento do território e de garantir a valorização de seus 

produtos e serviços. 

 

A discussão das teorias que versam sobre o desenvolvimento local tem como questionamento 

principal as interrogações da vulgata localista. Aqui o local é visto como portador da 

identidade, que é uma grande questão da vida contemporânea. Deste modo, a “vulgata 

localista” relaciona os seguintes pressupostos: i) a constituição do vínculo social e da 

identidade, ii) a especificidade do político e iii) a articulação entre as diferentes escalas da 

organização social. Em seguida, identifica as três dimensões constituintes do vínculo social e 

da identidade, que são: a) a complementaridade e a troca, b) o sentimento de pertença e c) a 

proximidade. 

 

Analisar esses pressupostos é o objetivo principal de Alain Bourdin e de vários outros autores. 

Muitos historiadores, geógrafos, sociólogos e antropólogos encontram dificuldades 

significativas para constituir um ‘paradigma do local’. A fim de trabalharmos os fundamentos 

do desenvolvimento local, no sentido de integrar os conceitos relacionados à vulgata localista 

com a abordagem do território como insumo para o desenvolvimento, faz-se necessário 

entendermos claramente o significado de local/lugar. Bourdin (2001, p. 25), em seu trabalho, 

evidencia que: 

 

A localidade às vezes não passa de uma circunscrição projetada por uma 
autoridade, em razão de princípios que vão desde a história a critérios 
puramente técnicos. Em outros casos, ela exprime a proximidade, o encontro 
diário, em outros ainda, a existência de um conjunto de especificidades 
sociais, culturais, bem partilhadas.  

 

Dito de outra maneira: é no âmbito local que as experiências vivenciadas no dia-a-dia são 

compartilhadas entre os diferentes atores, ou seja, o local é o ambiente onde se desenvolvem 

os princípios fundamentais básicos para a vida de cada cidadão e do seu grupo. Para que seja 

evidenciado o desenvolvimento local de um território, certamente, devem ser incluídos fatores 

humanos e sociais na análise econômica. Não apenas o Município de Brotas de Macaúbas, 
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mas qualquer comunidade estruturada nessa direção, dispõe de potencial para valorizar seus 

“produtos”, entendendo produtos como ‘fonte de riqueza do território’.  

 

Diversas ações são estruturadas no sentido de articular as estratégias de desenvolvimento de 

um território. O objetivo da seção seguinte é analisar os princípios da “vulgata localista”, 

movimento político e cognitivo de modelagem da realidade local, investigando os 

fundamentos da identidade cultural do território como base de estratégias de 

desenvolvimento, para, a partir daí, construir uma base teórica que seja capaz de especificar o 

caso do Município de Brotas de Macaúbas, no interior do Estado da Bahia.   

 

2.2 A VULGATA LOCALISTA E A IDENTIDADE CULTURAL DO TERRITÓRIO 

 

A apropriação de conceitos definidos através da “vulgata localista” torna evidente o fato de 

que, sociedades como um todo, se estruturam de maneira a desenvolver relações que são 

profundamente interligadas ao vínculo social e à identidade. Esta relação é bastante evidente 

ao se analisar o vínculo que une as pessoas em uma comunidade. Da mesma forma, o 

sentimento de pertença e a relação de proximidade, na medida em que reforçam tais vínculos, 

ratifica a importância de trabalhar o âmbito local de forma mais consistente. 

  

O embasamento teórico-metodológico deste trabalho parte da análise dos pressupostos que 

decorrem do desenvolvimento local. Nesse contexto, entender o local pressupõe a 

compreensão dos conceitos de território e espaço. Primeiramente, “o conceito de espaço é 

aquele relacionado ao patrimônio natural existente numa região definida” (FLORES, 2006, p. 

4). Existe uma dinâmica fundamental nesta observação, dado que o patrimônio da região varia 

conforme fatores físicos, sociais e econômicos. 

 

Por outro lado, conceito de território é bem mais amplo que o de espaço, visto que “incorpora 

o jogo de poder entre os atores que atuam no espaço” (FLORES, 2006, p. 4). Observa-se de 

maneira mais intensificada a apropriação do espaço pela ação de diferentes atores e não 

apenas o patrimônio natural da região. “O território surge, portanto, como resultado de uma 

ação social que, de forma concreta e abstrata, se apropria de um espaço (tanto física como 

simbolicamente), por isso denominando um processo de construção social” (FLORES, 2006, 

p. 4).  
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Na definição de Murilo Flores o conceito de território pode ser analisado de duas maneiras: a 

primeira, como “território dado” e a segunda, “território construído ou espaço-território”. A 

concepção de “território dado” foi definida por Pecqueur, apud Flores (2006, p. 5), 

informando que o território seria “estabelecido por decisão política administrativa (...), cujos 

interesses, normalmente, são o estabelecimento de políticas de desenvolvimento da região 

pré-definida”. Já o território construído na definição de Pecqueur, apud Flores (2006, p. 5), é 

formado a partir de “um encontro de atores sociais, em um espaço geográfico dado, que 

procura identificar e resolver um problema comum”.  

 

A necessidade de trabalhar tais conceitos advém da importância que o território adquire na 

análise localista, onde se percebe a formação dos laços sociais e o sentimento de 

pertencimento. Esse sentimento é o que ajuda a reforçar o vínculo social. Brunet apud Murilo 

Flores, trabalhando com o conceito de território construído, evidencia que: 

 

nesse sentido, se percebe o território construído como um espaço de relações 
sociais, onde há o sentimento de pertencimento dos atores locais à identidade 
construída, e associada ao espaço de ação coletiva e de apropriação, onde 
são criados laços de solidariedade entre os atores (FLORES, 2006, p. 5).  

 

Debatendo sobre a importância que o local começa a ganhar a partir das teorias de 

desenvolvimento, no sentido mais específico, observa-se que as comunidades territoriais têm 

condições de desenvolver-se trabalhando de forma sistêmica a valorização dos seus costumes, 

tradições, memória, valores etc. O território apresenta características singulares que o habilita 

a estabelecer relações e criar estratégias de desenvolvimento que perpassam pela abordagem 

econômica, social, ecológica, cultural e política. É neste local que os atores são capacitados 

para potencializar o desenvolvimento. Ostrom, apud Flores (2006, p. 5), informa que  

  

O conhecimento e o saber-fazer local, e a capacidade dos atores locais de 
promover um desenvolvimento com características endógenas, a partir do 
sentido de territorialidade presente entre os atores locais, formam o [...] 
capital cultural e social de um determinado território. Para o autor, esse 
capital é que estabelece o potencial do desenvolvimento do território.  

 

Os estudos que buscam apresentar pressupostos para o desenvolvimento local estão cada vez 

mais trabalhando com o conceito de “capital social”. Diversos autores passaram a incorporar 

esta concepção em suas análises, devido à importância para a construção do desenvolvimento. 
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O conceito advém da possibilidade que as sociedades têm de auto-regularem, no momento em 

que trabalham com fatores que não são efetivamente econômicos. Muls (2008, p. 12) em seu 

trabalho sobre desenvolvimento local, espaço e território, define a importância do capital 

social. 

 

O conceito de capital social nos ajuda a captar os mecanismos e os fatores 
extra-econômicos que contribuem para o desenvolvimento, instituindo a 
importância dos fatores institucionais para a compreensão das relações 
econômicas. Para entender as razões pelas quais se deve trabalhar com o 
conceito de capital social é necessário admitir que existe alguma coisa além 
do Estado e do mercado como formas de coordenação dos agentes 
econômicos. Os teóricos do desenvolvimento devem admitir que existem 
outros atores sociais e instituições (formais e informais) que se colocam 
como arranjos sociais intermediários entre o Estado e o mercado.  

 

Partindo do panorama que foi desenvolvido até o momento, poderão ser analisados os 

principais pressupostos vinculados ao conceito da “vulgata localista”, definido por Alain 

Bourdin e complementado por Murilo Flores.  

 

2.2.1 A constituição do vínculo social e da identidade 

 

Bourdin se apóia no paradigma da vulgata localista, apresentando enfoque nas três dimensões 

citadas anteriormente: a primeira dimensão interrogante é a constituição do vínculo social e da 

identidade. Neste patamar de análise, surge uma segunda classificação que dimensiona o 

vínculo social e a identidade, apresentando como principais elementos: a complementaridade 

e a troca, o sentimento de pertença e a relação de proximidade.  

 

A complementaridade e a troca são aspectos de relativa importância no local, pois justificam 

as grandes leituras que privilegiam a estratificação social. Bourdin deixa claro que as relações 

de troca, identificadas no local, adquirem importância fundamental, dado que são “parte 

constitutiva do social, porque somos bastante complementares e não intercambiáveis” 

(BOURDIN, 2001, p. 28). Admitindo que as pessoas sejam diferentes, em muitos sentidos 

elas se complementam e, a partir daí, ocorrem trocas. 

 

Um segundo aspecto, não menos importante, da análise desenvolvida por Alain Bourdin, e 

que ajuda a compreender a questão do vínculo social e da identidade estabelecidos no local, se 
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refere ao sentimento de pertença, que leva a humanidade a reforçar os vínculos com os outros 

seres humanos. Para exemplificar este fato, vemos que a 

 

O fato de viver junto, de partilhar da mesma cotidianidade: a proximidade 
surge então como produtora do vínculo social (...). Acima da partilha de um 
mesmo teto, ou de uma mesma atividade profissional, o viver junto encontra 
uma expressão particularmente forte na idéia do local (BOURDIN, 2001, p. 
28). 

 

As demais interrogações referentes à vulgata localista referem-se à especificidade do político 

e a articulação entre as diferentes escalas da organização social.  

 

2.2.2 A especificidade do político 

 

Além da preocupação com o vínculo social, convém apresentar um enfoque para relações que 

são estabelecidas entre os atores locais e o Estado, entendendo este último como: aquele que 

deve garantir as suas funções clássicas. Na análise da especificidade do político, a 

organização se impõe de modo a formular uma percepção significativa de mundo que define 

os princípios de ação. Tais princípios contribuem num direcionamento da comunidade para a 

formulação de estratégias de desenvolvimento, seguindo um parâmetro que, sendo aprovado 

pela população, estabelece normas e mecanismos que vão guiar a sociedade por muito tempo. 

A presença da organização política ajuda a comunidade definir os princípios e os mecanismos 

básicos de ação, no que concerne às prioridades do grupo, objetivando melhorar o bem estar 

dos agentes envolvidos no processo. 

  

2.2.3 A articulação entre as diferentes escalas da organização social  

 

Na análise da configuração do espaço, terreno onde são desenvolvidas as relações de vínculo 

social e de identidade, é fácil constatar a ‘maximização das interações sociais’. Por sua 

importância comprovada, o estudo de Bourdin (2001, p. 50) identifica as distâncias no espaço 

sobre quatro referenciais:  

 

o encravamento, quando a distância é infinita; a  ubiqüidade, quando 
diversos meios, por exemplo, tecnológicos, permitem aboli-la 
completamente; a co-presença, quando a distância é reduzida ao mínimo e a 
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mobilidade, quando a distância é levada em consideração e se procura 
limitar-lhe os efeitos. 

  

A explanação anterior serviu para mostrar que o local também é um meio necessário para os 

agentes e a sociedade trabalhar de forma mais sistemática os problemas da organização. “O 

interesse desse debate excepcional é mostrar como, através da definição de recortes que 

estabelecem os objetos locais é, ao mesmo tempo, uma visão de mundo que se exprime e uma 

sociedade que se define” (BOURDIN 2001, p. 52).  

 

Murilo Flores também apresenta uma idéia importante para a compreensão da articulação 

entre as diferentes escalas da organização social, objetivando a valorização do local no 

momento em que enfoca o desenvolvimento do território, analisando o papel das instituições. 

Citando North, Flores (2006, p. 14) “define que as instituições são as normas e regulamentos 

que estabelecem as formas de interação dos atores sociais”. Posteriormente explica que as 

instituições têm o papel de estruturar as relações tanto no campo econômico, como no social 

ou político. Flores, utilizando o conceito desenvolvido por Cazella, alcança o seu objetivo 

principal no estudo sobre a identidade cultural como pressuposto do desenvolvimento, 

afirmando que  

 

a construção social de um território e a definição de sua identidade cultural é 
uma ação coletiva, determinada por um conjunto com um marco 
institucional que regula as atividades dos atores locais que participam do 
processo de construção (...). O estudo do território, a partir das instituições, 
impõe uma interpretação que leva em conta a ação coletiva dos atores sociais 
(mercantil ou não). O território é, ao mesmo tempo, uma criação coletiva e 
um recurso institucional (FLORES, 2006, p. 14). 

 

Tendo em mente a visão da importância de valorizar a identidade guardada com o território, 

preservando o vínculo social, a fim de desenvolver seus produtos e serviços, passaremos a 

observar a influência do passado no presente do local, para, posteriormente relacionarmos as 

estratégias de valorização produtiva deste local, com foco nos pressupostos da vulgata 

localista.   
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2.2.4 Influências do passado na constituição presente do local 

 

Estudar a história do local adquire relevância na concepção de análise territorial. Bourdin faz 

referência à história para a construção do entendimento sobre o local. Na aproximação 

pretendida, a história do Município de Brotas de Macaúbas serve de base para explicar uma 

série de questionamentos da atualidade e pode contribuir para o desenvolvimento de 

estratégias que valorizem as riquezas do território e melhorem o bem estar social. Boudin 

levanta a “questão do papel da herança, da importância dos fatores que se desenvolvem a 

longo prazo, para compreender realidades sociais e políticas” (BOURDIN, 2001, p. 41).  

 

Antes de passarmos para uma investigação mais consistente de como o local herdado pode 

influenciar o presente de uma região e como ocorrem transformações no território, convém 

explicar um pouco mais sobre a teoria que defende a influência do passado na constituição 

presente de determinado território para, a partir daí, respondermos as interrogações da referida 

teoria. Seus principais pressupostos são:  

 

a) O passado pesa de maneira determinante sobre o presente, portanto, a 
genealogia constitui o instrumento maior de compreensão do social; b) as 
sociedades evoluem de pequenos conjuntos mais ou menos isolados e 
fortemente inseridos em territórios2 para conjuntos mais vastos, mais 
estratificados e nos quais a relação com o território é menos imediata; c) 
nestas condições, o que é a expressão mais direta da herança do passado é 
sempre de ordem local, fundador sem ser natural (BOURDIN, 2001, p. 
41/42). 

 

As respostas para o questionamento referente ao ‘local herdado’, diferem quanto ao caráter 

analisado, ou seja, um antropólogo encontra uma explicação diferente de um historiador e 

também de um sociólogo. As estruturas antropológicas atravessam a história humana e são 

“um conjunto de representações e de códigos transmitidos pela prática, como os mitos se 

exprimem nos ritos” (BOURDIN, 2001, p. 43). A identidade local está vinculada a essa 

orientação, ou seja,   

  

se a identidade pode ser concebida como uma relação ao si - mesmo na 
relação com o outro – o que requer análises essencialmente interacionistas – 

                                                 
2 O nômade é aquele que se desloca dentro de um território. O que é mais difícil de admitir, e faz igualmente 
mais sonhar (com, por exemplo, o destino histórico – mais ou menos lendário – dos ciganos ou a evocação das 
grandes hordas de conquistadores) é o grande grupo que se desloca em territórios sempre novos. 
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e leva muitas vezes à insistência nas modalidades de sua construção, alguns 
a definem mais como um conjunto de permanências que caracterizam um 
indivíduo ou um grupo. (...) os debates sobre a identidade giram em torno de 
outros objetos: a religião, a cultura, a etnia, a minoria, dentre outros; a 
localidade é apenas contaminada por esses objetos. (...) Por fim, as teorias da 
identidade precisam de provas e se voltam cada vez mais para a evidência 
etnológica. As especificidades locais representam uma fonte inesgotável 
dessas provas e desta forma a pequena nação fortemente territorializada, 
quase local, com sua cultura, sua língua, sua religião, seu patrimônio, seus 
traços “étnicos” (assunto muitas vezes eufemizados), se torna objeto de 
identidade por excelência (BOURDIN, 2001, p. 43).  

