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AGRICULTORES DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS, BAHIA,
BRASIL.
ÁREA 2: ECONOMIA AGRÍCOLA
Resumo
O presente estudo teve como objetivo analisar o grau de vulnerabilidade às mudanças
climáticas de agricultores da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, na Bahia. Para isso, foi
também avaliado o grau de sensibilidade e exposição, assim como a capacidade adaptativa
dos agricultores. O estudo também verificou se os índices apresentaram variação entre os
diferentes biomas que compõem a bacia. Metodologicamente calculou-se o grau de
vulnerabilidade através de um indicador sintético. Os principais resultados do estudo
indicaram que, em média, 84% dos municípios se classificaram em Vulnerabilidade Média a
Alta. E os índices de exposição e vulnerabilidade se apresentaram diferenciados conforme o
tipo de bioma. Como conclusão geral foi possível confirmar a hipótese de que as mudanças
climáticas têm contribuído para aumentar a vulnerabilidade dos produtores rurais da Bacia do
Rio das Contas.
Palavras-chaves: Mudanças climáticas, Vulnerabilidade, Bacia Hidrográfica do Rio das
Contas.
Abstract
This study aimed to analyse the degree of vulnerability to climate changes for farmers from
water catchment area of the Contas River, in Bahia. To do so, it was also evaluated the degree
of sensitivity and exposition, as well as adaptive capacity of farmers. The study also verified
if the indices showed variation among different biomes that compound the water catchment.
Methodologically it was calculated the vulnerability degree by using a synthetic indicator.
Results indicated that around 84% of the cities are classified as medium to high vulnerability.
Indices of exposition and vulnerability showed to be different according to the biome. As a
general conclusion, it’s possible to confirm that the hypothesis that climate changes have
contributed to increase the vulnerability of rural producers from water catchment area of the
Contas River.
Key words: Climate changes, Vulnerability, Hydrographic Basin the Contas River.
Classificação JEL do Trabalho: Q5; Q54; Q56
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1. INTRODUÇÃO
Sabe-se que as mudanças climáticas, assim como a ocorrência de eventos extremos,
veem aumentando desde a era pré-industrial. É de conhecimento geral que tais mudanças são
consequências de eventos naturais, assim como também devida à interferência humana nas
práticas de exploração ambiental. As mudanças climáticas afetam a vida social e econômica
de grande parte da população, principalmente aqueles que dependem exclusivamente do setor
agrícola. Além disso, as mudanças climáticas globais constituem-se, atualmente, o principal
desafio das sociedades ao redor do mundo (FEULNER, 2015). Diversos estudos indicam que
o setor agrícola, por depender diretamente de temperatura e precipitação, será um dos mais
afetados pelas mudanças do clima, uma vez que, mesmo com todos os avanços tecnológicos,
as condições ambientais ainda são fator chave para a produtividade agrícola (NELSON et al.,
2014).
De acordo com o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2014),
caso as emissões de GEE’s de natureza antrópica continuem no mesmo ritmo, projetam-se
mudanças na temperatura da superfície global para o final do século XXI superior a 1,5 ºC em
relação a 1850-1900. Com isso, tais mudanças tornarão a população mais vulnerável. Nos
países em desenvolvimento, como a Índia, os pequenos agricultores são os mais vulneráveis
tanto em impacto das mudanças climáticas atuais quanto aos futuros, isso devido a forte
dependência da agricultura, do ecossistema e do rápido crescimento populacional
(HIREMATH et al., 2013). Assim, a variabilidade de um ano para o outro contribui para a
pobreza rural onde a exposição é alta e a capacidade de adaptação é baixa.
A agricultura é baseada nos recursos naturais, assim como nas condições adequadas de
temperatura e precipitação. O setor agrícola, por ser altamente dependente do clima, se
caracteriza por ser o mais sensível frente às alterações climáticas. As mudanças climáticas
afetam não só os estágios da produção agrícola, como, colheita, armazenagem, transporte e
comercialização, mas também a produtividade do sistema (AYOADE, 1998). Logo, países em
desenvolvimento sofrerão os maiores impactos negativos, visto que a maioria é dependente do
setor agrícola (NELSON et al., 2014).
No Brasil, devido a intensa participação do agronegócio na economia, representando
22% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2016, há uma intensa preocupação, pois com as
alterações climáticas, a produtividade, assim como todo o processo voltado ao setor poderá ser
influenciado, visto que a precipitação, temperatura e solo são as bases para produções
eficientes e menos arriscadas. Nas regiões onde o setor já se encontra mais sensível, como a
região Nordeste, este é de suma importância, visto que grande parte da população se mantém
na atividade agrícola, sendo esta a principal ou até a única atividade geradora de renda.
Segundo o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC, 2013), o Nordeste
poderá sofrer aumentos de temperatura entre 3,5 ºC a 4,4 ºC até o final do século XXI, além
de diminuição das chuvas e secas prolongadas. Segundo Alves e Marra (2009) a região
Nordeste é de grande preocupação, devido ao fato de abrigar a maior parte da população rural
brasileira e apresentar baixo nível de produtividade agrícola em relação às outras regiões.
Diante disso, pode-se afirmar que regiões mais vulneráveis economicamente e socialmente e
que são mais dependentes das atividades agrícolas sofrem mais com as mudanças climáticas.
As alterações climáticas previstas para a região Nordeste poderão acarretar elevadas
perdas agrícolas. Tais efeitos negativos ampliarão problemas já enfrentados por agricultores
mais pobres, tais como migração rural-urbana, de propriedades, baixo acesso à educação etc.
(MACHADO-FILHO, 2015). Com isso, é de grande importância compreender a
vulnerabidade decorrente das mudanças climáticas em regiões específicas, uma vez que, assim
como o processo de adaptação, é um fenômeno local. Dessa forma, espera-se obter melhor
compreensão dessa problemática, bem como colaborar para um melhor direcionamento das
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políticas públicas por parte dos agentes governamentais (SMIT; WANDEL, 2006; BELOW et
al., 2012).
Considerando as questões aqui abordadas, é de grande relevância a identificação e
mensuração da vulnerabilidade climática, numa perspectiva local. Sendo assim, o estudo
considerou agricultores cujas propriedades estão localizadas na Bacia hidrográfica do Rio das
Contas no estado da Bahia (Figura 1). A bacia hidrográfica do Rio das Contas faz parte da
região hidrográfica do Atlântico Leste e possui área total de aproximadamente 55.000 km2,
equivalente a 10,2% do território baiano, constituindo-se a maior bacia hidrográfica
totalmente contida no estado da Bahia, englobando 92 municípios (COMITÊ DA BACIA
HIDROGRÁFICA DO RIO DAS CONTAS – CBHRC, 2013). A população da bacia é de
2.148.031 habitantes (o que equivale a 15,3% da população total do estado da Bahia), sendo
que a população rural equivale a cerca de 35% do total, compreendendo 752.427 habitantes
(PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO – PNUD, 2013).
Os municípios que compõem a bacia da Rio das Contas, que são de pequeno a médio
porte, possuem suas atividades centradas principalmente na agropecuária. A região apresenta
clima variável, compreendendo diversos tipos de biomas, entre eles, Cerrado, Caatinga e a
Mata Atlântica. Suas principais atividades primárias são a agricultura de autoconsumo , cacau
em algumas regiões especificas e a pecuária extensiva. Além disso, a região apresenta baixos
índices de desenvolvimento urbano e industrial, como o Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM), que classifica a maioria dos municípios selecionados como “desenvolvimento
baixo”. Sendo assim, por depender diretamente do clima para permanência do setor
agropecuário como geração de renda, os municípios que compõem a bacia estão
potencialmente em situação de vulnerabilidade às mudanças climáticas atuais e futuras.

