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RESUMO 
 
 

Com a ascenção do paradigma do desenvolvimento sustentável, cresceu a importância das 
questões sociais e ambientais. Hoje, para se dizer que uma atividade está contribuindo para o 
desenvolvimento sustentável, é necessário avaliar suas implicações sociais e ambientais, pois 
tais dimensões são tão importantes quanto a dimensão econômica. A fruticultura irrigada é 
uma atividade que vem crescendo no Estado do Ceará, sobretudo em certas regiões favoráveis 
do Estado. Entre estas regiões encontra-se o Baixo Jaguaribe, onde diversas empresas 
exploram a atividade. Para avaliar, portanto, se a fruticultura irrigada desenvolvida na região 
tem contribuído para o desenvolvimento sustentável, procurou-se, nesta pesquisa, avaliar os 
aspectos sociais e ambientais da atividade. Os aspectos sociais foram avaliados através de 
entrevistas com funcionários das empresas produtoras de frutas na região. Foram 
entrevistados funcionários que trabalhavam diretamente na produção (cultivo, colheita e pós-
colheita), já que estes são a maioria dos trabalhadores nestas empresas. As entrevistas 
abrangeram aspectos como: serviços de educação e saúde nos municípios de residência, 
habitação, aspectos sanitários, posse de bens duráveis e emprego. Os aspectos ambientais da 
atividade foram avaliados com base em entrevistas com os técnicos responsáveis das 
empresas visitadas. Foram abordados nas entrevistas itens como: utilização de práticas de 
conservação do solo, existência de reserva legal na propriedade, controle de pragas e doenças, 
uso de fogo em atividade agropecuária, sistema de irrigação utilizado, entre outros. A partir 
das informações obtidas foram calculados dois índices: um de qualidade de vida dos 
funcionários e outro de viabilidade ambiental. A partir desses dois índices, foi obtido um 
índice de viabilidade sócio-ambiental da fruticultura irrigada nas empresas. Ambos os índices-
base, índice de qualidade de vida e índice ambiental, apresentaram bons resultados. Verificou-
se que as condições de vida dos funcionários são adequadas e que, em geral, são tomados nas 
propriedades os principais cuidados ambientais necessários. Assim, o índice de viabilidade 
sócio-ambiental obteve também um bom resultado, caracterizando a fruticultura irrigada 
desenvolvida pelas empresas visitadas na região como ambiental e socialmente viável. 
Entretanto, para que a atividade contribua de maneira mais significativa para o 
desenvolvimento do Estado, é preciso que um maior número de pessoas tenha acesso a ela. 
Isto pode ser conseguido através de políticas de democratização do acesso à terra e apoio à 
agricultura familiar, com crédito desburocratizado e mais assistência técnica. 
 
 
Palavras-chave: Agricultura Irrigada, Fruticultura Irrigada, Desenvolvimento Sustentável.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

With the ascent of the sustainable development paradigm, the importance of social and 
environmental matters has increased. Nowadays, in order to affirm that an activity is 
contributing for sustainable development, it is necessary to evaluate its social and 
environmental implications, because such dimensions are as important as the economic one. 
The irrigated fruit cultivation is an activity that has been growing in the State of Ceará, 
especially in certain favourable areas. Among these areas, there is the Low Jaguaribe, where 
various enterprises explore the activity. To evaluate, therefore, whether the irrigated fruit 
cultivation developed in the region has been contributing for the sustainable development, this 
research tried to evaluate the social and environmental aspects of the activity. The social 
matters were evaluated through interviews with the workers of the enterprises that produce 
fruits in the region. Were interviewed people who worked directly in the production 
(cultivation, harvest and after harvest cares) because these are the majority of workers in these 
enterprises. The interviews included items such as: education and health public services in the 
municipalities of residence, housing, sanitary aspects, possession of lasting consumer goods 
and job. The environmental matters of the activity were evaluated through interviews with the 
responsible technicians in the enterprises visited. Items such as use of soil conservation 
practices, existence of legal reserve in the property, plagues and illnesses control, fire use in 
the agricultural activity, kind of irrigation system used, among others, were included in the 
interviews. Starting from these information, two indexes were calculated: one of workers’ 
quality of life and another of environmental viability. Starting from these two indexes, it was 
obtained an index of socio-environmental viability of the irrigated fruit cultivation in the 
region’s enterprises. Both the basic indexes have presented good results. It was verified that 
the living conditions of the workers are good and that in the properties the most important 
environmental cares are observed. Thus, the socio-environmental viability index presented a 
good result as well, characterizing the irrigated fruit cultivation developed by the enterprises 
visited in the region as environmental and socially viable. However, to allow the activity to 
contribute in a more significant way to the State’s development, it’s necessary that a larger 
group of people may access it. This can be achieved through policies of land access 
democratization and stronger support to family agriculture, with easier credit and technical 
assistance. 
 