 

Os historiadores e os sociólogos atingem um viés diferenciado daquela definição formatada 

pelos antropólogos. Eles também consideram que o passado apresenta influência sobre o 

presente do território com as mesmas características citadas, definindo de maneira estável um 

sistema de relação e o contexto da ação, porém, segundo Bourdin, as referências relacionadas 

com o passado, neste caso, apenas existem no sentido de desenvolver “um quadro de 

compreensão (que permita eventualmente identificar fatores explicativos) dos equilíbrios e 

das dinâmicas locais” (BOURDIN, 2001, p. 48).  

 
 
2.3 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO PRODUTIVA DO LOCAL 

 

2.3.1 A formação da identidade do território 

 

Sob várias posturas a identidade aparece como elemento chave da questão local. Trabalhando 

apenas com duas vertentes, observa-se que, em primeiro lugar, os agentes do local, à medida 

que vão tomando conhecimento sobre a importância da valorização de sua identidade, 

percebem o estabelecimento das relações sociais, no sentido de integrar os sentimentos 

individuais, gerando impactos no coletivo. Como diz Flores, (2006, p. 6), “a presença da 

cultura local persiste importante na formação da identidade do território, dando-lhe contornos 

específicos”. O autor defende a idéia do território e da identidade cultural como variáveis 

relevantes na configuração de relações sociais, ou seja,  

 

o pensamento sobre território e identidade cultural não está marcado pela 
idéia de se voltar os olhos para algo que é dado pelo passado, mas que se 
configura num processo contínuo de transformações proporcionado pelas 
relações sociais, o que significa relações de poder, e na relação desta com o 
acesso e uso do patrimônio natural local (FLORES, 2006, p.6).  
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As experiências diárias apresentam uma série de aspectos que podem ser contemplados e 

analisados, de modo a entender a função do local/lugar. Bourdin deixa explícito que, 

determinado território, apresentando suas relações sociais em caráter mais primitivo, como 

uma pequena comunidade do interior, tem evidente suas “pertenças” culturais, sociais, 

generacionais, ou mesmo lingüísticas. Diante de tal análise, Alain Bourdin parte para o exame 

da “antropologia localista”, que, em sua versão contemporânea, desenvolve-se em três 

direções teóricas: cognitiva, interacionista e naturalista (BOURDIN, 2001, p. 32).  

 

A primeira delas, a direção cognitiva, ou seja, o “local cognitivo”, é observada a partir da 

construção de um espaço onde os agentes atuam. Aqui é estudada a relação entre as distintas 

representações do território. Bourdin se utiliza da definição clássica de espaço utilizada por 

Kant e caracteriza a “espacialidade” como “forma de espaço culturalmente construída pela 

qual uma pessoa apreende os objetos ao se posicionar” (BOURDIN, 2001, p. 32). Esta relação 

nos reporta aos pressupostos já trabalhados, na medida em que interliga o sentimento de 

pertença, constituído nos limites do local, e o espaço em si, criando o “espaço de pertença”. 

Nesta dedução de Bourdin, (2001, p. 33) torna-se evidente que  

 

toda espacialidade exprime a pertença a um nós, que se constrói e se 
manifesta em recortes territoriais. O espaço de pertença resulta do conjunto 
de recortes “que especificam a posição de um ator social e a inserção de seu 
grupo de pertença num lugar”, o espaço de referências define o sistema de 
valores espaciais em que se inserem esses recortes e organiza a relação do 
aqui com alhures3.  

 

 O autor compartilha três idéias que representam a orientação cognitiva de análise da 

antropologia localista. A primeira informa o passo inicial dado pelo homem no sentido de 

alcançar o conhecimento de tudo que está a sua volta. Utilizado Bourdin, vemos que “o 

homem se define, se constrói, através do conhecimento de seu entorno imediato”. E ainda 

que, “esse entorno é ao mesmo tempo material e social e, o conhecimento que temos dele se 

exprime e se organiza na representação do território” (BOURDIN, 2001, p. 34).   

  

O nível seguinte de análise da antropologia localista se vincula a um local dito interacionista, 

ou seja, as pessoas que pertencem a uma mesma comunidade constituem um mesmo grupo de 

                                                 
3 Noutro lugar. 
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pertença. Nesse grupo cada um tem a capacidade de afirmar sua própria identidade e, com o 

passar do tempo, enriquecer o vínculo social. Esta forma de antropologia da localidade “parte 

da afirmação que nossa identidade, até a mais individual, é construída a partir de um grupo de 

pertença” (BOURDIN 2001, p. 34).  O autor vai mais além afirmando que todo grupo de 

pertença é por princípio associado a um território.    

 

A observação mais relevante na análise da antropologia localista, que por sinal vem sendo 

compartilhada por diversos estudiosos do desenvolvimento local e se encaixa perfeitamente 

nos objetivos deste trabalho, evidencia o local de origem de cada cidadão como um marco 

referencial para orientá-lo quanto a sua localização no espaço, ou seja, cada passo, seguido a 

partir do afastamento do local de origem, faz referência a este território. É por este motivo que 

a valorização do local se apresenta como variável imprescindível na definição de estratégias 

de desenvolvimento, não só do grupo, mas também de cada indivíduo.  

 

Finalmente, temos como referência da antropologia localista a vertente do local naturalista, ou 

como o próprio Alain Bourdin caracterizou, o desenvolvimento da direção teórica da 

antropologia localista conhecida como: “da etologia ao território natural” (BOURDIN, 2001, 

p. 37).  Este nível de análise faz referência à organização do território. A relação entre os 

indivíduos de um mesmo território aqui é colocada como questão primordial, porém, esta 

organização social não indica se o território poderá ou não sofrer mudanças ao longo do 

tempo.  

 

O indivíduo, enquanto está em relação com os outros, se constitui a partir de 
seu universo próximo (...). Todavia, uma utilização sistemática do conceito 
de território vai dar em outros caminhos. Em etologia, o território é o espaço 
de que um animal se apropria proibindo a entrada a seus congêneres: a 
questão da intrusão territorial aparece imediatamente (BOURDIN, 2001, p. 
37).  

 

É importante observar que o território segue uma espécie de ‘estatuto de controle’. A relação 

desenvolvida em um mesmo espaço de convivência faz com que os agentes articulem 

mecanismos de permanência no local de forma harmoniosa. Esta relação pressupõe o uso do 

bom senso, visto que, todos dispõem do direito de partilhar daquela cotidianidade e, para isto, 

é imprescindível cultivar determinados valores. Afirmando de outra maneira, é preciso que se 

evitem os conflitos territoriais. A vertente do local naturalista informa que 
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o ponto essencial está finalmente na importância atribuída duravelmente pela 
geografia à  região natural: um objeto que ela procura construir e sobre o 
qual ela debate durante grande parte da sua história e, numa certa medida, 
ainda hoje. O naturalismo consiste em considerar que à região natural 
corresponde uma atividade, uma organização sociopolítica, um grupo 
humano específico (BOURDIN, 2001, p. 39).  

 

Bourdin considera a comunidade como a matriz de toda a sociabilidade. Segundo ele, “o ser 

social se definiria pela pertença a um grupo ‘originário’, caracterizado pelos vínculos do 

sangue, da língua e do território” (BOURDIN, 2001, p. 56). Diante de toda essa exposição, 

percebe-se a importância e a influência das relações que são estabelecidas no âmbito local 

para a constituição da personalidade dos seres humanos, de forma individual, assim como do 

grupo em que este se encontra inserido.  

 

2.3.2 A força do local baseada na identidade 

 

Nesta seção, serão apresentados diferentes mecanismos que evidenciam a força da 

comunidade local e os principais pressupostos que devem ser articulados no sentido de 

fortalecer seus produtos locais e valorizar o território. O objetivo é compartilhado a partir das 

conclusões de Murilo Flores, utilizando Albagli, uma autora que evidencia o estabelecimento 

de formas para fortalecer as territorialidades, 

 

estimulando laços de identidade e cooperação baseados no interesse comum 
de proteger, valorizar e capitalizar aquilo que um dado território tem de seu 
– suas especificidades culturais, tipicidades, natureza enquanto recurso e 
enquanto patrimônio ambiental, práticas produtivas e potencialidades 
econômicas (FLORES, 2006, p. 7). 

 

O trabalho desta autora é importante na construção do conhecimento aqui desenvolvido, ou 

seja, na análise da dinâmica do Município de Brotas de Macaúbas/BA. Deseja-se observar a 

criação de estratégias que proporcionem a valorização das riquezas do Município e despertar a 

consciência dos agentes da comunidade. Entender a importância de valorizar a identidade 

cultural, guardada nos limites territoriais do Município, fortalece as bases da rede social já 

existente. 
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Em seu trabalho sobre “território e territorialidade”, Albagli, apud Flores, afirma que “a 

valorização dos produtos com base na força do capital social permite o surgimento de 

solidariedade, parceria e cooperação, formando redes sociais com base na territorialidade (...)” 

(FLORES, 2006, p. 7). Para definir estratégias de valorização da territorialidade, e as ações 

realizadas neste âmbito, utilizaremos os quatro pressupostos seguintes: 

 

(i) A identificação de unidades territoriais onde seja possível a promoção do 
empreendedorismo local, com delimitação de seu espaço geográfico, 
baseado em “senso de identidade e pertencimento, senso de 
exclusividade/tipicidade, tipos e intensidade de interação entre os atores 
locais”; (ii) a geração de conhecimentos sobre o território, identificando e 
caracterizando as especificidade e que representem potencialidades; (iii) a 
promoção de sociabilidades, buscando “possíveis modalidades de ação 
coletiva”; e (iv) o reconhecimento e a valorização da territorialidade, com o 
resgate a valorização de imagens e da simbologia local (FLORES, 2006, p. 
7/8).  

 

Relacionando tais pressupostos com a realidade de Brotas de Macaúbas, temos a possibilidade 

de desenvolver uma trajetória para este Município, no sentido de evidenciar as ferramentas 

disponíveis em seu território para, a partir daí, iniciar o desenvolvimento de suas 

potencialidades.  Tendo delineado este parâmetro de formatação da realidade, percebe-se que   

 

a partir dessas formas de articulação, pode ser estabelecida uma relação entre 
território identidade, cultura, e o mercado, onde o espaço geográfico, com 
uma identidade construída socialmente, pode ser caracterizado por uma 
definida identidade cultural e por laços de proximidade e de 
interdependência e pode significar um espaço de mercado para os sistemas 
produtivos locais - SPL4. Pode ser também um componente aglutinador de 
qualidade e vantagens para a competitividade dos produtos e dos serviços 
locais, visando outros mercados, e de desenvolvimento de novas habilidades 
e capacidades dos atores sociais, relacionados com novas formas de 
aproveitamento dos recursos disponíveis (FLORES, 2006, p. 8).  

 

                                                 
4 A noção de sistemas produtivos locais – SPL é uma evolução dos distritos marshalianos, e das compreensões 
sobre as formações de clusters. O autor, analisando processos de desenvolvimento territorial, afirma que “um 
SPL pode ser definido como um conjunto de unidades produtivas tecnicamente interdependentes, 
economicamente organizadas, e territorialmente aglomeradas. Ou como uma rede de empresas de uma mesma 
atividade ou de uma mesma especialidade que cooperam em determinado território. Ou ainda, como 
agrupamento geográfico de uma mesma atividade ou de uma mesma especialidade que cooperam em 
determinado território. Ou ainda, como agrupamentos geográficos de empresas ligadas pelas mesmas 
atividades”. Por “cluster” se entende uma concentração geográfica de empresas e organizações de apoio que, 
articuladas, criam uma rede sistêmica que gere vantagens competitivas sustentáveis de uma região determinada, 
envolvendo estratégias de competitividade e cooperação em várias dimensões das cadeias produtivas 
consideradas.  
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Em algumas comunidades, os fatores citados anteriormente, tais como: o vínculo social, a 

valorização da identidade cultural, o sentimento de proximidade, a articulação entre as 

diferentes escalas da organização social, e outros, podem não ser evidentes para os atores que 

integram o território e, ser um dos motivos do não desenvolvimento da região. De acordo com 

Flores (2006, p. 10),  

 

os autores alertam para a compreensão de que muitas localidades, 
aparentemente, não possuem um patrimônio histórico-cultural-geográfico 
reconhecido. No entanto, afirmam que as sociedades podem ser estimuladas 
a explorar seu potencial territorial e o saber-fazer local, num processo de 
construção coletiva, cujo resultado poderia ser a diferenciação de produtos 
com qualidade para o mercado (...). A possibilidade de construção de 
processos baseados na inovação e na cooperação, fortalecendo estratégias 
territoriais de fortalecimento da economia local, está vinculada à capacidade 
de se produzir negociações a partir dos conflitos existentes. Por esse motivo, 
entende-se que, antes de tudo, é importante a explicitação dos conflitos 
existentes localmente para que, a seguir, procure formas de entendimento, 
negociadas, em busca da construção de processos de cooperação que sejam 
significativos para todos os atores.  

 

No panorama traçado acima foi observada a força que o território adquire quando se tem 

consciência que os valores culturais devem ser preservados, e diversos fatores se relacionam 

com a realidade do Município de Brotas de Macaúbas. Valorizar o patrimônio histórico-

cultural-geográfico do Município e explorar seu potencial pode ser uma das alternativas, se 

não a mais consistente, no sentido de fortalecer as estratégias de desenvolvimento.  

 

2.3.3 O papel das instituições e das políticas públicas na valorização do local 

 

O conceito de instituição já foi abordado na seção de análise da ‘articulação entre as 

diferentes escalas da organização social’, porém, convém ratificar a sua importância para a 

análise das estratégias de valorização do local, devido a abrangência nos diferentes campos de 

observação. North, apud Murilo Flores (2006, p. 14), define instituições como “normas e 

regulamentos que estabelecem as formas de interação dos atores sociais”. Por outro lado, as 

organizações “seriam formadas por atores que têm objetivos comuns e que, para alcançá-los, 

constituem formas associativas, que podem ter caráter político, social ou econômico”. Conclui 

mostrando que estas organizações “têm papel importante no bom ou mau desempenho das 

atividades locais” (FLORES, 2006, p. 14). Dessa forma, percebe-se que as estratégias de 

valorização do local devem promover a integração dos agentes do território e esta integração 
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transcorre pelas determinações das instituições. A organização surge num momento posterior, 

onde os agentes, integrados, buscam atingir objetivos comuns. 

 

A construção de um território que tenha como objetivo principal a valorização das suas 

potencialidades depende muito da organização da sua estrutura de governança. Na ótica de 

análise de Flores (2006, p. 15/16),  

 

a capacidade ou incapacidade de organizações intercederem nos processos 
de desenvolvimento territorial com base em identidade cultural pode ser 
determinante para o estabelecimento, ou não, de estratégias adequadas para a 
construção de um processo que seja sustentável, conferindo-lhe resultados 
importantes na viabilidade econômica em consonância com a equidade 
social e prudência ecológica. Nesse sentido, a forma estruturada de 
governança local torna-se um novo elemento importante de análise. Essa 
governança, apoiada em mecanismos institucionais adequados, respondem 
por parte do sucesso das iniciativas de valorização de produtos com base na 
identidade territorial.    

 

O papel das políticas públicas na valorização do local, da mesma forma que as estruturas de 

governança e os agentes atuantes do local, constituem um sistema integrado, capacitado para 

desenvolver programas de valorização. “O Estado deve ter um papel importante na articulação 

de atores locais e de seus programas de desenvolvimento” (FLORES, 2006, p. 17). As esferas 

governamentais podem atuar como parceiros da comunidade, incentivando a formação do 

vínculo social, criando mecanismos que despertem em cada um a consciência de valorizar sua 

identidade local e de como esta referência com o local pode ser determinante para o alcance 

dos objetivos.    