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do Rio das Contas, Bahia.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE, 2010).
O trabalho procurou analisar o grau de vulnerabilidade decorrente das mudanças
climáticas dos produtores rurais da bacia, respondendo a questões ainda pouco exploradas em
nível regional, tais como: Quais os municípios da bacia hidrográfica do Rio das Contas são
mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas? Quais os fatores determinantes dessa
vulnerabilidade?
A bacia hidrográfica do Rio das Contas abrange diferentes biomas, o que a torna
como um bem de grande valor e relevância econômica, social e cultural para os produtores.
Assim, responder a estas questões permitiu entender quais aspectos são mais significantes e
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importantes no desenvolvimento da atividade agrícola, contribuindo assim com as medidas
futuras que visam a melhor relação entre homem e ambiente, assim como aprimoramento de
políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento sustentável.
Dessa forma, traçou-se como objetivo principal dessa pesquisa estimar e analisar o
grau de vulnerabilidade às mudanças climáticas de agricultores da bacia hidrográfica do Rio
das Contas, Bahia, Brasil. Em termos específicos, foi possível avaliar o grau de sensibilidade
dos agricultores às mudanças climáticas; verificar o grau de exposição bem como a
capacidade adaptativa destes. Além disso, a pesquisa procurou demonstrar se os índices de
vulnerabilidade e de exposição às mudanças climáticas apresentam variação entre os
diferentes biomas que compõem a bacia.
2. METODOLOGIA
A hipótese deste estudo foi que as mudanças climáticas têm contribuído para aumentar
a vulnerabilidade dos produtores rurais da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas. Assim, para
estimar o grau de vulnerabilidade e testar essa hipótese, foi calculado um indicador sintético
(IV), conforme metodologia proposta por Lindoso et al. (2014). Esse indicador é formado
pela combinação de três índices que se referem aos principais atributos que definem a
vulnerabilidade de um sistema: sensibilidade (S), exposição (E) e capacidade adaptativa (CA):
IV 

E  S  1  CA
3

(1)

A sensibilidade é resultante da interface entre questões socioeconômicas locais e
eventos climáticos. Refere-se à suscetibilidade de um sistema a distúrbios, inserindo o
agricultor (tomador de decisão) na dinâmica local. A exposição é uma propriedade externa
dos sistemas socioecológicos, sendo definida como o tipo, a magnitude e a frequência dos
eventos climáticos. A capacidade adaptativa, por sua vez, está diretamente ligada à capacidade
do agricultor em lidar com a exposição e reduzir sua sensibilidade. Nesse sentido, reflete a
habilidade de operar preventivamente durante e depois das alterações climáticas (LINDOSO
et al., 2014).
Para a estimação dos índices de sensibilidade (S), capacidade adaptativa (CA) e
exposição (E) foi utilizada a metodologia proposta por Filmer e Pritchett (2001):
 a  ak 
I    f k ki
(2)