 
Key-words: irrigated agriculture, irrigated fruit cultivation, sustainable development. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO......................................................................................................................8 

1.1 Considerações Gerais sobre o Tema.................................................................................8 

1.2 Objetivos............................................................................................................................12 

1.2.1 Objetivo Geral..................................................................................................................12 

1.2.2 Objetivos Específicos.......................................................................................................12 

2 CRESCIMENTO, DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: SUCESSÃO DE PARADIGMAS E IMPORTÂNCIA CRESCENTE 

DOS ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS....................................................................14 

2.1 Crescimento x Desenvolvimento.....................................................................................14 

2.2 Desenvolvimento Sustentável..........................................................................................15 

2.3 Viabilidade Sócio-Ambiental...........................................................................................17 

2.3.1 Viabilidade Ambiental na Agricultura.............................................................................18 

3 AGRICULTURA IRRIGADA............................................................................................28 

3.1 Conceito.............................................................................................................................28          

3.2 Histórico da Agricultura Irrigada no Nordeste.............................................................29 

3.3 Potencialidades e Limitações da Agricultura Irrigada como indutora do  

Desenvolvimento do Nordeste................................................................................................30                    

3.4 Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Sustentável....................................................38 

4 O BAIXO JAGUARIBE......................................................................................................41 

4.1 Caracterização Geográfica.............................................................................................. 41 

4.2 Histórico.............................................................................................................................45 

4.3 A Agricultura Irrigada no Baixo Jaguaribe...................................................................46 

5 METODOLOGIA................................................................................................................51 

5.1 Origem dos Dados.............................................................................................................51 

5.2 Amostragem.......................................................................................................................51 

5.3 Método de Análise.............................................................................................................51 

5.3.1 Índice de Qualidade de Vida............................................................................................52 

5.3.2 Índice Ambiental..............................................................................................................58 

5.3.3 Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental...........................................................................61 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO.........................................................................................63 

6.1 Qualidade de Vida dos Funcionários das Empresas......................................................63 

6.1.1 Acesso à educação...........................................................................................................63 



 

6.1.2 Serviços de Saúde............................................................................................................64 

6.1.3 Condições de Moradia.....................................................................................................65 

6.1.4 Aspectos Sanitários e de Higiene.....................................................................................65 

6.1.5 Posse de Bens de Consumo Duráveis..............................................................................66 

6.1.6 Emprego...........................................................................................................................67 

6.1.7 Índice de Qualidade de Vida............................................................................................68 

6.2 Cuidados Ambientais nas Empresas...............................................................................69 

6.2.1 Conservação do Solo........................................................................................................69 

6.2.2 Uso do Fogo em Atividade Agropecuária........................................................................70 

6.2.3 Área de Reserva de Mata Nativa.....................................................................................71 

6.2.4 Irrigação ..........................................................................................................................72 

6.2.5 Adubação e Análise de Solo............................................................................................72 

6.2.6 Prática de Manejo do Solo...............................................................................................73 

6.2.7 Controle de Pragas e Doenças.........................................................................................73 

6.2.8 Índice Ambiental.............................................................................................................76 

6.3 Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental .........................................................................76 

7 CONCLUSÕES...................................................................................................................77 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.................................................................................81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 8

1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Considerações Gerais sobre o Tema 

 
 