 

A atuação do Estado sobre os projetos de desenvolvimento territorial é explicada por 

Sabourin, apud Flores. O autor alerta para três pontos importantes da atuação do Estado sobre 

projetos de desenvolvimento territorial, quais sejam: 

 

1. Estabelecer ações que garantam representação democrática e diversificada 
da sociedade, a fim de que os diferentes grupos de atores possam participar 
mais ativamente das tomadas de decisão e ter mais acesso à informação; 2. 
Realizar ações de capacitação junto a atores locais para que possa ser 
formada uma visão territorial de desenvolvimento, rompendo a visão setorial 
como a única forma de análise; 3. Estabelecer novas formas de coordenação 
das políticas públicas, no que se refere aos recursos, às populações e aos 
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territórios, baseadas em novas lógicas de desenvolvimento. (FLORES, 2006, 
p. 17).  

 

Um dos principais objetivos do Estado é “permitir que os diferentes grupos estejam 

ativamente participando, interferindo no jogo de poder local, estimulando a mobilização das 

populações e dos recursos capazes de fortalecer o capital sócio-cultural local” (FLORES, 

2006, p. 17). A coordenação de políticas desta magnitude não é fácil, visto que integra 

distintos setores da sociedade buscando construir um objetivo comum. Isto requer uma 

“ampla participação da sociedade local, desde o levantamento de informações, o planejamento 

e a execução das ações” (FLORES, 2006, p. 17). Nas comunidades onde é muito complicado 

aplicar os pressupostos de política pública, Abramovay, citado por Flores, sugere que seja 

criada uma “sinergia entre o Estado e a sociedade para fortalecer a formação desse capital. 

(...) as intervenções de políticas públicas devem se dar de tal forma que não cerceiem os 

diversos atores locais, mas facilitando uma interdependência entre si” (FLORES, 2006, p. 18). 

Assim, por um lado, contribuirá para fortalecer as instituições e, por outro, dará maior 

credibilidade às políticas públicas efetivadas para o âmbito local. 

 

A descentralização política é um viés necessário na formatação de um território planejado, 

visto que incorpora na rotina da comunidade a responsabilidade para com os resultados do 

processo de valorização dos seus produtos e serviços. Dessa forma, a sociedade começa a se 

mobilizar para o desenvolvimento. Uma série de autores trabalha com o viés da 

descentralização política, como podemos evidenciar em Tonneau e Saborin, citados por Flores 

(2006, p. 18). 

 

A descentralização política, necessária para a própria participação local no 
planejamento e gestão, transfere para coletividades territoriais 
responsabilidades que passam a necessitar de novos dispositivos 
institucionais de coordenação e articulação. Esses mecanismos deveriam 
incorporar ao mesmo tempo dispositivos de planejamento (previsão 
programação de infra-estrutura e dos equipamentos, etc.) e de mobilização 
para o desenvolvimento (estimular novas solidariedades e formas de 
cooperação, favorecer a mediação, etc). Um trabalho importante das 
políticas públicas deve ter uma perspectiva de longo prazo, que ajude na 
construção de organizações com capacidade de articulação que garanta os 
processos de coordenação entre as diferentes escalas territoriais. Para 
Tonneau, a pesquisa, ação, monitoramento ou avaliação só produzem efeitos 
e resultados quando estão inseridos na realidade e na comunidade, sem que 
os apoios dessas políticas tenham que ser permanentes ou eternos.  
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Tanto o Município de Brotas de Macaúbas, como qualquer comunidade que passe a adotar 

tais procedimentos, baseados na valorização do território com base na identidade cultural, 

dado que efetivamente conte com a participação das esferas locais, interessadas no 

desenvolvimento territorial, encontra-se devidamente capacitada a minimizar os conflitos 

internos e atingir os resultados pretendidos.  
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3 LEITURA DA DINÂMICA DO MUNCÍPIO DE BROTAS DE MACAÚ BAS  

 

A relação estabelecida no âmbito local inclui fatores econômicos e não econômicos. Estes 

fatores, não mensuráveis economicamente, referem-se a aspectos culturais, sociais, 

institucionais, ecológicos e são eles que permitem traçar um panorama para entender a 

realidade do Município de Brotas de Macaúbas/BA, no sentido de verificar sua dinâmica e sua 

configuração atual. Conforme enfatiza Murilo Flores, é possível estabelecer uma relação entre 

as estratégias de desenvolvimento de uma região que partilha de uma forte presença da 

identidade cultural, ao mesmo tempo em que se sustenta um processo de desenvolvimento, 

perpassando a análise econômica. 

 

O território construído a partir da interferência de agentes que almejam objetivos semelhantes 

apresenta uma configuração que define sua singularidade. Vários aspectos são considerados 

quando a comunidade é tomada como referência, por exemplo, os laços de consangüinidade, 

fatores determinantes para a integração de um aglomerado populacional, ou ainda a motivação 

de um grupo em manter as tradições de ‘seu povo’. Veremos que a configuração do local, de 

certa forma, une as pessoas e sustenta um processo de valorização.  

 

O enfoque apresentado no capítulo anterior, de uma maneira ou de outra, se insere no recorte 

desenhado a partir de agora, ou seja, a abordagem do desenvolvimento local será reportada 

para a análise do potencial econômico do Município de Brotas de Macaúbas/BA. Estes fatores 

se ligam a outros no âmbito local, permitindo configurar estratégias de desenvolvimento. 

 

Para este trabalho foi necessário realizar um levantamento com dados secundários, 

aproveitando as informações sobre o Município e sua região, disponíveis nos principais 

centros de pesquisa, órgãos que se ocupam da análise de indicadores municipais na Bahia. 

Dentre estes órgãos, destaca-se a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia 

(SEI); a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). A documentação técnico-jurídica foi obtida na Prefeitura 

Municipal de Brotas de Macaúbas (PMBM), na Empresa Baiana de Desenvolvimento 

Agrícola (EBDA) e no Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Brotas de Macaúbas (STR), 

além dos registros arquivados pela população local. Para complementar a análise, utilizou-se 
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relatórios de pesquisas realizadas pelo Projeto GeografAR5 na região do Território do Velho 

Chico (TVC). No relatório denominado “Acesso a terra e desenvolvimento territorial no 

Médio São Francisco”, apresentam-se dados para o semi-árido baiano, especificamente para a 

região do Médio São Francisco, inserindo os Municípios de Brotas de Macaúbas e Oliveira 

dos Brejinhos que pertencem à Região Econômica da Chapada Diamantina e Igaporã, 

Município da Região da Serra Geral; compondo assim o TVC.  

 

A proposta, inicialmente, visa trabalhar a dinâmica do Município de Brotas de Macaúbas 

integrando-a ao seu território, pois assim é possível apresentar os dados a partir de tabelas e 

mapas ilustrativos e, por outro lado, situar a localidade na sua região de análise. A partir daí, 

serão identificadas as principais questões que estão por trás das estratégias de 

desenvolvimento de um território, partindo das riquezas que o local pode oferecer, mapeando 

cada aglomerado a partir dos valores cultivados e do vínculo social estabelecido.  

 

O enfoque é dado na valorização do potencial econômico do Município de Brotas de 

Macaúbas, porém, a ponte utilizada para identificar, catalogar e informar sobre a efetiva 

condição de desenvolvimento desta economia advém dos pressupostos cultivados através da 

identidade que cada agente guarda com o local, ou visto de outra maneira, da contemplação 

das interrogações da “vulgata localista”. Abaixo revisaremos um pouco da história do 

Município de Brotas de Macaúbas – origem e fatores mais relevantes – a fim de conhecer as 

principais variáveis que levaram à configuração atual deste território.   

 

3.1 BROTAS DE MACAÚBAS INTEGRADA AO TERRITÓRIO DE IDENTIDADE DO 
VELHO CHICO 

 

3.1.1 Origem e história do Município 

 

O universo físico em que o Município de Brotas de Macaúbas se situa, adotando as 

regionalizações expostas pela CAR e pela SEI, apresenta a seguinte composição: na 

mesorregião geográfica do Centro Sul Baiano, na microrregião geográfica de Boquira (22); na 

                                                 
5 Projeto GeografAR: Geografia dos Assentamentos Rurais. Projeto que desenvolve pesquisas desde 1996 
relativas ao desenvolvimento do espaço geográfico baiano.  Apoio e parceria da Universidade Federal da Bahia. 
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Região Econômica da Chapada Diamantina6 (12), Região Administrativa de Ibotirama (22). 

Pertence ainda ao Eixo de Desenvolvimento da Chapada Sul e ao Território de Identidade do 

Velho Chico (02). Para o Governo Federal, a mais recente regionalização caracteriza os 

Municípios em Territórios da Cidadania e aquela região como Territórios de Cidadania do 

Velho Chico/BA. 

 

Segundo a legislação dos Municípios da Bahia (2004), Brotas de Macaúbas se originou do 

Município de Macaúbas, de acordo com a Lei de Criação (Resolução Provincial) nº 1.817, de 

16/07/1878, sendo a Lei vigente nº 628 de 30/12/1953, publicada no Diário Oficial em 

10/02/1954. Os limites intermunicipais compreendem os Municípios de Barra do Mendes, 

Ibitiara, Ipupiara, Morpará, Oliveira dos Brejinhos e Seabra.   

 

Na região em que se encontra o atual Município de Brotas de Macaúbas, há registros7 de que 

nos últimos anos do século XVIII (1792), seu fundador, o Português Romão Gramacho, foi 

atraído pela mineração diamantífera do antigo povoado de São João da Chapada Velha e 

vendo o estado de abandono em que se encontravam as terras, adquiriu todas no desejo de 

formar algumas fazendas de gado. A partir daí, desenvolveu atividades agropecuárias. O 

topônimo originário do Município foi Caiam-Bola8, e a história afirma que os primeiros 

habitantes eram garimpeiros que trabalhavam na extração e comercialização de diamantes. O 

português tornou-se procurador e intermediário das terras em que posteriormente se formaria 

o Município de Brotas de Macaúbas. Dividindo-as em lotes, vendeu a algumas pessoas 

interessadas. No maior lote vendido foi construída a igreja matriz e a partir desse momento 

começou efetivamente a existir o Município.  

 

Os historiadores contam como o povo vivia antigamente. A luz da cidade era em postes na 

forma de lamparina, acendido com fósforos todos os dias à noite e apagado pela manhã. O sal 

consumido era em pedra, trazido pelo Rio São Francisco, assim como peixe, querosene e 

muitos outros produtos. As festas eram tocadas de violão ou sanfona. No período do 

                                                 
6 Localizada na parte central do Estado da Bahia, compõe-se de 33 Municípios Abaíra, Andaraí, Barra da Estiva, 
Boninal, Bonito, Boquira, Botuporã, Brotas de Macaúbas, Caturama, Érico Cardoso, Ibicoara, Ibipitanga, 
Ibitiara, Ipupiara, Iramaia, Iraquara, Jussiape, Lençóis, Macaúbas, Mucugê, Nova Redenção, Novo Horizonte, 
Oliveira dos Brejinhos, Palmeiras, Paramirim, Piatã, Rio de Contas, Rio do Pires, Seabra, Souto Soares, Tanque 
Novo, Utinga e Wagner.  
7 História, serviços e informações disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Brotas de Macaúbas. 
8 Não se sabe a origem nem o significado. 
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surgimento do Município tudo era muito atrasado. Havia muita miséria, o governo mandava 

muitas coisas que ficavam com os ricos, enquanto os pobres se contentavam com as sobras. 

 

Estudando a história do Município de Brotas de Macaúbas, um dos capítulos mais 

interessantes diz respeito à disputa entre os coronéis Horácio de Matos e Militão Rodrigues 

Coelho. Um dos principais resultados dessa disputa diz respeito à configuração atual do 

Município, visualizando seus limites intermunicipais9. A partir daí é possível explicar o 

porquê de em um mesmo território existir povoados tão afastados10 da sede. O coronel 

Horácio de Matos era filho de Brotas de Macaúbas e seu rival, o coronel Militão, de Barra do 

Mendes, que neste período (1912) não se constituía como Município, apenas distrito de 

Brotas. Um dos principais motivos do conflito era o cartório, que dava a Brotas o título de 

sede do Município. Nestas batalhas, Militão sempre contou com o apoio do Governador do 

Estado, Antônio Muniz de Aragão (substituto de J. J. Seabra). Depois de várias contendas, 

tanto em Brotas e em Barra do Mendes, Horácio de Matos consegue se estabelecer como 

representante máximo do povo daquela região e, só em 1958, Barra do Mendes se desmembra 

de Brotas de Macaúbas, tornando-se Município independente.  

 

Brotas de Macaúbas apresenta características muito peculiares da região a que pertence e, de 

acordo com as fontes de dados, alguns aspectos tornam-se mais evidentes que outros e as 

informações nem sempre são apresentadas de maneira complementar, ou seja,  

  

geralmente definem região de modo pouco preciso, física ou sócio-
economicamente, como área que se pretendem delimitar, com “critérios 
parciais de espacialidade”, que “recortam a base física” (NEVES, 1998, 
p.22).   

 

A abordagem em territórios de cidadania permite uma compreensão do recente recorte, que 

busca integrar os Municípios de acordo com as características semelhantes e possibilitar a 

valorização dos seus aspectos mais relevantes. Erivaldo Neves apresenta aspectos do 

                                                 
9 De acordo com o livro de orçamento de Brotas de Macaúbas, do ano de 1938, está registrado que o Município 
era extraordinariamente grande e tinha cerca de 7.000 km², indo de Morpará (às margens do Rio São Francisco) 
até Barra do Mendes. Ao longo dos anos Ipupiara, Morpará e Barra do Mendes tornaram-se Municípios 
independentes.  
10 Temos como exemplo os povoados da Região da Serra do Cocal, que são mais próximos de Barra do Mendes, 
mas sempre estiveram sobre o domínio político de Brotas. 
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cotidiano do local que podem ser reportados a uma análise da história do Brasil e, mais 

especificamente, da Bahia.  

 

Certamente, a multiplicação de histórias de comunidades – que estudem a 
inserção do homem no meio físico, articulações sociais, estruturas produtivas, 
circuitos comerciais, geografia dos poderes, manifestações culturais – 
possibilitará análises mais abrangentes e aprofundadas do conjunto 
multifacetário da história nacional (NEVES, 1998, p.15). 

 

É importante que se evolua para um recorte local que privilegie o cotidiano contemporâneo do 

Município de Brotas de Macaúbas e, para tal, serão analisados seus principais indicadores 

socioeconômicos, além de apresentar destaque aos principais produtos agrícolas da região. 

 

3.1.2 Indicadores socioeconômicos do Município  

 

Em 2006, no Território do Velho Chico, o IBGE estimou sua população em 366.022 

habitantes, inseridos em uma área de 46.328 km².  Desta população, 11.427 habitantes 

residiam no Município de Brotas de Macaúbas, em uma área de 2.372,64 km². A densidade 

demográfica deste Município é de 4,82 hab/km². Na tabela 1 são identificados os Municípios 

que compõem o Território do Velho Chico, com população estimada em 01/07/2006, a área 

em km², assim como a densidade demográfica, relação entre a população estimada e a área 

geográfica que cada Município ocupa.  

 

Tabela 1 – População estimada, área e densidade demográfica dos Municípios do Território do Velho 
Chico, Bahia – 2006. 

 
 

Municípios 

 

População 

Estimada (1) 

 

Área (km2 ) 

 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km2) 

Velho Chico 366.022 46.328 7,90 

Barra 47.410 11.332,95 4,18 

Bom Jesus da Lapa 58.440 3.951,42 14,79 

Brotas de Macaúbas 11.427 2.372,64 4,82 

Carinhanha 28.517 2.751,86 10,36 

continua 
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Municípios 

 

População 

Estimada (1) 

 

Área (km2 ) 

 

Densidade 

Demográfica 

(hab/km2) 

Feira da Mata 6.156 1.655,82 3,72 

Ibotirama 24.790 1.391,23 17,82 

Igaporã 14.917 789,25 18,90 

Muquém do São Francisco 9.632 3.833,91 2,51 

Oliveira dos Brejinhos 22.082 3.563,91 6,20 

Paratinga 30.230 2.956,39 10,23 

Riacho de Santana 29.652 2.698,46 10,99 

Serra do Ramalho 32.189 2.677,37 12,02 

Sítio do Mato 13.979 1.709,76 8,18 

Fonte: IBGE, 2006. 
(1) Estimativas das populações residentes, em 01/07/2006. 