sk
k 

em que I representa o índice criado, ou seja, I = S quando o índice indica a sensibilidade; I =
E quando indica a exposição; e I = CA quando indica a capacidade adaptativa. Cada variável
que compõe o índice é indexada por k, assim como cada produtor é indexado por i. O valor
observado da variável k para o produtor é dado por aki; a k indica o valor médio da variável k
e sk representa o desvio padrão da variável k. O valor fk é o peso dado a cada variável na
composição do índice.
Para a obtenção do valor de fk, Filmer e Pritchett (2001) se basearam na utilização do
método estatístico de Análise Fatorial. A Análise Fatorial consiste em sintetizar e descrever o
comportamento de um conjunto de variáveis inter-relacionadas por meio de um conjunto
menor de variáveis chamadas “fatores” (FÁVERO et al., 2009). A redução a um número
menor de variáveis permite a maximização do poder de explicação do conjunto de variáveis
em estudo (THOMPSON, 2004; YANAI; ICHIKAWA, 2007). Segundo Härdle e Simar
(2007), os fatores são interpretados como características latentes e comuns ao conjunto de
dados dificilmente observadas.
As k variáveis utilizadas na construção de cada um dos três índices estão descritas na
Tabela 1 e foram definidas com base na literatura sobre vulnerabilidade (LINDOSO et al.,
2014).
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Tabela 1 – Variáveis relacionadas à sensibilidade (S), exposição (E) e capacidade adaptativa
(CA) dos agricultores da bacia hidrográfica do Rio das Contas, Bahia
 Não Prática de agricultura de sequeiro
 Seguro Agrícola
 Número de pessoas que dependem da renda gerada na
Sensibilidade
propriedade
 Dependência do agricultor em relação à atividade agrícola
 Pluriatividade
 Disposição em alterar manejo
 Diferença entre o valor médio mensal da precipitação no ano
Exposição
de realização da pesquisa (2014) e sua média histórica no
período de (1985 a 2014)
 Propriedade da terra
 Acesso a projetos públicos de irrigação
 Acesso à assistência técnica/extensão rural
Capacidade
Adaptativa
 Nível de instrução do agricultor
 Participação em sindicatos ou associações de classe
 Acesso ao crédito
O nível de Sensibilidade foi verificado em cada município de acordo com as seguintes
questões: Presença de seguro agrícola para os produtores dos municípios, presença de outra
atividade diferente da agropecuária (Pluriatividade) no meio rural ou urbano, parcela da renda
dependente da atividade agropecuária, não prática de agricultura de sequeiro, número de
dependentes da renda agrícola gerada e disposição para alteração das técnicas de manejo para
combater os efeitos das mudanças climáticas.
Os valores foram atribuídos de acordo com o efeito que causam no Índice de
Sensibilidade, logo, se há presença de seguro agrícola e/ou presença de outras atividades,
espera-se menor sensibilidade. Quanto maior a parcela da renda dependente e/ou maior o
número de dependentes da renda gerada agrícola, maior a sensibilidade às mudanças
climáticas. Ainda, se não há prática de agricultura de sequeiro na propriedade e/ou não
disposição para alteração das técnicas de manejo, maior será o índice de sensibilidade para
estes produtores.
O nível de Exposição levou em consideração a diferença entre o valor médio mensal
da precipitação no ano de realização da pesquisa (2014) e sua média histórica no período de
(1985 a 2014). O período de 1985 a 2014 foi escolhido pois refere-se aos 30 anos anteriores à
realização da pesquisa. Para que se possa falar em mudança climática, é preciso considerar o
padrão de longo prazo das variáveis climáticas. O uso de valores mensais permitiu uma
análise mais precisa, devido aos diversos padrões meteorológicos (estações chuvosas e secas)
presentes ao longo do ano. Ademais, ao comparar o valor do ano de 2014 com a média
histórica, foi possível verificar se no momento da pesquisa os agricultores estavam
enfrentando déficits de chuva.
Para o cálculo do Índice de Capacidade Adaptativa foram levadas em consideração as
seguintes questões: Se o produtor é proprietário da terra, se possui acesso à assistência
técnica/extensão rural, acesso a projetos públicos de irrigação, nível de instrução, participação
em sindicatos ou associações e acesso a crédito. Com isso, os produtores que possuíam tais
características possuíam maior capacidade adaptativa, e quanto menor o nível de instrução do
agricultor, menor a sua capacidade de adaptação.
Por fim, para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade foram levados em consideração
os três índices anteriormente descritos, utilizando a expressão (1). Assim, foi possível traçar o
nível de vulnerabilidade dos agricultores da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas, Bahia.
4

2.1. Base de dados
A base de dados utilizada para o desenvolvimento deste presente projeto foi dividida
em dois grupos: dados secundários (para o cálculo do índice de exposição) e dados primários
(para o cálculo dos índices de sensibilidade e capacidade adaptativa).
Os dados secundários foram obtidos por meio do banco de dados disponibilizado pelo
Terrestrial Hydrology Research Group (THRG), seguindo os procedimentos descritos em
Sheffield, Goteti e Wood (2006).
Para a construção banco de dados primário foi elaborado um questionário
semiestruturado englobando questões relacionadas às: i) informações socioeconômicas dos
produtores e de suas propriedades; ii) percepção desses produtores em relação às mudanças do
clima; e iii) disposição em adotar medidas de adaptação às mudanças climáticas. Assim como
em Hartter (2009), os produtores rurais foram selecionados por amostragem aleatória simples.
O tamanho da amostra foi calculado com base na seguinte equação (TRIOLA, 2008):
n

N . p.q.Z

p.q.Z



2

  N  1.E
2

2

2

(3)