O Agronegócio, definido como: “a soma total das operações de produção e 

distribuição de suprimentos agrícolas; as operações de produção nas unidades agrícolas; e o 

armazenamento, processamento e distribuição de produtos agrícolas e itens produzidos a 

partir deles” (DAVIS & GOLDBERG, 1957 apud RODRIGUES, M., 2001, p. 8), tem sido, 

nos últimos anos, um bem sucedido segmento da economia brasileira, apresentando boas 

taxas de crescimento e exportando uma grande quantidade de mercadorias, sendo o setor que 

mais contribui para o superávit comercial do país. Segundo Heinze (2002), quando se calcula 

o produto interno bruto (PIB) agropecuário de forma sistêmica, ou seja, agregando os elos da 

cadeia do agronegócio, a sua participação no produto total passa a ser de 46%, em 2002, 

transformando-o na atividade econômica mais importante do País. 

Nos dias de hoje, entretanto, com a consolidação do ideal de Desenvolvimento 

Sustentável, para que uma atividade, empresa ou país seja considerado bem sucedido, é 

necessário que ele seja mais do que economicamente viável. Para ser considerado sustentável, 

uma atividade, empresa; enfim, qualquer empreendimento, precisa contemplar, além da 

dimensão econômica, as dimensões social e ambiental. Isto significa que é preciso haver 

justiça social e respeito aos recursos ambientais. 

Assim, para se chegar a um padrão de desenvolvimento sustentável, é necessário 

assegurar que os trabalhadores tenham garantidos seus direitos. Para isso eles devem ter 

condições de satisfazer suas necessidades básicas, como saúde, educação, habitação, 

alimentação, entre outras coisas. Ou seja, é necessário haver justiça social. 

O respeito ao ambiente também é condição indispensável para se obter 

desenvolvimento sustentável. Para agir com respeito ao meio ambiente é necessário tomar as 

medidas de manejo cabíveis, que são práticas destinadas a preservar a qualidade dos recursos 

naturais: 

 

Manejo é a aplicação de programas de utilização dos ecossistemas naturais ou 
artificiais, baseada em teorias ecológicas sólidas, de forma que mantenham da 
melhor forma possível as comunidades vegetais e/ou animais como fontes úteis de 
produtos biológicos para o homem e também como fontes de conhecimento 
científico e lazer (DIEGUES, 2000, p. 33).  
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Hoje, portanto, deve-se atentar para esses diferentes aspectos a fim de tornar uma 

atividade sustentável. 

No Brasil, o Agronegócio tem gerado impactos ambientais preocupantes em 

muitas áreas, tais como os Cerrados e a Floresta Amazônica, ecossistemas mais atingidos. A 

agricultura foi apontada como a principal forma difusa de poluição pela conferência das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente (ECO-92), realizada no Rio de 

Janeiro (KHATOUNIAN, 2001). 

                   De acordo com Rodrigues, Campanhola e Kitamura (2002), há hoje uma situação 

avançada de degradação ambiental em áreas de produção agrícola em todo o mundo, por isso 

há uma necessidade de se buscar inovação tecnológica a fim de se recuperar ecossistemas e se 

praticar uma agricultura sustentável. 

Os principais fatores que podem tornar insustentáveis os atuais sistemas de 

produção agrícola são a ineficiência energética e os impactos ambientais, como a erosão e a 

salinização dos solos, a poluição das águas e dos solos por fertilizantes e agrotóxicos, a 

contaminação do homem do campo e dos alimentos, o desflorestamento, a diminuição da 

biodiversidade e o uso predatório dos recursos não renováveis (MAROUELLI, 2003). 

 Quanto à questão social, sabe-se da existência no país, até hoje, de trabalho 

escravo em algumas propriedades e também de jornadas de trabalho extenuantes em lavouras 

de cana de açúcar, por exemplo. Estas são as notícias mais alarmantes, que, por sua gravidade, 

chegam aos jornais. Mas, além disso, sabe-se que existe uma grande quantidade de 

trabalhadores agrícolas que não têm como atender às suas necessidades básicas. Logicamente, 

não somente os empregadores têm papel importante na promoção de condições de vida 

satisfatórias para os trabalhadores, mas também o Estado, que tem o dever de assegurar ao 

cidadão os direitos fundamentais, tais como educação e saúde. Hoje, no Brasil, tais direitos 

nem sempre têm sido assegurados. 