 

No período de 1991-2000, a população de Brotas de Macaúbas apresentou uma taxa média de 

crescimento anual de -1,06%, passando de 14.263 em 1991 para 13.003 em 2000. Em 2006, 

essa estimativa populacional atingiu o número de 11.427 habitantes e, de acordo com a 

contagem populacional 2007 do IBGE, este número decresceu para 10.922 residentes. A 

Tabela 2 acrescenta os números relativos à população residente na zona urbana e rural do 

Município, com dados a partir da década de 1970 e o Gráfico 1 sintetiza a população do 

Município em cada período. 

 

Tabela 2 – População Total, Urbana e Rural de Brotas de Macaúbas (em habitantes) – 1970 a 2007. 
 

POPULAÇÃO RESIDENTE (EM HABITANTES) ANOS 

TOTAL URBANA RURAL 

1970 12.484 1.388 11.096 
1980 12.498 1.830 10.668 
1991 14.277 2.450 11.827 
2000 13.003 3.050 9.953 
2007 10.922 3.122 7.800 

Fonte: Elaboração própria baseado em dados do IBGE, 2007. 
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 Gráfico 1 – População Total de Brotas de Macaúbas (em habitantes) 1970 a 2007. 

 Fonte: Elaboração própria baseado em dados do IBGE, 2007. 

 

A taxa de urbanização cresceu, passando de 17,18% em 1991 para 23,46% em 2000. Quanto 

aos indicadores de rendimento, a renda per capita do Município passou de R$ 50,91 em 1991 

para R$ 64,08 em 2000. A pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar 

per capita inferior a R$ 75,50, equivalente a metade do salário mínimo vigente em agosto de 

2000), diminuiu 5,93%, passando de 83% em 1991 para 78,1% em 2000. A desigualdade 

cresceu: o Índice de Gini passou de 0,58 em 1991 para 0,69 em 2000. Em relação aos outros 

Municípios do Estado, Brotas de Macaúbas apresenta uma situação intermediária no quesito 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, ocupando a 183º posição. 

 

Na análise econômica, o setor de serviços representa um importante papel na economia da 

cidade, fato comprovado em 2002, quando o setor foi responsável por mais de 60% do PIB 

municipal. Entre os serviços demandados pela população, as linhas de financiamento para o 

setor rural são concedidas pelas agências do Banco do Brasil, no Município de Ipupiara, que 

fica a 32 km Brotas de Macaúbas e na Caixa Econômica Federal em Seabra, a 140 km. 
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Em novembro de 1995, os estabelecimentos comerciais existentes, responsáveis pelo 

atendimento do Município, totalizavam 172 unidades, das quais, 167 integravam o comércio 

varejista e apenas 5 o comércio atacadista, segundo dados da Junta Comercial do Estado da 

Bahia (JUCEB).  

 

Como principal via de acesso terrestre, o Município de Brotas de Macaúbas dispõe da rodovia 

BA–156, uma estrada ‘asfaltada’ que atualmente não se encontra em boas condições de 

tráfego. Percorrendo o Município no sentido Norte-Sul, interliga-se aos Municípios de 

Ipupiara e Oliveira dos Brejinhos. Segundo constatação da CAR (1996, p. 32), “as estradas e 

caminhos vicinais que dão acesso ao interior do Município são precárias e não suprem de 

forma satisfatória o deslocamento da população, dificultando até mesmo o escoamento da 

produção”.  

 

A eletrificação do Município direcionada a atender instalações domiciliares, passou a existir a 

partir de 1985. A relação com a população rural é alarmante, pois em 1990 o consumo rural 

era de apenas 54 consumidores. Considerando que Brotas de Macaúbas até a década de 1990 

era um Município eminentemente rural, a carência de redes de energia vinculada a esta área é 

considerável, mostrando-se como um fator limitante ao desenvolvimento do Município. 

 

Quanto ao sistema de apoio à saúde no Município, a CAR fez uma observação interessante, 

onde evidencia a importância dos Municípios próximos no atendimento à população 

brotense11: 

 

Segundo o Anuário Estatístico da Bahia – SESAB, foram atendidos em rede 
ambulatorial no Município de Ibotirama 4.150 consultas médicas de Brotas 
de Macaúbas. Neste ano, 66 consultas odontológicas da 22ª DIRES foram 
referentes ao Município de Brotas de Macaúbas. Isso reforça a necessidade 
de ampliação e melhoria do seu serviço de saúde (CAR, 1996, p.36).  

 

Os indicadores levantados definem que a situação é um tanto complicada. Desta maneira, 

medidas corretivas devem ser tomadas e é com este intuito a necessidade de tal pesquisa, que 

busca entender a realidade municipal e proporcionar modificações em sua configuração atual.  

 

                                                 
11 Oriundo do Município de Brotas de Macaúbas/BA. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DA ECONOMIA LOCAL 

 

A partir das concepções de Murilo Flores, autor que descreve os mecanismos utilizados por 

uma comunidade para valorizar seus produtos e serviços, é possível analisar o potencial de 

desenvolvimento do território de Brotas de Macaúbas/BA. O passo inicial para esta 

valorização pressupõe a delimitação de um espaço geográfico, onde seja possível estabelecer 

a interação entre os atores que compõem o local.  

 

 O Município de Brotas de Macaúbas se configura de maneira bastante particular, compondo-se de 

diversos aglomerados, mais conhecidos como “povoados12”. Estes se integram de maneira singular e 

convergem para a sede do Município, que guarda toda a configuração política e administrativa do 

território. 

 

Tomando por base o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) – 2005, o 

Município de Brotas de Macaúbas se encontra totalmente inserido na Região Semi-Árida, 

com uma área de 2.372,64 km². A tipologia climática identifica um Município de clima 

subúmido a seco e semi-árido. Esta região, que enfrenta grandes dificuldades devido ao 

extenso período de seca, caracteriza-se pelo vínculo social existente entre os atores, como 

também as tradições que são transmitidas pela oralidade, ou mesmo a partir dos “laços de 

parentescos estabelecidos pelo matrimônio e das relações de compadrio13” (GERMANI; 

OLALDE; OLIVEIRA, 2006, p. 138). O quadro 1 apresenta a latitude, longitude, altitude, 

área e distância da capital, referente ao Município de Brotas de Macaúbas. 

 

            

Município Latitude  
(Sul) 

Longitude  
(Oeste) 

Altitude 
(m) 

Área  
(Km²)  

Distância  
da Capital 

(Km) 

  

Brotas de 
Macaúbas  

-11º59'56''        42º37'33'' 813 2.372,64 599    

        

Quadro 1 – Latitude, longitude, altitude, área e distância da capital, Brotas de Macaúbas, 2004 – 2005. 
Fonte: Elaboração própria baseado em dados da CAR, 1996. 

 

 

 

                                                 
12 Pequena aglomeração populacional. 
13 Relação entre compadres. 
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3.2.1 O potencial dos povoados de Brotas de Macaúbas   

  

Trabalhar o espaço local, destacando os aglomerados que compõem o Município, pressupõe 

uma análise que busca sistematizar aspectos históricos, geográficos, econômicos e sociais. 

Além de ser feito uma modelagem com os indicadores da dinâmica do Município de Brotas de 

Macaúbas, é importante construir, segundo Carlos (2004, p.7), “um modo possível de pensar a 

cidade”. Este raciocínio 

 

parte do pressuposto de que as relações sociais se realizam, concretamente, 
na forma de relações espaciais, constituindo-se ao mesmo tempo prática. 
Nesta direção, a reflexão sobre a cidade é, fundamentalmente, uma reflexão 
sobre a prática sócio-espacial que diz respeito ao modo pelo qual se realiza a 
vida na cidade, enquanto formas e momentos de apropriação. Assim, o 
espaço urbano apresenta um sentido profundo, pois se revela enquanto 
condição, meio e produto da ação humana – pelo uso – ao longo do tempo 
(CARLOS, 2004, p. 7).  

 

A cidade é vista com uma “construção humana” que sistematiza um produto histórico-social, 

ou seja, “um trabalho materializado, acumulado ao longo do processo histórico e 

desenvolvido por uma série de gerações” (CARLOS, 2004, p.7). Ela é pensada no presente, 

porém, o passado e o presente se combinam e materializam relações. Na história de Brotas de 

Macaúbas, observamos uma série de “marcos” que definem sua configuração atual.   

 

O cotidiano da cidade, ou seja, a prática sócio-espacial que é desenvolvida no âmbito local 

apresenta o cenário fundamental, onde é possível evidenciar reflexos da “vulgata localista”, 

relacionando a identidade e o vínculo estabelecido. Neves (1998, p.16) mostra que  

 

o cotidiano social é heterogêneo, “sobretudo no que se refere ao conteúdo e à 
significação ou importância dos tipos de atividades: “a organização do 
trabalho e da vida privada, lazeres e descanso, atividade social sistematizada, 
intercâmbio e purificação (...). A “história do quotidiano” está “cada vez 
mais na moda entre o público e entre os historiadores”. Situa-se “no 
cruzamento de alguns dos novos interesses” da pesquisa histórica: 
instrumentos de trabalho, utensílios, mobiliário, ambiente familiar, jogos, 
etc. Ou de outro modo, da “vida privada”, elaborados num esquema 
conceitual que enfoca o indivíduo e seu meio sócio-cultual, em 
contraposição à “vida pública”, que “pressupõe” o Estado moderno como 
critério de limitação do objeto de estudo e suas circunstâncias.  

 



 40 

A realidade local nada mais é do que um misto de tradições, valores e costumes, formatados a 

partir da valorização da identidade, que se estende para uma articulação entre as escalas da 

organização social. Diante do panorama que tenta trabalhar a dinâmica do Município de 

Brotas de Macaúbas, destacando a relação espacial e o cotidiano da população, temos 

evidente a apresentação de pressupostos para o desenvolvimento local.  

 

 A economia deste Município, durante a década de 1970 e 1980 concentrava-se basicamente 

na atividade agrícola. O percentual da população rural em 2000 era de aproximadamente 75%. 

De acordo com as demandas identificadas para o Município, existe um estágio agrícola 

artesanal, com ocorrência de um contingente populacional expressivo residindo no âmbito 

rural. Estes dados indicam a necessidade de equipamentos para beneficiamento da produção14, 

edificação das pequenas estruturas e processamento dos produtos, além da existência de um 

fator que atrapalha cotidianamente a vida dos produtores rurais, que é a instabilidade do 

período de precipitação pluviométrica, visto que o Município se encontra totalmente inserido 

no semi-árido baiano.  

 

É interessante observar que, no Município, em meados da década de 1980, aproximadamente 

55,2% dos estabelecimentos de terras agricultáveis eram formados por estratos de até 10 ha e, 

no outro extremo, o número de estabelecimentos com dimensões acima de 100 ha 

representam apenas 4,1% do total. A maior fração destes estabelecimentos se insere nos 

grupos de até 50 ha. A tabela seguinte apresenta os grupos em área total rural de Brotas de 

Macaúbas, no ano de 1985.  

 

Tabela 3 – Grupos de Área Total rural de Brotas de Macaúbas - 1985. 

 
Estabelecimentos Área Grupos de 

Área (ha) Nº % ha % 
> de 1 33 1,3 28 0 
1 – 2 208 7,9 294 0,5 
2 – 5 662 25,1 2.200 3,7 
5 – 10 551 20,9 3.887 6,5 

                                                                                                                                       continua

                                                 
14 Em 2006 o Município contava com 1.724 estabelecimentos agropecuários, numa área de 29.244 ha. Um dado 
interessante que mostra o quanto a produção rural é de baixa incorporação tecnológica está no número de tratores 
existente. Apenas cinco estabelecimentos agropecuários possuem tratores para mecanizar a produção.  
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Estabelecimentos Área Grupos de 

Área (ha) Nº % ha % 
10 – 20  454 17,2 5.964 10 
20 – 50 462 17,5 13.536 22,7 
50 – 100 161 6,1 10.822 18,3 
100 – 200 67 2,5 8.698 14,6 
200 – 500 35 1,3 9.091 15,3 

500 – 1.000 4 0,2 2.416 4,1 
1.000 – 2.000 2 0,1 2.600 4,4 

> 2.000 - 0 - - 

TOTAL 2.639 100 59.600 100 
 Fonte: IBGE, 1991. 

 

A análise dos dados econômicos do Município já indica que a região é carente de políticas de 

fortalecimento das pequenas unidades de produção. A abordagem a seguir evidencia a 

economia rural do Município de Brotas de Macaúbas com seus distintos povoados, cada um 

apresentando uma identidade própria, e se diferenciando na produção de bens específicos. 

Mesmo que esta produção se caracterize por ser voltada para a subsistência, veremos que é 

possível montar estratégias de valorização, distinguindo os produtos a partir da qualidade e 

pela procedência.   

 

Em 2006 o IBGE realizou o Censo Agropecuário, que incluiu a Contagem da População, 

formatando um conjunto de dados da produção agrícola do Município de Brotas de 

Macaúbas/BA. Este estudo destacou os produtos que são cultivados nos povoados da região, 

porém, os dados são divulgados de forma agregada, necessitando de um prévio conhecimento 

do local a fim de relacionar cada povoado de acordo com a sua base econômica. Esta 

produção abastece basicamente os residentes do local, já que não tem força para ser escoada. 

O próximo passo visa fazer um recorte espacial no Município, buscando caracterizar os 

aglomerados populacionais (povoados) de acordo com suas principais produções, fazendo-se 

um paralelo com a cultura, os valores e as tradições de cada lugar. 

 

Brotas de Macaúbas ocupa uma área de 2.372,64 km². É composto por aproximadamente 84 

aglomerados populacionais, sendo destes, cerca de 65 caracterizados como povoados. Alguns 

se localizam muito próximos da sede do Município, porém, outros se distanciam 

consideravelmente, aproximando-se das cidades circunvizinhas.  
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A fim de definir um critério de análise para os aspectos mais relevantes dos povoados de 

Brotas de Macaúbas, utiliza-se a junção dos aglomerados populacionais, ou povoados, a partir 

da proximidade, o que apresenta influência direta na atividade econômica que é desenvolvida 

no local. Tal critério fica evidente, visto que cada região dispõe de um povoado central, que 

certamente é o mais populoso, e os demais povoados do grupo se ligam direta com este. Um 

exemplo claro é a conhecida ‘Serra do Cocal15’, tendo o Cocal como povoado de maior 

destaque e os outros se integram a este, de forma a manter relações. No quadro abaixo vemos 

os povoados que compõem esta região, assim como a distância de cada um à sede do 

município: 

 

POVOADOS DISTÂNCIA À 
SEDE (EM KM) 

COCAL 130 

 MANGABEIRA 140 

PAPAGAIO  138 

ÁGUA NOVA 149 

FUNDO LARGO 
 

 148 

MATA DO COCAL  150 

SANTA CRUZ 155 

OLHOS D'ÁGUA DE 
DENTRO 

 

 127 

MUCAMBO  127 

LAGOA DA PALHA  145 

CURRALINHO 140 

SAUDÁVEL 
 

 152 

BOCA DAS PALMEIRAS 161 

SANTO ANDRÉ 155 

MORRO DA FUMAÇA  120 

BOA VISTA  135 

COCOS 152 

LAGES 129 

ALAGADO 125  

MALHADA 133 

Quadro 2 – Povoados da Região da Serra do Cocal16. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

                                                 
15 Um conjunto de povoados que se encontram em torno de montanhas com muitos picos e quebradas. 
16 Na região da Serra do Cocal, os povoados mais populosos são: Cocal, Saudável, Santo André, Curralinho, 
Mangabeira. No povoado de Saudável existe170 domicílios de difícil acesso, de acordo com o levantamento da 
Secretaria Municipal de Saúde de Brotas de Macaúbas.  
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A ‘Serra do Cocal’, devido sua localização extremamente afastada da sede, possui algumas 

especificidades. Os bens produzidos são utilizados no abastecimento da população local, 

como a produção de mandioca, feijão, milho, frutas cítricas, além da criação de gado. A 

região ainda se destaca pela tradição dos artesanatos, a qual é preservada pelos laços de 

consangüinidade, sendo a tradição repassada de pai para filho ao longo de gerações. Alguns 

produtos são feitos de cerâmica e outros de palha de coqueiro (como a confecção de esteiras). 