2

em que n é o tamanho da amostra para uma população finita; N é o tamanho da população, ou
seja, o número total de estabelecimentos agropecuários do estado da Bahia; p é a proporção
com a qual o fenômeno se verifica, ou seja, percentual de produtores rurais da bacia do Rio
das Contas; q é a proporção complementar (1 – p); Zα/2 é o grau de confiança desejado (95%
no presente estudo); e E é o erro máximo de estimativa, o qual indica a diferença máxima
entre a proporção amostral e a verdadeira proporção populacional.
Do universo de 145.647 estabelecimentos agrícolas dos 92 municípios que compõem a
bacia (Censo Agropecuário, IBGE, 2006), foi selecionada uma amostra de 289 propriedades
rurais utilizando a equação (3). O desenho amostral foi criado de forma a obter uma
distribuição aleatória de propriedades agrícolas através da grande variedade de zonas
climáticas dentro da região que compreende a bacia do Rio das Contas (representando um
gradiente Leste-Oeste ao longo da região). Entre os 92 municípios que compõem a bacia,
foram selecionados 26 através de uma “buffer zone”, que englobava municípios localizados,
no máximo, a 50 km ao longo de toda a extensão do Rio das Contas.
Por fim, para analisar se os Índices de Vulnerabilidade e de Exposição às mudanças
climáticas apresentam variação entre os diferentes biomas presentes na Bacia do Rio das
Contas (objetivo específico iv), foi utilizado o sistema de informação geográfica (SIG),
interligando a base de dados dos limites municipais selecionados com a base de dados dos
Biomas, disponibilizados pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) juntamente com
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A união dos atributos foi feita através
da intersecção das feições, sendo que os municípios que intersectassem dois biomas foram
classificados como bioma de transição Mata Atlântica-Caatinga, enquanto os que
intersectassem apenas um bioma foram caracterizados como Bioma Mata Atlântica ou
Caatinga O mesmo procedimento foi adotado para classificação em nível de produtor. Estas
análises foram realizadas com o software livre QGIS 2.18.0 (Quantum GIS Development
Team 2017).
A análise de variância não paramétrica Kruskal-Wallis Rank Sum test (KW) e o teste
de comparações múltiplas foram realizados para verificar se o índice de vulnerabilidade e
exposição às mudanças climáticas apresentou variação entre os diferentes biomas. Estas
análises foram realizadas com o software livre R 3.4.1 (R Development Core Team 2017).
3. RESULTADOS
Nessa seção são apresentados e discutidos os resultados da pesquisa. A Tabela 2
mostra os valores obtidos para cada um dos subíndices que compõem o conceito de
vulnerabilidade (Exposição, Sensibilidade e Capacidade Adaptativa). Os resultados foram
obtidos para cada agricultor que participou da pesquisa. Entretanto, para facilitar a
5

compreensão e discussão, os valores foram agregados em médias municipais para os 26
municípios amostrados.
De acordo coma Tabela 2, mais da metade dos municípios considerados no estudo
apresentaram índices de Exposição elevados (acima de 70%), sendo o município de
Livramento de Nossa Senhora com maior Índice de Exposição (92,91%). Isso significa que no
período analisado, grande parte dos municípios apresentaram baixa precipitação em relação ao
padrão histórico, o que corresponde a uma alta exposição às mudanças climáticas. O
município de Ilhéus obteve o menor Índice de Exposição, o que se deve ao fato de apresentar
índices pluviométricos bem distribuídos e mais elevados que a média histórica da região.

6

Tabela 2 – Valores dos Índices de Exposição, Sensibilidade, Capacidade Adaptativa e
Vulnerabilidade, em %
Índice de
Índice
Índice
Capacidade
Índice de
Municípios
Sensibilidade
Exposição (E)
Adaptativa
Vulnerabilidade (IV)
(S)
(CA)
Abaíra
91,57
72,85
36,39
76,02
Anagé
67,96
64,66
39,13
63,82
Aracatu
81,39
65,27
26,78
72,51
Barra da Estiva
81,91
68,11
32,97
73,05
Boa Nova
47,55
72,9
35,96
62,24
Brumado
87,13
69,12
45,7
68,74
Caetanos
70,85
74,97
47,3
65,37
Caraíbas
77,17
59,44
43,27
65,16
Dom Basílio
89,45
69,5
40,3
71,74
Ibicoara
87,04
68,41
41,27
71,54
Ibirapitanga
20,27
72,17
39,42
50,07
Ilhéus
0.00
70,94
39,09
43,82
Itacaré
14,8
61,89
39,04
46,41
Ituaçu
85,7
62,97
41,05
69,73
Jaguaquara
51,48
67,92
33,62
61,42
Jequié
52,31
65,82
37,12
60,92
Jitaúna
39,17
70,3
34,38
58,33
Jussiape
90,57
63,39
35,77
74,03
Livramento
92,91
74,96
39,13
76,01
Manoel Vitorino
64,37
68,67
36,61
64,72
Maracás
71,52
71,26
42,7
67,38
Mirante
68,31
58,65
39,66
63,11
Piatã
90,94
73,06
43,05
73,30
Rio de Contas
91,74
70,64
37,56
74,66
Tanhaçu
78,94
68,68
34,39
70,68
Ubatã
21,58
67,66
39,98
51,12
Fonte: Resultados da pesquisa.
É interessante destacar também que, ao comparar a média da precipitação dos
municípios, observou-se que no período de 1985 a 2014, a média de precipitação em
Livramento de Nossa Senhora (mais exposto) foi cerca de 53% menor do que em Ilhéus
(menos exposto) (Figura 2).
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Figura 2 - Precipitação Média (mm/dia no período de 1985-2014) dos municípios de menor e
maior exposição.
Fonte: Dados da pesquisa.
Aumentos na variabilidade climática, assim como baixa precipitação, contribuem para
a maior exposição dos produtores, uma vez a produção agrícola pode ser afetada
negativamente, gerando menor renda e escassez de alimentos para as famílias. Glantz e
Wigley (1986) estudaram a variabilidade no clima mundial e concluíam que qualquer
alteração em variáveis climáticas, como temperatura e precipitação, tem potencial de
aumentar a vulnerabilidade da produção de alimentos significativamente.
Analisando o índice de Sensibilidade (Tabela 2), é possível observar também que mais
de 90% dos municípios apresentaram valor superior a 60%, sendo Caetanos e Livramento de
Nossa Senhora os mais sensíveis (com 74,97% e 74,96% respectivamente). Vale ainda
ressaltar que mesmo os municípios classificados como menos sensíveis, ainda assim
apresentaram índice elevado de Sensibilidade. A exemplo, o município com menor
classificação foi Mirante, representando 58,65%. Esse resultado fica mais claro quando são
analisadas as variáveis separadamente por produtor (Figura 3). Dos 289 produtores
entrevistados, 94% não possuem seguro agrícola, 63% não praticam agricultura de sequeiro ,
54% não possuem outra atividade além daquela praticamente em seu estabelecimento, 55%
possuem total dependência da renda gerada e 26% não estão dispostos a alterar suas formas de
manejo da terra.

Figura 3 – Valores percentuais observados na amostra para cada variável utilizada no índice
de sensibilidade.
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Fonte: Dados da pesquisa.
O desenvolvimento de culturas agrícolas é bastante dependente dos fatores climáticos,
sendo assim, sensíveis a qualquer alteração. Não tendo nenhum tipo de seguro agrícola, o
produtor rural se torna suscetível a qualquer mudança das condições do tempo, podendo
perder totalmente ou grande parte de sua principal atividade geradora de renda. Tal situaçao é
de enorme preocupação, visto que mais da metade dos produtores da bacia do Rio das Contas
dependem exclusivamente da renda gerada pela sua produção agrícola (Figura 3).
A “não-pluriatividade” também está minimamente ligada a total dependência, visto
que, ao não ter outras fontes de renda, o produtor rural se torna totalmente dependente apenas
da atividade agrícola, sendo esta a única responsável pela geração de renda na família. Além
disso, vale ressaltar que a maioria dos entrevistados possui em média cinco dependentes cada,
o que configura um cenário de preocupação, ao englobar tanto a não segurança na produção
agrícola, com o número elevado de dependentes da renda gerada.
As mudanças climáticas, ao alterar os padrões de temperatura e precipitação,
representam sérias ameaças à produção, principalmente para aqueles produtores que não
possuem nenhum mecanismo adaptativo, como por exemplo a irrigação. Nos municípios
estudados, mais da metade dos produtores não possuem nenhum tipo de irrigação, o que
justifica a grande sensibilidade identificada pelo índice calculado. Ao mesmo tempo, como
ponto positivo, parcela expressiva da população se dispõe em alterar suas técnicas de manejo
devido as alterações climáticas (em média 74% dos produtores), o que os tornariam mais
resilientes e adaptados positivamente frente às mudanças climáticas, desde que tenham apoio.
Segundo Hiremath et al. (2013), nos estudos sobre a vulnerabilidade às mudanças
climáticas em Gujarate, Índia, estratégias como captação de água, desenvolvimento de
técnicas para melhoramento de terras secas, políticas de promoção de sistemas de irrigação
eficientes, gestão de água, criação de mecanismos como poços, represas e captação de água de
chuvas podem ajudar a superar a grande escassez hídrica nas regiões onde a dependência do
setor agrícola é maior. Assim como a irrigação, pluriatividade, seguro agrícola e demais
variáveis utlizadas para construção do índice de sensibilidade traduzem a importância destas
questões no meio rural, principalmente para os produtores onde a exposição é alta, tais
variáveis são de suma importância, uma vez, que tornariam os agricultores mais resilientes
perante as mudanças climáticas.
No que tange ao índice de Capacidade Adaptativa (Tabela 2), observa-se que nenhum
município atingiu valor maior que 50%, sendo o município de Caetanos o que possui o maior
valor (CA = 47,3%). Vale destacar que a capacidade adaptativa possui potencial de reduzir a
vulnerabilidade. Com isso, devido aos altos indices de exposição e sensibilidade presentes na
maioria dos municípios que compõem a Bacia de Rio das Contas, a baixa capacidade de se
adaptar configura cenário de grande vulnerabilidade e, portanto, que deve ser de preocupação
por parte dos formuladores de política pública, como o estado e as autoridades locais.
Com relação às variáveis que se relacionam ao índice de Capacidade Adaptativa, por
mais que grande parte dos produtores possuam a posse da terra (86,85%), tal variável não foi
suficiente para tornar o índice elevado. Isso pode ser explicado devido ao baixo acesso à
assistência técnica presente nos municípios (30,1%), acesso mínimo a projetos de irrigação
pública (9,34%) e apenas 30,68% dos produtores possuem acesso ao crédito rural (Figura 4).
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Figura 4 – Valores percentuais observados na amostra para cada variável utilizada no índice
de Capacidade Adaptativa
Fonte: Dados da pesquisa.
As variáveis que compõem o índice de Capacidade Adaptativa compreendem grande
importância no que tange ao conceito de estratégias de adaptação, uma vez que ao ter acesso à
assistência técnica, bem como ao crédito rural, maiores são as possibilidade de o produtor
diversificar sua produção e adquirir mecanismos de irrigação eficientes para suprir a escassez
hídrica. Além disso, a posse da propriedade é benéfica, propiciando maior facilidade nos
termos legais para obtenção de empréstimos e participação em associações (CUNHA et al.,
2015).
Yohe e Tol (2002), destacaram em seus estudos diversas outras variáveis que podem
compor a capacidade adaptativa, entre elas: disponibilidade de tecnologias e de rescuros,
presença de instituições, estoque de capital humano (educação, capital social), facilidade de
acesso a mecanismos de redução de riscos, informação e capacidade para gerí-la e percepção
de exposição com relação as mudanças climáticas.
Vale ainda ressaltar que as estratégias de adaptação são de grande importância, uma
vez que permitem aos produtores se anteciparem, minizando os efeitos negativos das
alterações climáticas. Alem disso, a criação e utilização de medidas de mitigação combinadas
com tais estratégias de adaptação, permitem melhor perfomance, contribuindo com menores
emisssões dos gases poluentes de efeito estufa, reduzindo assim os futuros impactos das
mudanças climáticas (IPCC, 2014).
Depois de analisar separadamente cada componente da vulnerabilidade às mudanças
climáticas dos 26 municípios selecionados, pode-se verificar os valores finais do Índice de
Vulnerabilidade. Um resumo da classificação dos municípios estudados é apresentado na
Tabela 3.
Tabela 3 – Classificação dos municípios com base no Índice de Vulnerabilidade
Classificação de
Número de
Vulnerabilidade (IV)
municípios
Baixa 0 – 25
0
Médio/Baixo 26 – 50
2
Médio/Alto 51 – 75
22
Alto 76 – 100
2
Fonte: Resultados da pesquisa.
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Com base nos dados da Tabela 3, pode-se afirmar que, em média, 84% dos municípios
selecionados se classificaram em Vulnerabilidade Média a Alta, todos devido a valores de
índices de Exposição e Sensibilidade altos e índice de Capacidade Adaptativa baixo. Os
municípios de Vulnerabilidade Média a Baixa foram Ilhéus (43,82%) e Itacaré (46,41%);
estes resultados são reflexos da baixa exposição a qual esses municípios foram submetidos.
Observa-se ainda que a exposição extrema e a alta sensibilidade combinados com baixos
graus de capacidade adaptativa, classificaram os municípios de Abaíra (IV= 76,02%) e
Livramento de Nossa Senhora (IV = 76,01%) como altamente vulneráveis.
Vale ressaltar que os menores índices de Vulnerabilidade não foram resultado da alta
capacidade adaptativa, visto que todos os municípios possuem valores abaixo de 50% para
esse índice. Para os municípios com níveis de vulnerabilidade menor, como Itacaré e Ilhéus, o
fator preponderante foram as médias de precipitação altas em todos os anos analisados.
Observação importante que deve ser levado em conta, é que ao analisar os Índices de
Desenvolvimento Humano dos Municípios selecionados, pode-se perceber que o município
com maior IDHM foi Ilhéus, representando 0,69 no Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE, 2010), sendo este também o município classificado como
índice de menor vulnerabilidade. De acordo com a Tabela 4, os municípios classificados como
IDHM baixo (0,500 – 0,599), de acordo com a faixa de classificação do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2012), representam em média 69% dos municípios
selecionados. Como a maioria dos municípios também apresentaram índices de
Vulnerabilidade média a alta, combinados com IDHM baixo, a mudança climática pode
trazer-lhes sérios prejuízos socioeconômicos. Como são muito dependentes da agricultura e
pouco desenvolvidos (IDHM), a situação socioeconômica deles tende a deteriorar-se caso
confirmados os cenários mais pessimistas de mudanças climáticas.
Tabela 4 – Índice do Desenvolvimento Humano dos municípios selecionados para a pesquisa
Municípios
IDHM
Municípios
IDHM
Mirante
0,527
Jaguaquara
0,580
Anagé
0,540
Aracatu
0,581
Caetanos
0,542
Itacaré
0,583
Caraíbas
0,555
Dom Basílio
0,591
Ibirapitanga
0,558
Ibicoara
0,591
Manoel Vitorino
0,566
Ubatã
0,593
Boa Nova
0,567
Jussiape
0,602
Ituaçu
0,570
Abaíra
0,603
Piatã
0,571
Rio de Contas
0,605
Barra da Estiva
0,575
Maracás
0,607
Jitaúna
0,575
Livramento
0,611
Tanhaçu
0,577
Brumado
0,656
Jaguaquara
0,580
Jequié
0,665
Aracatu
0,581
Ilhéus
0,690
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil.
Por fim, considerando que os biomas presentes na Bacia do Rio das Contas ocorrem
sob diferentes condições ambientais, foi possível verificar que os índices de exposição e
vulnerabilidade às mudanças climáticas se apresentaram diferenciados conforme o tipo de
bioma. Nas análises em nível de agricultor, dos 289 avaliados, 177 foram classificadas como
presentes no bioma Caatinga, 54 na Mata Atlântica e 58 no que pode ser chamado de
“Transição Caatinga-Mata Atlântica”. A partir da análise de variância foi detectada variação
significativa tanto do Índice de Exposição (KW = 213,31; gl = 2; p < 0,01) quanto do índice
de Vulnerabilidade (KW = 145,89; gl = 2; p < 0,01) entre os biomas, com redução do valor
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dessas variáveis da Caatinga para a Mata Atlântica (Figura 5A, 5B). A significância da
redução dos valores dos índices foi confirmada pelo pós-teste de comparações múltiplas para
todos os biomas (p < 0,05).