No Cocal também existem muitos cantores, compositores e poetas, que animam as festas 

tradicionais, como a festa de Nossa Senhora da Piedade, no mês de agosto. Nos meses de 

dezembro e janeiro, acontece a festa de reis, comemorando o nascimento do menino Jesus. 

Essa festa dura 11 dias e é embalada pelo grupo folclórico Reis de Antônio. Esse grupo foi 

criado em 03 de janeiro de 1979, e é formado por 12 integrantes, sob a responsabilidade do 

Sr. Antônio Alves dos Santos.  

 

Cada aglomerado populacional representa uma unidade produtiva distinta, que sobrevive às 

condições climáticas. Percebe-se a baixa incorporação de tecnologias e insumos adequados à 

produção, fatores imprescindíveis tanto para a obtenção de melhores rendimentos das 

culturas, quanto para a reprodução de pequena unidade familiar em condições menos 

adversas. Segundo constatações da CAR, o Município de Brotas de Macaúbas é formado: 1) 

por terras naturais aptas para exploração agropecuária e 2) com grande parte da população 

residindo na zona rural. Estes são fatores positivos para soerguer a economia municipal, 

relacionado com a agropecuária. As alternativas que podem ser cogitadas referem-se ao 

aproveitamento agrícola e artesanal no Município, devido às experiências que apresentam 

bons resultados ou aquelas que historicamente o Município tem tradição na exploração, tais 

como: caprinocultura, pecuária bovina, de corte e leiteira, citricultura, apicultura. 

 

A valorização da identidade local defende que a comunidade passe a focar naqueles produtos 

que apresentam vantagens econômicas. Antigamente se destacava em alguns povoados do 

Município a cultura do fumo, de grande aceitação pelos produtores, mas nos últimos anos 

vem sofrendo refluxos, devido a irregularidades no processo de comercialização, fato que 

provocou uma queda acentuada em sua produção. Os povoados que mais se destacaram no 

plantio da cultura do fumo são vistos no quadro 3:  
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POVOADOS DISTÂNCIA À SEDE 

(EM KM) 

LAGOA DE 
DENTRO 

 

09 

LAGOA DE FORA 13 

LAGOA DO MEIO 18 

ALVORADA 16 

SANTA MARIA 12 

SALINA 11 

BARRINHA 15 

Quadro 3 – Povoados da Região da Lagoa de Dentro. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

 

O processo de produção do fumo caracterizava bem o vínculo social estabelecido nos 

povoados, pois o trabalho é completamente artesanal, passando pelo plantio da semente, o ato 

de “quebrar fumo”- retirada das folhas - o trançado, para depois enrolar em “toras de pau”, 

tudo isso feito pelos membros da família, que embalava a produção e vendia nas feiras. 

Diversas famílias do povoado da Lagoa de Dentro se ocuparam por vários anos dessa 

atividade. Histórias da época evidenciam fatos interessantes nesta localidade. No período do 

coronelismo, a sociedade era tão preconceituosa que foram construídas duas igrejas católicas, 

uma para os “brancos” e outra para os “pretos”, deixando os padres em dúvida nos dias de 

festa religiosa, pois não sabiam qual missa celebrar primeiro. Hoje em dia não existe mais 

essa distinção, porém, a história ainda é contada de geração em geração.  

 

É comum observar na região da Lagoa de Dentro a convivência com diferentes culturas, como 

por exemplo, a produção de mel de abelha e a criação de galinhas, esta última, para a 

comercialização de ovos ou para o abate. Uma estratégia de desenvolvimento local estaria 

voltada para a criação e manutenção de cooperativas de produtores rurais, especialistas na 

extração e comercialização do mel de abelha. Um aspecto positivo dessa agregação advém do 

fato de que a comunidade já tem estabelecido seus vínculos sociais, sua proximidade e o 

sentimento de pertencimento ao local e, em muitos casos, ainda apresentam a mesma 

consangüinidade. O fato de trabalharem almejando o mesmo objetivo pode ser determinante 

para o desenvolvimento do processo produtivo. 
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Os povoados de Alvorada, Nova Vista, Novo Horizonte e Mata do Bom Jesus, mantêm uma 

crescente produção de mel de abelha. Existe uma associação de apicultores na Alvorada e 

outra no Novo Horizonte. Em 2005 foram produzidos 10.000 Kg de mel de abelha nos limites 

territoriais de Brotas de Macaúbas, gerando um rendimento anual de R$ 35.000,00. Foram 

produzidas ainda 90 mil dúzias de ovos de galinha, num efetivo de 18.000 aves, que renderam 

R$ 90.000 para os produtores. Por outro lado, a quantidade de vacas ordenhadas em 2005 

atingiu o número de 420 cabeças, o que gerou a produção de 605 mil litros de leite.  

 

O Serviço Brasileiro de Assistência Gerencial às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE) 

nos dias 11 e 12 de dezembro de 2008, ministrou um curso de capacitação para apicultores e 

técnicos dos Municípios que integram o Projeto APIS São Francisco17. O curso abordou, 

dentre outros temas, o associativismo, o cooperativismo, a elaboração de projetos, boas 

práticas de produção e fabricação, além da noção de custos e formação de preços. O Projeto 

APIS visa fomentar e organizar a cadeia apícola da região do Médio São Francisco, buscando 

a melhoria da qualidade de vida dos apicultores. Aproximadamente três meses depois, a 

cooperativa dos apicultores da região comemorou a abertura do entreposto do beneficiamento 

do mel e cera de abelhas, através do registro no Sistema de Inspeção Federal (SIF), do 

Ministério da Agricultura e Abastecimento, o que possibilitou a ampliação do mercado para 

outros estados brasileiros. Segundo o apicultor Itamar Queiroz, a certificação altera o caráter 

da produção de mel na região, dado que apenas poderia ser vendida no comércio local e 

divulgada em alguns eventos realizados na região.  

 

A identidade cultural do aglomerado da Mata do Bom Jesus é mantida pelas tradições, valores 

e costumes que são preservados. As festas tradicionais são preparadas e esperadas pelos 

moradores com muita ansiedade, como exemplo, a festa de Nossa Senhora da Guia, no dia 02 

de fevereiro: evento religioso que consta de missa, procissão, leilões e ainda festa dançante. 

Outro evento que marca o calendário deste povoado é a Festa do Bom Jesus, evento 

comemorado no local há mais de 100 anos. Os festejos duram aproximadamente dez dias, 

                                                 
17  O Projeto Apis São Francisco tem como público-alvo, apicultores organizados em associações e cooperativas 
dos Municípios de Barra, Bom Jesus da Lapa, Brotas de Macaúbas, Buritirama, Carinhanaha, Feira da Mata, 
Ipupiara, Ibotirama, Morpará, Muquém do São Francisco, Oliveira dos Brejinhos, Paratinga, Riacho de Santana, 
Serra do Ramalho e Sítio do Mato. A meta é aumentar o faturamento com a comercialização dos produtos 
apícolas, através da cooperativa, sendo 20 toneladas em 2008, 40 toneladas em 2009 e 60 toneladas em 2010 e 
aumentar em 30% a produção de mel com base na produção do ano de 2007/2008, no período de 2008/2009 a 
2009/2010. 
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envolvendo rezas, leilões, alvoradas com tocadores da região, barracas de venda de produtos 

locais, dentre outros.     

 

Nos povoados mais próximos da Mata do Bom Jesus o potencial econômico é vinculado à 

produção de mel de abelha, farinha e ainda ao plantio da cana-de-açúcar, insumo utilizado na 

produção de cachaça e/ou rapadura. Abaixo são vistos os povoados que integram a região da 

Mata do Bom Jesus. 

 

 
POVOADOS DISTÂNCIA À 

SEDE (EM KM) 

NOVO 
HORIZONTE 

 

 
18 

NOVA VISTA 17 

MATA DO BOM 
JESUS 

 

 
20 

CRISTALÂNDIA 26 

ÁGUA VERDE 27 

BARAÚNA 42 

PIRANHA 46 

MOURÃO 38 

TAMBURIL 38 

Quadro 4 – Povoados da Região da Mata do Bom Jesus18. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

                  

Outro importante item na agricultura desta região é a mandioca, utilizada na industrialização 

de farinha e polvilho, como também a raspa da mandioca, que serve para alimentação dos 

rebanhos. Nos dias de hoje ainda permanece a cultura de ‘raspar mandioca’ para a fabricação 

da farinha, beiju e polvilho. Acontece sazonalmente até mesmo na sede do Município, onde 

há pelo menos duas ‘casas de farinha’, que mantêm a tradição de agregar pessoas, sejam 

parentes, amigos ou conhecidos, jovens ou mais velhos. A agregação dessas pessoas dá-se 

                                                 
18 No levantamento da Secretaria de Saúde do Município de Brotas de Macaúbas, a Região da Mata do Bom 
Jesus agrega aproximadamente 1000 domicílios.  
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pelo vínculo estabelecido, como também, pela relação de proximidade e a produção é 

repartida através do sistema de ‘meia19’.  

 

Em 2006 foram produzidas 4.800 toneladas de mandioca na zona rural de Brotas de 

Macaúbas, gerando um rendimento de R$ 480 mil reais. Essa quantidade já foi de 5.763 

toneladas na década de 1980. Mata do Bom Jesus, Novo Horizonte e Nova Vista são os 

povoados que mais produzem mandioca na zona rural de Brotas e ainda mantém as 

tradicionais ‘casas de farinha’. Moradores dos povoados de Novo Horizonte e a Nova Vista 

criaram juntos a Associação Comunitária dos povoados de Novo Horizonte e Nova Vista, 

com sede no povoado de Novo Horizonte. Por serem comunidades próximas, os produtores 

rurais se integram no sentido de beneficiar a produção dos dois lugares. No cultivo da 

mandioca, trabalham no regime de parceria, utilizando ‘casas de farinha’ dos associados. O 

processo é o seguinte: as pessoas mais próximas são convidadas para trabalhar raspando a 

mandioca, triturando, mexendo a farinha nos fornos até que fique torrada, fabricando também 

beiju e polvilho. No final do processo, o excedente não comercializado, é repartido entre as 

pessoas como parte do pagamento.   

 

Por outro lado, a plantação de milho também é significativa no Município de Brotas de 

Macaúbas, destacando-se a região da “Serra do Cocal”, Nova Santana, Amansador, Lagoa de 

Dentro, Barrinha e Alvorada. A Associação Bom Jesus do povoado da Mata do Bom Jesus 

integra os produtores de feijão daquela região, assim como a Associação Comunitária de 

pequenos produtores rurais de Araci integra os produtores de feijão e milho da região e ainda 

busca alternativas para viabilizar a criação de gado. Segundo informações do Sindicato de 

Trabalhadores Rurais de Brotas de Macaúbas, a associação do Araci, juntamente com o grupo 

de mulheres, fabricam doces de leite e geléias, comercializando-os no próprio Município, nas 

feiras locais, em supermercados da sede e em eventos organizados pelo Município. A 

produção não pode sair dos limites territoriais de Brotas de Macaúbas, pois não existe 

certificação de qualidade para estes produtos. O grupo de mulheres do Araci já existe há cerca 

de três anos e é bastante organizado.  Os povoados mais próximos do Araci são os seguintes: 

 

 
                                                 
19 De acordo com o relatório do Projeto GeografAR (2006) e com a população dos povoados de Brotas de 
Macaúbas, os acordos de meia, ou seja, a divisão dos resultados da produtividade, aconteciam oralmente, sem 
mais garantia para o lavrador do que a promessa do proprietário.   
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POVOADOS DISTÂNCIA À 

SEDE (EM KM) 

COLÔNIA 06 
ANDIROBA 18 
SÃO PEDRO 16 

ARACI 12 
LAGOA NOVA 22 
ROÇA VELHA 21 

SANTANA DO 
OURO 
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OURICURI DO 
OURO 

 

 
38 

FEIRA NOVA 26 

Quadro 5 – Povoados da Região do Araci. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

               

Enquanto a criação de gado existe praticamente em todo o Município, a caprinocultura vem se 

tornando uma alternativa produtiva, destacando-se a criação nos povoados de Jatobá, Brejo, 

Lagoa do Capim, Varzinha, Barriguda e outros. A Associação Comunitária de Jatobá existe 

para viabilizar estratégias positivas quanto à criação de cabras. O atributo principal é a 

comercialização da ‘carne de bode’, leite e doces. Foi verificado entre 1980 e 1994 uma 

trajetória constante no número de cabeças, segundo estudos da CAR. O rebanho de caprinos 

elevou-se 138% entre 1980 e 1992, o que levou a perceber que “a opção caprinocultura 

conseguiu se sobrepor aos fatores adversos” (CAR, 1996, p. 24).  

 

No relatório desenvolvido pelo Projeto GeografAR, o Município de Brotas de Macaúbas20, 

mais especificamente, os povoados de Jatobá e do Buriti do Alho, difundem a forma de acesso 

à terra vinculada ao Fundo de Pasto. O Fundo de Pasto é caracterizado como  

 

um sistema produtivo, cujos integrantes têm como valores basilares a 
família, a terra e o trabalho e utilizam-se da prática do pastoreio extensivo 
compartilhando, comunitariamente, em grandes extensões de terra no semi-
árido baiano. A ordem moral e a tradição das suas comunidades são 
transmitidas a partir da oralidade, assim, estão pautados na palavra e nos 
costumes, ou seja, no direito consuetudinário. Essas comunidades estão 
ligadas por laços de parentesco estabelecidos a partir do matrimônio e das 
relações de compadrio (...). O grupo doméstico de produção, além de se 

                                                 
20Através da Associação Agropecuária de Jatobá e Associação Comunitária dos Representantes do Povoado de 
Buriti do Alho.  
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integrar por laços de parentesco, aliança que impede o repasse da terra, tece, 
ainda, relações de solidariedade baseadas nas atividades coletivas 
decorrentes da organização produtiva que instrumentaliza este sistema. A 
unidade familiar mantém o manejo, a comercialização dos animais e a 
agricultura de subsistência nos períodos chuvosos (GERMANI; OLALDE; 
OLIVEIRA , 2006, p. 138). 

 

Como já foi destacado no relatório, os Fundos de Pasto dos povoados de Jatobá e Buriti do 

Alho existem em meio ao clima semi-árido característico da região, associado com a escassez 

de água. “A Central das Associações de Fundo de Pasto de Oliveira dos Brejinhos e Brotas de 

Macaúbas têm sede em Oliveira dos Brejinhos, e o motivo da organização está na exigência 

feita pelo Estado da Bahia para regularização fundiária das comunidades” (GERMANI; 

OLALDE; OLIVEIRA, 2006, p. 144). Na tabela abaixo podem ser evidenciados os povoados 

da Região de Jatobá com suas respectivas distâncias à sede do Município.  

 

 
POVOADOS DISTÂNCIA À 

SEDE (EM KM) 

MORRO REDONDO 28 

CAIS 37 

BARREIRO  30 

JATOBÁ 29 

LAGOA DO CAPIM 32 

PEIXES 32 

BARRIGUDA 27 

Quadro 6 – Povoados da Região do Jatobá. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

                    

 

Outros produtos que se destacam nos povoados de Brotas de Macaúbas são os cultivos de 

cana-de-açúcar e melancia, além da utilização da madeira e da lenha. A cana-de-açúcar é 

utilizada como principal insumo na produção de cachaça, atividade que ainda permanece em 

alguns povoados, tais como: Amansador, Nova Santana, Alvorada e Lagoa do Meio. O 

engenho está integrado ao ‘sítio’ onde se encontra a roça de cana-de-açúcar. Os produtores 

rurais, apesar de todo investimento que desprendem para a produção de aguardente, ainda têm 

que contar com a esperança de um ano ‘bom de chuva’. Em alguns engenhos trabalham 

apenas familiares, já em outros, funcionários contratados apenas neste período, sem nenhum 
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vínculo empregatício, e recebem o salário por semana trabalhada. Geralmente auxiliam o 

produtor rural na plantação da cana, na colheita e também na produção da aguardente e da 

rapadura. São utilizados engenhos tradicionais, movidos à tração animal, que servem para 

moer a cana e retirar a ‘garapa21’. O ‘bagaço da cana’ é utilizado na alimentação dos 

rebanhos.  Posteriormente, em um processo extremamente artesanal, a garapa é mantida em 

compartimentos por 24h, no processo de fermentação, passando pela destilação, que, por fim, 

produz a aguardente. A ‘pinga22’ como é conhecida pela população de Brotas, ainda é 

comercializada em muitos estabelecimentos, tanto na cidade como na zona rural, gerando 

fonte de renda para toda a cadeia que está envolvida no processo. A região do Amansador é 

integrada pelos seguintes povoados:  

 

 
POVOADOS DISTÂNCIA À 

SEDE (EM KM) 

AMANSADOR 08 

BURITI DO ALHO 16 

NOVA SANTANA 12 

RIACHO DO CARRO 20 

Quadro 7 – Povoados da Região do Amansador. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

 

Por fim, o Censo Agropecuário de 2006 identificou a produção de pequi, coco-da-baía, licurí, 

mangaba e outros. Esses produtos são extremamente sazonais e sua plantação ocorre em 

regiões de difícil acesso. Como exemplo, temos os povoados da região do Buriti Cristalino. 

 

POVOADOS DISTÂNCIA À 
SEDE (EM KM) 

LAGOA DO MARCIEL 20 

PÉ DO MORRO 18 

BURITI CRISTALINO 27 

SÃO FRANCISCO 22 

MARINHEIRO 25 

Quadro 8 – Povoados da Região do Buriti Cristalino. 
Fonte: Elaboração própria baseado em levantamento de dados de BROTAS DE MACAÚBAS, 1990. 

                                                 
21 Caldo de cana. 
22 Expressão utilizada justamente pelo processo arcaico de produção da cachaça em que se utilizam engenhos 
manuais. 
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Esses povoados são muito pequenos, porém, super importantes, visto que ajudam a 

complementar a história do Município de Brotas de Macaúbas. Um fato interessante ocorrido 

no povoado de Buriti Cristalino, nos anos terríveis da ditadura militar, diz respeito ao local ser 

escolhido como esconderijo pelo ex-capitão do exército, o “capitão da guerrilha”, Carlos 

Lamarca. Conseguiu abrigo no povoado através de um amigo, filho de Brotas, José Campos 

Barreto (Zequinha). Permaneceu por lá durante dois meses, até ser descoberto pelo exército 

(vindo de Salvador), chefiado pelo major Nilton Cerqueira que, auxiliado por autoridades 

brotenses, juntos, invadiram o povoado de Buriti. A família de Zequinha Campos foi 

brutalmente torturada, como atualmente conta seu irmão, Olderico Campos, personagem vivo 

da história. Lamarca e Zequinha foram assassinados em 17 de setembro de 1971 no povoado 

de Pintada, Município de Ipupiara.  

 

Nem só os povoados como também na própria sede existe uma série de manifestações 

socioculturais que marcam a tradição de seu povo. Como exemplo temos a festa da padroeira, 

Nossa Senhora de Brotas, que acontece no dia 08 de setembro. Outra festa comemorada pelos 

católicos do Município e que movimenta a região durante alguns meses do ano é a Festa do 

Divino Espírito Santo (Festa de Pentecostes), comemorada 50 dias após a Páscoa.  

 

Esta festa teve início há 700 anos, em Portugal. Foi introduzida no Brasil por volta de 1765 

em diversas regiões, sendo que cada região com sua particularidade. Pentecostes é 

comemorada em Brotas com muito fervor. Antigamente o Imperador da festa era uma criança, 

que juntamente com a marujada, começaram a visitar a cidade montados a cavalo, e assim 

participavam da festa. Atualmente o Imperador23 da festa é seguido por uma comitiva de 

cavaleiros e amazonas, que percorrem, na tarde de sábado, as principais ruas da cidade, 

ostentando o símbolo sagrado do Divino Espírito Santo, a ‘pomba branca da Paz’. Em 

seguida, na frente da igreja, a população saúda o Divino. Sem contar que nos meses que 

antecedem a festa, o imperador, juntamente com os cantadores do hino do Divino Espírito 

Santo, visitam todas as casas do Município – zona urbana e zona rural – abençoando as 

famílias e arrecadando esmolas para a realização da festa. A festa é importante no calendário 

do Município, despertando a curiosidade de muita gente, por ser um evento bastante 

interativo. Há um sincretismo presente neste festejo, que integra o sagrado e o profano. Além 

                                                 
23 Morador do Município escolhido através de sorteio a cada ano na missa que celebra o dia de Pentecostes.  
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da festa religiosa, nesta data, a cidade ainda oferece atrações musicais na praça principal, 

despertando ainda mais o interesse das pessoas de visitarem o local em tal data.  

 

No calendário, ainda comemora-se a Festa do Carnaval, que acontece todos os anos, no final 

de semana anterior à data oficial do carnaval. Esta festa já e conhecida por toda a região como 

‘Carnaval Antecipado de Brotas de Macaúbas’. Com o apoio da Prefeitura Municipal e do 

Governo do Estado da Bahia, o lugar reúne gente de toda a região, assim como os filhos da 

terra que residem em diversas localidades brasileiras, no intuito da diversão com 

tranqüilidade. Estes festejos têm em comum o caráter de agregar os filhos da terra e os 

turistas24, que, de certa forma, contribuem para a melhoria da renda local. Mesmo que seja de 

maneira bastante localizada, esses festejos aquecem o comércio. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 A maioria dos turistas que visitam Brotas de Macaúbas são pessoas conhecidas dos filhos da terra que moram 
em outras cidades. Eles são convidados, pois, as festas de Brotas são extremamente tranqüilas e no lugar, 
praticamente todos se conhecem, o que facilita o entrosamento com os moradores locais. Os contratempos para o 
aquecimento desse comércio se refletem basicamente pela dificuldade de acesso, através da estrada que liga o 
Município à BR 242 (BA 156). Por outro lado a cidade não dispõe de infra-estrutura para receber significativo 
número de turistas, como hotéis e restaurantes. As pessoas costumam se hospedar na casa de amigos e parentes.  
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4 ESTRATÉGIAS DE VALORIZAÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTU RA DE 
BROTAS DE MACAÚBAS 

 

As bases para o desenvolvimento de um programa que avalia as potencialidades do Município 

de Brotas de Macaúbas em alavancar sua economia, encontram-se relacionadas aos conceitos 

aplicados a partir de projetos de desenvolvimento local. Devem ser observadas as 

características de cada povoado, e a intensidade em que a comunidade, por si só, contribui 

para o desenvolvimento econômico do Município. Para fomentar o desenvolvimento da 

região, é necessário identificar a intensidade do apoio concedido aos setores produtivos, neste 

caso específico, os investimentos na agricultura. 

 

É preciso criar estratégias de valorização dos bens econômicos no momento em que se 

observam os mecanismos de qualificação dos bens produzidos, seja através de melhoria na 

infra-estrutura do território, seja através da certificação de qualidade. Dessa forma, os 

produtos diferenciados pela qualidade passam a ganhar denominação de procedência, 

pressupondo qualidade. Pode ser verificado no Município de Brotas de Macaúbas que os 

preços de venda dos bens produzidos são relativamente inferiores aos preços que poderiam ser 

cobrados no mercado, se o produto fosse certificado. 

 

Por outro lado, a análise dos indicadores municipais permitiu a identificação de fragilidades 

em variáveis fundamentais para o desenvolvimento. Estas fragilidades implicam em 

mudanças na estrutura de gestão dos recursos. É para isto que existem os projetos de 

desenvolvimento local, no sentido de afirmar que os agentes, a partir dos valores cultivados, 

têm a capacidade de trabalhar de forma a desenvolver seu próprio território. Esta análise 

levanta e defende a hipótese de que é possível gerir o desenvolvimento local a partir da 

inserção dos produtos locais, certificados, em novos mercados consumidores. 

 

Para gerir um projeto de desenvolvimento sustentável no Município, seja na cadeia produtiva 

da cana-de-açúcar voltada para a fabricação de cachaça, na criação de abelhas, para a 

extração e comercialização do mel e da cera, ou ainda na fabricação de farinha e derivados da 

mandioca, é imprescindível ter claro os objetivos, as metas e a operacionalização dos 

processos. No Município de Brotas de Macaúbas, o pontapé inicial refere-se à modernização 

das estruturas de produção e qualificação dos produtores rurais envolvidos no processo. Por 
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outro lado, deve haver um melhor gerenciamento das unidades agroindustriais, através do 

fortalecimento das associações de produtores locais, como também a participação da 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Agricultura, apresentando e 

discutindo projetos na área junto à esfera estadual e federal.  

     

Em 1996 a CAR realizou um levantamento no Município de Brotas de Macaúbas, 

evidenciando as potencialidade e limitações para o desenvolvimento da região. Neste 

trabalho, a primeira conclusão foi referente à existência, em algumas áreas do território, de 

bons pastos apícolas naturais, conjugado com experiências bem sucedidas. Para o 

aproveitamento desta potencialidade, faz-se necessário a participação de órgãos na 

dinamização ordenada da apicultura comunitária, conjugando as lavouras que se beneficiam 

desta atividade. Foi discutido ainda as potencialidades de alguns povoados do Município para 

a caprinocultura, o cultivo de frutas cítricas e outras. Por outro lado, a CAR discutiu 

alternativas para minimizar as limitações encontradas na região, tais como: estudos de solo, 

projetos de irrigação comunitária, incentivo ao florestamento e reflorestamento, ampliação de 

linhas de crédito rural para pequenos e médios produtores, convênios com a Prefeitura 

Municipal, implantação de projetos irrigados e comunitários de ‘Fundo de Pasto’, buscando 

financiar os investimentos em infra-estrutura física e produtiva. Para os grupos e 

organizações comunitárias é importante a implementação de ações de capacitação e 

treinamento tanto dos associados como do corpo diretivo, a fim de torná-los mais eficientes e 

eficazes nas práticas de cunho organizativo, gerencial, administrativo e político.     

 

Segundo Guimarães Filho, pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), a valorização dos produtos locais, conferindo-lhes uma identidade territorial e 

cultural que lhes proporcione a necessária diferenciação pode e deve-se constituir no 

instrumento estratégico do produtor para encarar o processo de globalização dos mercados. 

Para adequar seus produtos nessa consciência estratégica, os produtores rurais da região de 

Brotas de Macaúbas buscam desenvolver alternativas para conviver com a seca. Os períodos 

de seca atingem violentamente a região da caatinga e existe muita dificuldade de formar os 

apiários25 e manter os enxames. 

 

A literatura sobre desenvolvimento local e regional, ao mesmo tempo em que argumenta 

                                                 
25 Estabelecimento onde se criam abelhas. 
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favoravelmente quanto a importância da valorização dos aspectos identificados no trabalho a 

partir da “vulgata localista”, por outro lado discute o potencial de valorização da produção 

cultivada no local. Deve ser compreendido que criar estratégias de valorização dos produtos 

oferecidos pelo local não pressupõe apenas manter presente os pressupostos da “vulgata 

localista”, pois devem ser adotadas novas técnicas gerenciais e organizativas que fortaleçam 

a produção. Segundo Alcoforado (1999, p. 339), “a pretensão de esboçar uma estratégia de 

desenvolvimento local sustentável e competitivo envolve, fundamentalmente, inovações 

organizacionais e tecnológicas que deverão ser desenvolvidas e implementadas nas pequenas 

unidades produtivas”. Diante de tudo que foi apresentado, fica evidente a necessidade de um 

trabalho efetivo de integração das várias esferas organizacionais no sentido de formular 

estratégias de desenvolvimento para o Município de Brotas de Macaúbas.  

 

A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba (CODEVASF) é um 

exemplo de empresa que trabalha com foco no desenvolvimento dos Municípios da Região do 

Rio São Francisco e poderia ser uma parceira em projetos que visualizem o desenvolvimento 

econômico baseado na identidade local para o Município de Brotas de Macaúbas/BA. 

Vinculada ao Ministério da Integração Nacional, a CODEVASF trabalha mobilizando 

investimentos públicos para a construção de obras de infra-estrutura, mais especificamente, 

através de projetos de irrigação e aproveitamento racional dos recursos hídricos, onde visa 

implantar em distritos agropecuários e agroindustriais, obras de saneamento básico, 

eletrificação e transportes, diretamente ou mediante contratação e estabelecendo parcerias na 

implementação dos programas. A atuação da empresa tem o objetivo específico de 

proporcionar aos Municípios um desenvolvimento, tanto rural como urbano, incorporando 

novas potencialidades ao processo produtivo. Dentre os programas financiados pela 

CODEVASF pode ser citado o “Programa de Desenvolvimento da Agricultura Irrigada”, que 

busca desenvolver a agricultura, com aumento da produtividade, contribuindo para o 

desenvolvimento regional, visando a geração de emprego e o aumento da renda. 

  

Outra base de apoio para os produtores rurais dos povoados de Brotas de Macaúbas está no 

SEBRAE, que já vem realizando há muitos anos trabalhos nesta área, através de programas 

de organização e capacitação gerencial dos produtores agrícolas. Este nível de organização é 

fundamental para desenvolver uma trajetória no sentido de inserir os produtos da agricultura 

de Brotas de Macaúbas numa estratégia que garanta sua efetiva inserção no mercado.  
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A experiência dos produtores rurais é vista neste trabalho como fator determinante para a 

construção de estratégias baseadas na identidade. Tendo como embasamento teórico a 

abordagem do local, foi possível realizar o processo de garimpagem, identificando moradores 

do Município, sobretudo na zona rural, que se organizam em coletividade e trabalham com o 

intuito de melhorar as condições da região. Alguns se especializaram na apicultura, outros, 

no cultivo da cana-de-açúcar para produção de cachaça e ainda um terceiro grupo que se 

dedica ao plantio, colheita e processamento da mandioca para a fabricação de diversos 

produtos. Logo abaixo apresentaremos relatos de trabalhadores rurais da região de Brotas de 

Macaúbas que se ocupam nestas atividades. Por fim, partindo da análise dos passos que são 

imprescindíveis para um produto ganhar o selo de certificação, demonstraremos como o 

Município pode melhorar seu potencial econômico, desde que consiga aprimorar os conceitos 

aqui descritos e ainda integrar os setores do local em um objetivo comum.  

 

4.1 POTENCIAL ECONÔMICO DOS PRINCIPAIS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS 

 

4.1.1 Cooperativismo e produção de mel de abelha em Alvorada e Novo Horizonte 

 

O Município de Brotas de Macaúbas, como visto anteriormente, apresenta relativa produção 

de mel de abelha, desenvolvida nos povoados de Alvorada, como também em Novo 

Horizonte, Nova Vista e Mata do Bom Jesus. A farinha se espalha por quase toda a região, 

enquanto o potencial de produção da cachaça advém do cultivo da cana-de-açúcar nos 

povoados da região do Amansador, Nova Santana, Colônia, dentre outros.  

  
Realizando um levantamento sobre a produção destes bens no Município, através de contato 

com moradores, foi possível conhecer um pouco mais da rotina dos agentes do local que, 

através destas atividades, desenvolvem sua base econômica e contribuem para a melhoria dos 

indicadores municipais.  

 

Os povoados do Município, por si só, referenciam suas identidades locais, uns mais outros 

menos, mantendo as tradições culturais e preservando os valores. Cada povoado comemora a 

festa da sua padroeira de maneira diferente, e isso já mostra que a tradição é repassada por 

gerações. A mecanicidade dos processos produtivos, ou seja, a maneira em que os produtos 

são feitos, estabelece uma referência com a identidade local. A produção é basicamente 
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manual, em um trabalho que envolve a família e os amigos mais próximos, refletindo os 

laços de consangüinidade e o vínculo social estabelecido. 