Figura 5 – Representação em box-plot dos valores dos Índices de Exposição (A) e de
Vulnerabilidade (B) às mudanças climáticas em nível de fazenda entre os diferentes Biomas.
O comprimento do box é definido pelos percentis 25-75 e a linha em negrito mostra o valor da
mediana. As hastes verticais se estendem ao valor mais extremo dos dados, que não é mais do
que 1,5 vezes o intervalo interquartil do box. Os pontos abertos correspondem aos outiliers,
que ultrapassam 1,5 vezes a faixa interquartil.
Fonte: Resultados da pesquisa.

Já considerando as análises em nível de município, 14 foram classificados como
presentes no bioma Caatinga, seis na Mata Atlântica e seis na “Transição Caatinga-Mata
Atlântica”. A partir da análise de variância foi detectada variação significativa tanto do Índice
de Exposição (KW = 19,635; gl = 2; p < 0,01) quanto do índice de Vulnerabilidade (KW =
18,374; gl = 2; p < 0,01) entre os biomas, com redução do valor dessas variáveis da Caatinga
para a Mata Atlântica (Figura 6A, 6B). A significância da redução dos valores do índice de
Exposição foi confirmada pelo pós-teste de comparações múltiplas (p < 0,05) exceto entre os
biomas Mata Atlântica e Transição. Já para os valores do índice de Vulnerabilidade, a
significância do pós teste foi apenas entre o Bioma Caatinga e Mata Atlântica.
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Figura 6 – Representação em box-plot dos valores dos Índices de Exposição (A) e de
Vulnerabilidade (B) às mudanças climáticas em nível de município entre os diferentes
Biomas. O comprimento do box é definido pelos percentis 25-75 e a linha em negrito mostra
o valor da mediana. As hastes verticais se estendem ao valor mais extremo dos dados, que não
é mais do que 1,5 vezes o intervalo interquartil do box. Os pontos abertos correspondem
aos outiliers, que ultrapassam 1,5 vezes a faixa interquartil.
Fonte: Resultados da pesquisa.

A classificação por município pode ser verificada na Tabela 5 e Figura 7.
Tabela 5 – Classificação dos municípios por bioma
Municípios
Bioma
Municípios
Bioma
Abaíra
Caatinga
Ituaçu
Caatinga
Anagé
Transicao
Jaguaquara
Mata atlântica
Aracatu
Caatinga
Jequié
Transicao
Barra da Estiva
Caatinga
Jitaúna
Mata atlântica
Boa Nova
Transicao
Jussiape
Caatinga
Brumado
Caatinga
Livramento
Caatinga
Caetanos
Transicao
Manoel Vitorino
Transicao
Caraíbas
Caatinga
Maracás
Transicao
Dom Basílio
Caatinga
Mirante
Caatinga
Ibicoara
Caatinga
Piatã
Caatinga
Ibirapitanga
Mata atlântica
Rio de Contas
Caatinga
Ilhéus
Mata atlântica
Tanhaçu
Caatinga
Itacaré
Mata atlântica
Ubatã
Mata atlântica
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010).

Vale destacar que os municípios que pertencem ao bioma Mata Atlântica foram
classificados com os menores índices de exposição e vulnerabilidade, sendo eles, Ilhéus,
Itacaré, Ibirapitanga, Ubatã, Jitaúna e Jaguaquara. No bioma Caatinga, presente em mais de
50% dos municípios, foram encontrados índices de exposição e vulnerabilidade altos,
resultado interessante ao relacionar municípios mais vulneráveis em biomas mais degradados
por ações antrópicas.
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Figura 7 – Classificação por tipo de bioma presente nos municípios da Bacia do Rio das
Contas selecionados para amostragem.
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, 2010.