 

No povoado de Alvorada, afastado da sede do Município a apenas 10 km, foi estabelecido 

contato com o Sr. Almir Pedro de Alcântara. Pessoa influente, agente de saúde, líder 

comunitário, o Sr. Almir atualmente foi eleito vereador. Sua votação reflete basicamente os 

votos do povoado e das proximidades, devido a confiança no trabalho já desenvolvido há 

muito tempo. Dos 272 eleitores que votaram em Alvorada nas eleições de 2008, Almir 

conseguiu atingir um percentual de 53% dos votos, ou seja, 144 votos contra 128, que foram 

distribuídos entre os outros 37 candidatos. No fim das contas, o vereador foi eleito com 269 

votos, destes, 144 foram no povoado de Alvorada. 

 

A apicultura dos povoados da Região da Alvorada, informado pelo Sr. Almir, surgiu na 

década de 1980, através da oportunidade de um curso sobre a criação de abelhas, na cidade 

de Ibotirama. Brotas de Macaúbas foi convidada a participar com dois membros. Foram 

escolhidos os Srs. Otávio Rodrigues do povoado de Mata do Bom Jesus e José Ivanilton, da 

comunidade de Lagoa de Dentro. Ambos adquiriram as primeiras experiências na captura de 

enxames, como também na confecção das colméias. A partir desta experiência, em 1989, um 

grupo, formado pelos seguintes moradores da comunidade de Alvorada, Sr. Juracy Neto 

Oliveira, Gilvan Mendes, Jurandir Mendes de Oliveira e Almir Pedro de Alcântara26, deu os 

primeiros passos na criação de abelhas em Alvorada. 

  

Segundo Sr. Almir, o inicio “foi de muita luta e aperfeiçoamento e não existia apoio de 

nenhuma esfera de poder, mesmo assim, nos anos 1990, conseguimos a primeira colméia e 

começamos a montar o apiário”.  Na comunidade, atualmente, existem cerca de 40 colméias 

povoadas.  

   

O processo de captura se dá de várias formas, utilizando-se caixas, iscas e, por fim, a divisão 

é feita nos enxames. Segundo o Sr. Almir, na comunidade existe uma potencialidade muito 

grande da criação, a partir da diversidade da flora da região, que é composta de aroeira, 

                                                 
26 Dessa agregação de pessoas percebe-se claramente o vínculo social estabelecido pelos laços de parentesco. 
Costuma-se dizer que muitos povoados do Município de Brotas de Macaúbas são formados por uma mesma 
família.  
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surucucu, baraúna, jurema, suspiro, unha-de-gato, marmeleiro preto e branco, umbu, 

juazeiro, dentre outros. Foi informado também que, no período da seca, é necessário partir 

para a alimentação artificial, usando melaço de açúcar ou cana-de-açúcar.  

 

O período da florada dá-se nos meses de outubro a março, período de chuva em abundância. 

São feitas de quatro a cinco colheitas do mel durante o mês, chegando a produzir entre 7 e 9 

litros por colméia por mês.  

 

O grupo de apicultores do povoado de Alvorada chama-se AJA e vem atuando 

veementemente na comunidade juntamente com a Associação Comunitária de Alvorada 

(ASCA). Essa associação é atuante dentro do Município de Brotas de Macaúbas. Em 1996, 

no levantamento da CAR, foram registradas várias demandas da associação de Alvorada, 

relacionadas com a construção de poços artesianos, sistema de barragens, ampliação de 

‘casas de farinha’, dessalinizadores27 e posto telefônico. Nas reuniões da associação, além da 

participação dos líderes comunitários e produtores rurais, muitas famílias se reúnem para 

discutir possibilidades de melhoria para a comunidade. Discutem ainda alternativas de 

melhoramento da apicultura, visto que é o maior benefício do povoado. É óbvio que no 

povoado existe a cultura de produtos básicos, empregados na alimentação da população, 

porém, o potencial de desenvolvimento da região advém dos criatórios de abelhas. Por outro 

lado, através da associação, a comunidade tem a possibilidade de criar estratégias de 

desenvolvimento, seja através da capacitação de produtores locais, como também, por contar 

com uma representação junto à gestão pública municipal. A existência desse representante da 

comunidade no legislativo municipal pode ser visto como fator positivo na criação de 

projetos que viabilizem a certificação do mel, possibilitando assim o atendimento de 

mercados a nível regional, nacional e até mesmo internacional. 

 

O povoado de Alvorada surgiu com o nome de Açoita Cavalo, devido a quantidade de 

cavalos que viviam soltos na região. A nomenclatura foi modificada há 30 anos, por decisão 

do Sr. Elmiro Filho e Elmiro Mendes (pai e filho), que acabaram convencendo a comunidade 

a mudar o nome para Alvorada. Atualmente o povoado tem aproximadamente 250 habitantes. 

A padroeira da localidade é Nossa Senhora do Carmo. 

 

                                                 
27 Antigamente a água oferecida nessa região era bastante salgada. 
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Em outro povoado, Novo Horizonte, diversos grupos se associam no sentido de viabilizar a 

melhoria na renda das famílias, além de trabalhar de modo a garantir um desenvolvimento 

local sustentável. A Associação do Povoado de Novo Horizonte tem como objetivo organizar 

os moradores, principalmente os agricultores da região, visando desenvolver um meio de 

vida mais digno, gerando emprego e renda não só para a comunidade, como para toda a 

região. Em contato com Sirleide Sodré, moradora do povoado de Novo Horizonte – jovem 

preocupada com as questões do local, integrada a grupos de jovens, ao sindicato dos 

trabalhadores rurais e aos movimentos sociais – foi possível identificar na prática como atua 

os diferentes grupos e associações não só no povoado de Novo Horizonte, como também o 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brotas de Macaúbas e como se dá a relação entre 

Brotas e os Município fronteiriços. 

 

A mais recente atuação da Associação do Povoado de Novo Horizonte foi em 2008, na VII 

Feira da Agricultura Familiar28, evento onde os produtores rurais, o grupo de mulheres e de 

jovens disponibilizam os produtos oriundos da agricultura, os doces e geléias, assim como o 

artesanato local, com a finalidade de melhorar a renda da população. Todo o trabalho é feito 

de forma coletiva, desde o preparo dos produtos, como também os artesanatos. Dentre os 

produtos, ganha destaque na feira o mel orgânico, produzido pelos próprios produtores da 

comunidade. Um dos avanços desta comunidade foi a fundação da Associação dos 

Apicultores do Vale do Riacho Grande (AAPIVARG29). Esta associação avançou muito no 

trabalho coletivo, a partir da preparação de um projeto que foi encaminhado para a 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). O Projeto de Aquisição de Alimentos, 

(PAA), objetivava a compra do mel da associação de apicultores pela CONAB e também 

para o abastecimento da merenda escolar nos Municípios de Brotas de Macaúbas e Ipupiara. 

Na visão de Sirleide Sodré, “o trabalho comunitário é muito importante, pois colabora com a 

aproximação das famílias da comunidade, como também preserva a cultura local e visa 

despertar o interesse de comunidades vizinhas no desenvolvimento de parcerias”. Por outro 

lado, frisa ainda que no Município “o nosso povo tem muito talento, mas falta apoio e 

também o ‘despertar de consciência’ de cada um sobre a importância do seu trabalho para o 

desenvolvimento do local”. 

 

                                                 
28 A VIII Feira de Agricultura Familiar está marcada para os dias 5, 6 e 7 de junho de 2009. 
29 Este nome é uma homenagem ao Riacho de Brotas, que passa pelo Município de Ipupiara e deságua no Rio 
Paramirim, afluente do Rio São Francisco.  
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Em 2008, juntamente com Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Brotas de Macaúbas, o 

povoado de Novo Horizonte tomou a iniciativa de desenvolver um projeto que contava com a 

parceria das Associações de Produtores Rurais de Nova Santana, Nova Vista e Mata do Bom 

Jesus, no qual possibilitou avaliar a qualidade da farinha produzida nestes locais – produto 

típico produzido e comercializado por diversos agricultores destes povoados. As amostras de 

farinha foram analisadas e aprovadas pela CONAB. A partir daí, a CONAB definiu um preço 

de venda para o produto, relativamente superior àquele que o comércio local estava pagando. 

De acordo com informações do Sindicado de Trabalhadores Rurais de Brotas, o Projeto da 

Farinha foi uma experiência pioneira no Município, porém, muitos problemas ainda existem, 

tais como, a falta de um local fixo para o escoamento da produção e, além do mais, diversas 

casas de farinha ainda continuam fora do padrão.   

 

Outro instrumento viabilizado a partir do cooperativismo na região foi a criação da Economia 

de Crédito Solidário (ECOSOL). Fundado em 2002, tem sede no Município de Oliveira dos 

Brejinhos. A idéia de fundar uma cooperativa de crédito partiu de discussões no Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais de Brotas de Macaúbas, pois no Município as agências 

financiadoras de crédito demoravam muito tempo para liberar os recursos para os pequenos 

agricultores. Dessa forma, o objetivo da ECOSOL é o atendimento ao pequeno produtor. A 

idéia foi compartilhada com os Municípios de Oliveira dos Brejinhos e Macaúbas, que 

pensavam da mesma forma e levaram o projeto para alcançar os objetivos pretendidos. Esta 

entidade tem o ponto de atendimento aos seus filiados no próprio sindicato. Os sócios tomam 

seus empréstimos a juros relativamente mais baixos e investem tudo nas suas propriedades, 

ou seja, suas carteiras de crédito garantem a compra de equipamentos.   

 

4.1.2 A experiência da produção de cachaça do povoado de Amansador 

 

O povoado de Amansador, a 08 km de Brotas de Macaúbas, é uma das comunidades mais 

próximas da sede, porém, a energia elétrica só foi efetivada a partir do Programa Federal Luz 

Para Todos. Amansador tem esse nome por ser o local onde antigamente os cavalos eram 

amansados.  Cerca de oito famílias de fazendeiros que integram o povoado ficam um pouco 

afastadas do ‘centro do povoado’. Estas famílias vivem basicamente da agricultura e pecuária 

de subsistência. Alguns destes produtores rurais podem ser citados: Sr. José Rodrigues 

Viana, Sr. José Bispo Braga e Sr. Arnaldo. 
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A produção de cana-de-açúcar em cada fazenda atinge cerca de 5 ha. A cana demora um ano 

para ser colhida e é utilizada como insumo principal na produção de aguardente. Como foi 

anteriormente evidenciado, na produção utilizam-se engenhos de madeira com ferro, puxado 

por bois. A garapa é fermentada por 24h, juntamente com milho torrado. O alambique30 

comporta 180 litros de garapa fermentada que fica cozinhando e, por fim, produz cerca de 40 

litros de cachaça apurada. A palha da cana e o bagaço moído servem para a alimentação do 

gado. Na safra o litro de cachaça é produzido por R$ 2,00 e na entressafra, R$ 3,00. Outro 

segredo da aguardente é a idade, ou seja, quanto mais velho, melhor. A cachaça é colocada 

em garrafões para o envelhecimento, permanecendo em depósitos durante anos. Da mesma 

mistura que é feita a aguardente, também se faz a rapadura, cozinhando a garapa nos tachos 

em fogo alto, até apurar o mel e formar a rapadura, colocada em formas quadradas. 

 

4.2 OS CAMINHOS DA CERTIFICAÇÃO 

  

No Município de Brotas de Macaúbas/BA, a partir do raciocínio desenvolvido, estuda-se a 

possibilidade de valorizar os bens que compõem sua base econômica, a exemplo do mel, da 

farinha e da cachaça. Na Bahia, diversos produtos que anteriormente eram cultivados e 

vinculados apenas a uma agricultura de subsistência, hoje, a partir de uma adequação em sua 

estrutura, conseguiram alcançar o selo de certificação, possibilitando sua comercialização 

voltada tanto para o mercado interno como para o externo.    

     

Na cidade de Uauá, Município inserido no sertão da Bahia, assim como Brotas de Macaúbas, 

no final da década de 1980, três freiras chegaram em missão e começaram a trabalhar com a 

comunidade a questão da participação da mulher na geração de renda e nas decisões políticas. 

Juntamente com as mulheres de Curaçá e Canudos, as mulheres de Uauá, receberam 

treinamento sobre beneficiamento de frutas. Percebendo que em sua região era comum o 

cultivo do umbu31, passaram a apresentar geléias de umbu aos vizinhos, que aprovaram a 

produção. Passaram a comercializar este produto nas feiras dos três Municípios. Em 2004, 

oficializaram a Cooperativa dos Agricultores Familiares de Canudos, Uauá e Curaçá 

(COOPERCUC). Os membros da cooperativa recolhem o umbu das comunidades locais e o 

                                                 
30 Aparelho de destilação cuja peça principal é uma caldeira. 
31 Também conhecida como imbu, esta fruta é nativa do nordeste brasileiro, e é típica da caatinga, o sertão desta 
região semi-árida. Esta árvore, com sua folhagem em forma de guarda-chuva, tem um sistema especial de raízes 
que formam grandes tubérculos capazes de armazenar até 3.000 litros de água durante a estação das chuvas, de 
modo que pode resistir a longos períodos de seca.   
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transformam em produtos de alta qualidade.  

 

Um trabalho semelhante a este realizado pela COOPERCUC pode e deve ser realizado nos 

limites territoriais do Município de Brotas de Macaúbas, haja visto que tem potencial de 

valorizar algumas de suas riquezas. Abaixo são apresentados os procedimentos que foram 

utilizados pela COOPERCUC para garantir um selo de certificação para o seu produto, 

através da ECOCERT SA, ou seja, suas diretrizes, a política utilizada pela empresa e os 

limites que um produto certificado por ela pode atingir. 

 

A ECOCERT SA garante uma certificação brasileira com articulação internacional. Esta 

empresa realiza a certificação voltada para o mercado interno, atuando também como agente 

de certificação para todos os mercados mundiais. Na própria história da empresa pode ser 

identificado que “a ECOCERT é acreditada para suas atividades internacionais segundo o 

guia ISO 65. Isso assegura aos produtores brasileiros certificados pela ECOCERT BRASIL, 

irrestrito acesso aos principais mercados mundiais de produtos orgânicos”. Com sede em 

Santa Catarina, a empresa solicita agora crédito junto ao INMETRO. Já existem cerca de 

5.000 empresas e 35.000 produtores certificados com este selo em várias partes do mundo. A 

empresa se mostra independente, já que não recebe doações, não cobra porcentagens nem 

tem qualquer envolvimento com a prestação de assistência técnica ou com a comercialização 

de produtos por eles certificados. Busca apenas promover valores éticos entre as partes 

envolvidas, o respeito ao meio ambiente, dentre outros.  

 

A opção pela empresa, entre outros fatores, se dá, pois os certificados são aceitos na maior 

parte dos mercados, além da excelente reputação no plano internacional. As principais etapas 

para a certificação de um empreendimento e/ou produto através da ECOCERT SA são as 

seguintes: solicitação de informações por parte do produtor, que preenche um formulário 

confidencial, permitindo uma elaboração das estimativas de custos da certificação. A 

empresa estima os custos calculando o tempo de trabalho gasto no projeto mais custos 

associados à análise de laboratório, despesas de deslocamento e estadia do inspetor. A partir 

da assinatura do contrato, é preparada a visita do inspetor, onde analisa as lavouras e/ou 

criações, locais de processamento, estocagem, expedição e comercialização, conforme o 

caso. Concluída a inspeção, são elaborados os respectivos relatórios detalhados, contendo 

inclusive eventuais não-conformidades encontradas e sugerindo medidas para superá-las. A 
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decisão de certificação, nos níveis indicados pelo responsável pela certificação é determinada 

pelo Conselho de Certificação. O relatório de inspeção, assim como a decisão de certificação 

(que pode conter solicitação de ações corretivas sobre não conformidades leves 

eventualmente encontradas), é assinado pela ECOCERT e pelo produtor. A partir daí, a 

certificadora emite os certificados de conformidade, que são entregues aos produtores que, 

assim, poderão comercializar seus produtos certificados. O processo de fabricação, estando 

em conformidade com os regulamentos da ECOCERT BRASIL, tem atestado de validade de 

12 meses.      
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A articulação entre estratégias de desenvolvimento em determinado espaço compreende ações 

que mobilizam distintos setores em uma sociedade. O papel das políticas setoriais no âmbito 

local é possibilitar a montagem destas estratégias de desenvolvimento, articulando-as com a 

valorização da identidade. Partindo-se do panorama desenvolvido neste trabalho, observamos 

o quanto foi importante a contribuição dos autores aqui referenciados: Alain Bourdin e Murilo 

Flores. Através deles, foi possível criar ferramentas e garantir descobertas fascinantes sobre a 

região de Brotas de Macaúbas/BA, no que se refere à questão local, ou mais especificamente, 

ao desenvolvimento territorial vinculado a uma estratégia que reflete a identidade cultural da 

comunidade. 