O bioma Caatinga apresenta precipitação baixa e irregular, índice de evaporação alto,
clima semiárido com vegetação seca e de espinhos, como bromeliáceas, herbáceas e
cactáceas. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2017) a Caatinga vem sendo
desmatada cada vez mais, já com perda de 45% de sua vegetação nativa. Outro dado
alarmante é que um terço de toda a Caatinga está desertificada, devido à baixa precipitação e
práticas de queimadas (EMBRAPA, 2016). Tais características biofísicas assim como intensas
ações de degradação ambiental tornam os municípios ainda mais expostos às mudanças
climáticas e, consequentemente, vulneráveis.
Assim como a Caatinga, a destruição da Mata Atlântica vem se intensificando. Com
início desde a colonização europeia, com a extração do Pau Brasil, segundo o Instituto de
Pesquisas Espaciais (INPE, 2017), o desmatamento da Mata Atlântica, entre 2015 e 2016
cresceu 57,7%, tendo sido desmatados 29.075 hectares, sendo o estado da Bahia o de maior
perda, representando 12.288 hectares. As características presentes nesse bioma são
diversidade de espécies de animais e vegetais, florestas de médio e grande porte, que geram
maior umidade e sombra, clima predominante tropical úmido, tropical de altitude e
subtropical úmido, tornando as chuvas regulares e bem distribuídas anualmente (MMA,
2006).
Enfim, os resultados obtidos revelaram que a maioria dos 26 municípios selecionados
apresentaram índices de Exposição e Sensibilidade altos, que combinados com a baixa
Capacidade Adaptativa, configura um cenário de alta vulnerabilidade. E, como a maioria dos
municípios, de acordo com a classificação do PNUD (2012), se apresentaram com IDHM
baixo e presentes no bioma Caatinga, tornam-se objeto de maior preocupação, visto que 159
dos 289 produtores entrevistados dependem 100% da renda gerada no setor agrícola. Todas
essas especificidades, quando estudadas conjuntamente, demonstram o alto grau de
vulnerabilidade presente na vida dos produtores da Bacia do Rio das Contas. Sendo assim, é
de grande importância aumentar e criar medidas eficientes de adaptação, a fim de reduzir a
vulnerabilidade a qual os municípios estão expostos. E, embora o clima futuro seja uma
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questão fundamental no planejamento de longo prazo, a atual variabilidade climática já é uma
questão de preocupação que justifica os esforços de adaptação (ADGER et al., 2009).
4. CONCLUSÃO
O estudo aqui desenvolvido teve como objetivo analisar o grau de vulnerabilidade às
mudanças climáticas de agricultores da bacia hidrográfica do Rio das Contas na Bahia. Para
isso, foi também avaliado o grau de sensibilidade e exposição, assim como a capacidade
adaptativa dos agricultores. O estudo também verificou se os índices de vulnerabilidade e de
exposição às mudanças climáticas apresentaram variação entre os diferentes biomas que
compõem a Bacia.
Sendo assim, de acordo com os resultados da pesquisa, é possível afirmar que mais da
metade dos 26 municípios selecionados para o estudo apresenta baixa precipitação em relação
ao padrão histórico, o que corresponde a uma alta exposição às mudanças climáticas. O
município de Livramento de Nossa Senhora, localizado na Caatinga, foi considerado o mais
exposto, ao passo que Ilhéus, localizado na Mata Atlântica, foi o de menor índice de
exposição.
Sabe-se que uma das consequências das mudanças climáticas se refere a aumentos
crescentes de temperatura, assim como ausência de precipitação. Como foi possível perceber,
grande parte dos municípios que compõem a bacia do Rio das Contas já possuem baixa
precipitação. Com a grande variabilidade climática atual e esperada para o futuro, há fortes
indícios de que estes fenômenos se intensificarão, tornando ainda mais expostos os
agricultores desses municípios.
Quando foi analisado o nível de sensibilidade à qual estão sujeitos os produtores,
percebeu-se que todos os municípios apresentaram índice maior que 50%. Tal resultado pode
estar relacionado ao baixo acesso a mecanismos de seguro agrícola da maioria dos produtores,
bem como ausência de atividades econômicas alternativas, além da dependência exclusiva da
agricultura. Grande parte dos entrevistados não pratica a agricultura de sequeiro, ou seja, há
uma dependência maior com meios de irrigação, e 26% afirmaram não estar dispostos a
alternar suas práticas de manejo.
A maioria dos produtores da região são vulneráveis economicamente, de acordo com
os dados dos Censos do IBGE (2010). Com isso os seguros agrícolas tornam-se inviáveis
devido aos altos custos. Soluções como seguros agrícolas subvencionados pelo governo
estadual e, ou, federal, poderiam tornar os produtores menos sensíveis.
A pluriatividade também se caracteriza por ser uma das formas de minimizar a
sensibilidade aos efeitos climáticas, ao se tornar mais diversificado o produtor,
consequentemente se torna menos dependente do setor primário e com renda mais diversa.
Porém, essa é uma questão pessoal, cabendo ao produtor decidir se quer ou não se
diversificar. Sendo assim, cabe aos órgãos públicos, associações, sindicatos promover maiores
incentivos dos produtores no campo, porém de uma forma digna e com condições favoráveis
de se adaptar, reduzindo assim sua vulnerabilidade.
Diversas estratégias podem diminuir a sensibilidade e, consequentemente, a
vulnerabilidade, dos produtores rurais, a exemplo o uso de irrigação, que minimiza as perdas
sofridas pela escassez hídrica. Porém, devido aos custos elevados de instalação e operação dos
sistemas, os produtores na maioria das vezes permanecem dependentes das precipitações.
Subsídios por parte do governo ou órgãos privados para obtenção das instalações são
essenciais; ao mesmo tempo, incentivo ao uso e captação de água das chuvas são alternativas
que podem ser praticadas pelos agricultores, assim como a utilização consciente do recurso.
Tanto o índice de exposição quanto o de sensibilidade podem ser compensados quando
se tem uma boa capacidade de adaptação, porém, os resultados não foram satisfatórios no que
tange a tal variável. Nenhum município obteve capacidade adaptativa suficiente para reduzir
expressivamente a vulnerabilidade às mudanças climáticas. Os maiores entraves ao aumento
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da capacidade adaptativa são a escassez de assistência técnica, baixo acesso à crédito rural e a
projetos públicos de irrigação eficazes para a região..
De modo geral, os altos índices de Vulnerabilidade presentes nos municípios da bacia
são resultado, principalmente, da baixa capacidade adaptativa e da alta exposição. Essa
situação é ainda mais grave quando se considera que a maioria dos municípios analisados
possui níveis baixos de desenvolvimento socioeconômico, como indica os valores modestos
do IDHM.
As condições edafoclimáticas em que estão inseridos os municípios também
proporcionam maior vulnerabilidade ambiental. A maioria está localizada no bioma Caatinga,
que possui características de clima seco e desertificado por ações naturais e práticas de
queimadas. Ademais, os produtores se tornam mais expostos, com menor capacidade de se
adaptar, consequentemente maior vulnerabilidade. Grande parte da Caatinga já foi desmatada
e ao combinar os cenários possíveis de variabilidade climática, espera-se maior exposição.
Medidas de prevenção e combate às práticas de queimadas se tornam medidas de
mitigação, uma vez que combinadas com mecanismos de adaptação alterariam os cenários
pessimistas futuros, minimizando os possíveis impactos negativos esperados para estes
produtores. Sendo assim, é de grande relevância a conscientização da população com relação
ao desmatamento, visto que não somente a Caatinga, mas também a Mata Atlântica vem
sendo cada dia mais desmatada. Deve-se incentivar a população a fazer reflorestamento,
utilizar devidamente os mecanismos de irrigação para torna-los mais resilientes e adaptados.
É fato que as mudanças climáticas atuais são responsáveis pelos altos índices de
vulnerabilidades dos produtores da bacia do Rio das Contas. A alta exposição se traduz em
grande sensibilidade, que combinadas com a baixa capacidade adaptativa, configura um
cenário de vulnerabilidade alta. Sendo assim, sugere-se o investimento em mecanismos de
adaptação que possam minimizar estes efeitos. Subvenções do governo para compra de
mecanismos de irrigação são de suma importância, visto que a irrigação é considerada uma
medida adaptativa não utilizada pela maioria dos municípios analisados. Ao mesmo tempo,
mais acesso à assistência técnica nos municípios permitirá a criação de outras atividades,
diminuindo assim a dependência exclusiva de um só setor. Assim como o plantio de outras
culturas mais adaptadas às mudanças climáticas futuras esperadas, há também a necessidade
de fomentar as atividades não agrícolas, permitindo maior diversificação de renda.
Por fim, medidas de mitigação são essenciais para combater os impactos negativos da
variabilidade climática futura esperada, porém, é fundamental e eficaz a criação de meios de
capacidade adaptativa não somente para a população que depende da bacia do Rio das Contas,
mas sim, também a população do Nordeste como todo. Com isso, sugere-se o estudo futuro,
bem como a mensuração dos índices que compõem a vulnerabilidade de municípios de outras
regiões, como o Nordeste, visto que essa região é uma das que mais vão sofrer efeitos
negativos das mudanças climáticas.
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