 

O referencial teórico adotado serviu de base para integrar o conhecimento já existente sobre o 

Município de Brotas de Macaúbas/BA aos pressupostos do desenvolvimento local. Admitir 

este foco foi imprescindível para certificar-se de que a identidade local da população não pode 

ser efetivamente definida apenas conhecendo-se o modo de vida dos moradores que compõem 

a zona urbana. A estratégia de desenvolvimento local teria de ser pensada num âmbito 

sublocal, e assim foi feito. A partir daí, concluiu-se que o trabalho não apresenta um caráter 

de desenvolvimento municipal, mas sim, a agregação das múltiplas estratégias de 

desenvolvimento local nos limites territoriais de Brotas de Macaúbas. 

 

Para analisar a realidade deste Município, foi feito um recorte em seu território, trabalhando 

em sentido micro com os distintos povoados que compõem a região, agregando-os a partir de 

características previamente definidas. Do estudo foi possível: 1) tomar consciência da base 

econômica de cada região, como também os mecanismos de sobrevivência que são utilizados 

pelos moradores; além de ter sido possível, 2) desenvolver um trabalho de ‘junção de 

povoados semelhantes’, constatando assim a presença da identidade cultural referente a cada 

‘povo’. Essa identidade é refletida em absoluto na atividade econômica que é desenvolvida 

em cada povoado da região.  

 

Em estudos antropológicos é fácil perceber a tendência natural das pessoas, que se agregam 

com mais facilidade no momento em que passam a desenvolver atividades semelhantes. Da 

mesma forma, percebe-se que no Município de Brotas de Macaúbas as pessoas mais próximas 
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costumam desenvolver atividades semelhantes, por exemplo, na cadeia de produção da 

farinha, são agregados especialmente os parentes e amigos do proprietário das fábricas (casas 

onde se realiza a produção). Diversos outros exemplos de atividades produtivas evidenciam 

tal fato.  

 

Percebemos que os povoados no entorno da cidade de Brotas de Macaúbas, em geral, 

agregam significativo número de famílias. Por força de características intrínsecas à própria 

região, que não oferece muitas fontes de emprego e renda para a comunidade, estas famílias 

acabam desenvolvendo atividades de subsistência. A análise que foi possibilitada através 

deste estudo evidencia um contraste nesta agricultura de subsistência. A atividade gera poucos 

empregos, porém, um número relativamente expressivo de ocupações, visto que pode 

envolver grande parte das famílias. A sugestão inicial diz respeito ao aproveitamento dessa 

mão de obra ociosa. Caracterizar a atividade agrícola de subsistência como base econômica 

principal do Município, ajudou a definir a região como um ambiente de muitas ocupações, 

porém, de poucos empregos.  

 

A partir do levantamento realizado em Brotas de Macaúbas, percebeu-se que, desenvolvendo 

atividades agrícolas baseadas na auto-subsistência, a região já vivenciou uma série de 

experiências positiva, tanto para os produtores rurais, como também para as associações de 

produtores, no sentido de impulsionar a produção econômica do local.  

 

Como trabalhado nos capítulos 3 e 4, as associações, juntamente com o Sindicado dos 

Trabalhadores Rurais, ao longo dos anos já realizaram diversos cursos de capacitação para os 

produtores de mel da região, no sentido de garantir eficiência na sua produção, presente em 

diversos povoados do Município. É importante frisar também que o Sindicato, a Prefeitura 

Municipal, através da Secretaria de Agricultura, a EBDA e outros órgãos vinculados ao 

Município, juntos, têm um papel importante no desenvolvimento econômico do local. Na 

região de Brotas de Macaúbas, estes órgãos devem apoiar, cada vez mais, a iniciativa das 

associações de produtores rurais, no sentido de contribuir para que sejam oferecidos ao 

mercado produtos diferenciados pela qualidade e que apresentem denominação de 

procedência. O esforço seria dado através da capacitação destes produtores, tanto para 

viabilizar uma produção crescente, como também, despertá-los para a importância de manter 

um patamar mínimo de qualidade, haja visto que só dessa forma os produtos se potencializam 
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a receber selos de certificação. Esse selo é imprescindível para agregar valor ao produto e 

também possibilitar o escoamento da produção, tanto para o ‘mercado interno direcionado’, 

ou seja, o abastecimento do comércio local (mel, farinha, cachaça), ou fornecendo produtos 

locais nas escolas da rede municipal e estadual, como reforço à merenda escolar, ou ainda 

para o atendimento do mercado externo. Por fim, trabalhar com produtos de qualidade 

fortalece as parcerias que já foram firmadas com a CONAB, possibilitando, não só a compra 

da farinha dos povoados de Brotas, como também do mel e de outros bens produzidos pelo 

local.   

 

Por outro lado, através desta pesquisa, é possível sugerir e apresentar propostas factíveis aos 

formuladores de políticas locais e regionais - administração municipal e órgãos de apoio - no 

sentido de desenvolver projetos de melhoria da infra-estrutura básica necessária às cadeias 

produtivas. Melhorar a estrutura das casas de farinha, dos engenhos de produção de cachaça e 

rapadura, dos apiários, das ‘fábricas’ artesanais de doces, simultaneamente, estamos 

contribuindo para o desenvolvimento local, efetivado através da melhoria significativa na 

qualidade dos produtos.  

 

A possibilidade de atender a comunidade em suas demandas mais urgentes se confunde com 

os objetivos desta análise. Diante de um processo de descentralização política, observa-se a 

importância do apoio às associações de produtores locais, estruturas que se caracterizam como 

o ambiente onde é possível potencializar a identidade de cada indivíduo, associado ao seu 

local de origem e aos seus produtos por meio de denominações de procedência. Isso tudo 

surge para ampliar o potencial de desenvolvimento da região.  

 

Com esta trajetória delineada, o Município de Brotas de Macaúbas, no momento em que 

conseguir sintetizar e pôr em evidencia a identidade local dos seus membros constituídos, seja 

através do vinculo social estabelecido e/ou pelo desenvolvimento de atividades produtivas de 

qualidade, efetivamente será caracterizado como região em potencial desenvolvimento 

econômico. Os novos desafios e tendências de crescimento devem ser compartilhados pelas 

entidades locais e pela comunidade em geral.  
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ANEXO A – Mapa 1 - Região de Brotas de Macaúbas – Bens e Direitos Minerários. 
Fonte: BAHIA, 2002. 
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ANEXO B - Mapa 2 - Região Econômica da Chapada Diamantina. 
Fonte: PRODEB, 2000. 
 
 
 

Anos Produto Unidade 
1980 1985 1990 1992 1993 1994 

Milho Ton. 1.660 1.095 33 38 75 102 
Feijão Ton. 899 747 31 48 336 56 

Mandioca Ton. 5.763 4.912 1.200 553 800 1.200 
Cana Ton. 1.671 3.192 1.216 700 1.050 1.050 
Arroz Ton. 130 67 2 10 18 15 
Fumo Ton. 12 230 22 20 46 41 

Algodão Ton. - - 10 5 15 25 
Alho Ton. 3 3 2 2 2 2 

Laranja Mil 
Frutos 

266 255 335 280 210 192 

Melancia Mil 
Frutos 

45 2 10 6 28 19 

Limão Mil 
Frutos 

- 4 50 30 28 27 

Tangerina Mil 
Frutos 

- 19 20 30 28 26 

ANEXO C - Quadro 9 - Produção dos principais produtos agrícolas em Brotas de Macaúbas – 
1980/1994. 
Fonte: IBGE/CEI, 1994. 
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Produtos Unidade Ano 

2005 
Milho Ton. 95 
Feijão Ton. 160 

Mandioca Ton. 72 
Cana Ton. 900 
Arroz Ton. 2 
Fumo Ton. 3 

Algodão Ton. 35 
Mamona Ton. 3 
Laranja Ton. 70 

Melancia Ton. 585 
Umbu Ton. 57 

Mangaba Ton. 7 
Carvão Vegetal Ton. 1 

Castanha de Caju Ton. 6 
Madeira m³ 8.000 
Babaçu Ton. 16 
Licuri Ton. 15 
Angico Ton. 1 
Pequi Ton. 2 
Lenha m³ 23.000 
Banana Ton. 54 

Coco-da-Baía Mil Frutos 25 
ANEXO D - Quadro 10 - Produção dos principais produtos agrícolas - Brotas de Macaúbas – 2005. 
Fonte: IBGE, 2006.  
 

 

Anos Rebanhos 
1980 1985 1990 1992 1993 1994 

Bovinos 16.981 17.722 15.090 15.920 13.530 14.200 
Eqüinos 1.954 1.235 180 180 170 180 
Caprinos 2.941 3.574 6.830 7.010 5.610 5.390 
Suínos 7.884 3.414 2.690 2.862 2.060 1.890 
Ovinos 1.442 1.347 1.380 1.660 1.330 1.270 

ANEXO E - Quadro 11 - Principais rebanhos e número de cabeças registradas no Município de 
Brotas de Macaúbas - 1980/1994. 
Fonte: IBGE, 2006. 
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Rebanhos (cabeças) Território de 
Identidade               

e Municípios 
Bovinos Suínos Eqüino Asininos Muar Ovinos Caprinos 

        
Estado da 

Bahia 
10.463.098 1.993.461 614.115 315.160 323.801 3.138.303 4.041.978 

        

Velho Chico 602.078 110.948 39.403 17.331 9.464 76.892 90.813 
Barra 30.000 8.500 1.680 2.000 710 4.000 5.000 

Bom Jesus da 
Lapa 

50.500 15.310 2.052 3.059 1.428 9.895 9.058 

Brotas de 
Macaúbas 

12.600 1.420 100 90 70 3.000 5.200 

Carinhanha 44.650 6.000 1.310 65 500 4.040 1.730 

Feira da Mata 21.686 9.558 1.101 102 295 939 1.451 

Ibotirama 19.560 1.100 1.700 600 80 1.300 1.800 

Igaporã 19.102 8.710 2.090 55 297 3.812 1.047 

Malhada 52.299 5.400 1.210 100 650 3.000 1.100 

Matina 14.069 5.000 2.459 400 980 5.000 2.900 

Morpará 13.000 550 300 170 150 1.500 3.000 

Muquém do 
São Francisco 

78.359 1.640 3.000 1.300 400 3.600 4.100 

Oliveira dos 
Brejinhos 

38.000 5.580 1.300 820 200 11.500 32.900 

Paratinga 37.901 13.001 2.525 1.301 815 8.821 5.800 

Riacho de 
Santana 

48.215 13.135 6.650 2.715 1.401 9.009 5.678 

Serra do 
Ramalho 

74.448 7.619 7.701 1.553 899 5.120 7.889 

Sítio do Mato 47.689 8.425 4.225 3.001 589 2.356 2.160 

ANEXO F - Quadro 12 - Efetivo de rebanhos no Território do Velho Chico – Bahia – 2005. 
Fonte: IBGE, 2006. 
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Território de 
Identidade e 
Municípios 

 
 
 
Velho Chico 

Mel de 
Abelha 

 
Quantidad

e 
(kg) 

  
61.738 

 
 
 

Valor 
(R$) 

 
209.697 

Ovos de 
Galinha 

 
Quantidad
e 

(kg) 
 

1.815 

 
 
 

Valor 
(R$) 

 
2.633.952 

Ovos de 
Codorna 

 
Quantidad
e 

(kg) 
 

- 

 
 
 

  Valor 
(R$) 

 
- 

Barra 15.000 37.500 60 60.000       -    - 
Bom Jesus da Lapa - - 192 307.610       -    - 
Brotas de Macaúbas 10.000 35.000 90 90.000       -    - 
Carinhanha - - 64 86.873       -    - 
Feira da Mata - - 63 103.288       -    - 
Ibotirama 24.000 96.000 74 125.970       -    - 
Igaporã 638 4.147 245 367.757       -    - 
Malhada - - 68 81.000       -    - 
Matina - - 79 106.920       -    - 
Morpará 6.000 18.000 42 37.800       -    - 
Muquém do São 
Francisco 

2.300 5.750 53 74.200       -    - 

Oliveira dos 
Brejinhos 

3.800 13.300 114 114.100       -    - 

Paratinga - - 234 373.712       -    - 
Riacho de Santana - - 271 446.655       -    - 
Serra do Ramalho - - 85 136.730       -    - 
Sítio do Mato - - 81 121.337       -    - 

ANEXO G - Quadro 13 – Produção e valor do mel de abelha, ovos de galinha e de codorna, segundo 
territórios de identidade e Municípios, Bahia – 2005. 
FONTE: IBGE, 2006. 
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Aves existentes (cabeças) 
Galos, frangas,  

Território de 
Identidade                                    

e Municípios Galinhas frangos e pintos Codornas 

 
Velho Chico 400.958 482.297 - 
Barra 20.000 25.000 - 
Bom Jesus da Lapa 36.999 49.001 - 
Brotas de Macaúbas 18.000 27.000 - 
Carinhanha 14.300 24.100 - 
Feira da Mata 16.097 27.210 - 
Ibotirama 14.000 18.000 - 
Igaporã 43.485 51.000 - 
Malhada 15.000 21.800 - 
Matina 18.000 20.000 - 
Morpará 12.000 12.900 - 
Muquém do São 
Francisco 15.000 11.800 - 
Oliveira dos Brejinhos 29.000 39.500 - 
Paratinga 51.920 58.103 - 
Riacho de Santana 57.269 47.098 - 
Serra do Ramalho 18.989 23.999 - 
Sítio do Mato 20.899 25.786 - 
ANEXO H - Quadro 14 - Efetivo de aves, segundo o território de identidade e Municípios, Bahia – 
2005. 
Fonte: IBGE, 2006. 
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Produção de leite 
Quantidade Valor 

Território de Identidade                                                             
e Municípios 

Vacas 
ordenhadas                   
(cabeças) (Mil litros) (Reais) 

Velho Chico 87.746 52.031 29.351.146 
Barra 300 438 306.600 

Bom Jesus da Lapa 10.587 6.002 4.201.719 

Brotas de Macaúbas 420 605 483.840 

Carinhanha 6.730 4.644 1.485.984 

Feira da Mata 13.985 6.700 4.355.080 

Ibotirama 460 828 662.400 

Igaporã 6.210 3.790 2.273.977 

Malhada 6.830 4.883 1.465.035 

Matina 2.550 1.811 543.150 

Morpará 200 288 201.600 

Muquém do São Francisco 1.500 2.160 1.296.000 

Oliveira dos Brejinhos 160 230 161.280 

Paratinga 9.602 4.738 2.842.801 

Riacho de Santana 12.200 6.302 4.096.034 

Serra do Ramalho 7.109 3.830 2.106.504 

Sítio do Mato 8.903 4.782 2.869.142 
ANEXO I - Quadro 15 - Vacas ordenhadas, produção e valor do leite, segundo o território de 
identidade e Municípios, Bahia – 2005. 
 Fonte: IBGE, 2006. 
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ANEXO J - Mapa 3 - Região Semi-Árida Do Estado da Bahia. 
FONTE: BRASIL, 2005. 
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ANEXO K - Mapa 4 - Rodovias do Estado da Bahia. 
FONTE: DERBA, 2006. 
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ANEXO L - Mapa 5 - População estimada por Território de Identidade, Bahia – 2006. 
FONTE: IBGE, 2007. 
 
 