Por tudo isso, considera-se importante conhecer melhor os aspectos sociais e 

ambientais do agronegócio brasileiro, além de seus resultados econômicos, pois este é um 

setor que vem crescendo bastante e constitui uma importante parcela da economia do País. 

Este trabalho se deterá na análise da viabilidade sócio-ambiental do agronegócio da 

fruticultura irrigada desenvolvida por empresas na região do Baixo Jaguaribe, Ceará. 
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O caso do Ceará 

 

No Ceará, assim como no Brasil como um todo, o Agronegócio tem representado 

importante papel na economia, tendo sido verificada a expansão de diversas atividades desta 

área no Estado, tais como carcinocultura, fruticultura, floricultura, ovinocaprinocultura, entre 

outras. A fruticultura irrigada é uma das principais entre elas. Seu crescimento se verificou 

claramente nos últimos anos, principalmente nos vales úmidos, onde as condições naturais 

são mais favoráveis. A Tabela 1, abaixo, mostra esse crescimento. Os dados são referentes à 

fruticultura em geral, já que a Pesquisa Agrícola Municipal do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) não faz distinção entre fruticultura irrigada ou de sequeiro.  

 

TABELA – 1 
 
 

Evolução da área colhida (ha) das principais frutas, Ceará  
FRUTAS 1998 2000 2002 2004 

ABACAXI 9 5 13 293
COCO 29.725 37.316 38.799 40.063

BANANA 41.609 42.767 41.936 42.261
MAMÃO 912 1.182 1.693 1.691
MANGA 3.738 4.270 4.515 4.795
MELÃO 1.164 2.106 3.842 4.394

MELANCIA 291 312 311 463
UVA 12 8 59 66

TOTAL 77.460 87.966 91.168 94.026
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

 

 

O Governo do Estado do Ceará tem implementado políticas públicas de incentivo 

a tal atividade e o setor privado também vem investindo bastante. Grandes obras públicas de 

infra-estrutura vêm sendo construídas no Estado a fim de dotar as regiões produtoras de frutas 

de melhores condições. Como exemplo pode-se citar a CE 377, também chamada de estrada 

do melão. Com 41 quilômetros e inaugurada em 2002, a estrada corta o município de Quixeré, 

ligando a área de produção ao município de Bom Sucesso (RN). Outra grande obra construída 

pelo Governo do Estado, com o objetivo de prover água para irrigação, entre outros fins, é o 

Açude Castanhão. Associado ao Canal da Integração, o Castanhão ampliou em 40% a 

disponibilidade de água para a Agricultura Irrigada (SEAGRI). 
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A Figura 1 mostra a evolução da área ocupada pela fruticultura irrigada no Estado. 

Vê-se que esta tem aumentado consideravelmente. A figura apresenta somente a área de 

produção irrigada de frutas, sem incluir a área de sequeiro.  
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FIGURA 1 – Evolução da área de Fruticultura Irrigada no Ceará 
(1) Projeção 
Fonte: Instituto Agropólos do Ceará 
 

A região do Baixo Jaguaribe é hoje um dos pólos de fruticultura irrigada do 

Estado do Ceará. Entre seus principais produtos estão a banana e o melão, sendo este um 

importante item da pauta de exportações do Estado. A Tabela 2 mostra o desempenho de 

alguns produtos da fruticultura do Ceará em 2004, e se refere à fruticultura em geral, sem 

fazer distinção entre fruticultura irrigada ou de sequeiro. Pode-se observar que a banana e o 

melão são as frutas com maior valor da produção. 

 

TABELA – 2 
 

Desempenho de alguns produtos da fruticultura do Ceará em 2004 

PRODUTOS ÁREA (ha) PRODUÇÃO (t) 
RENDIMENTO 
(t/ha) 

VALOR (Mil 
Reais) 

ABACAXI (1) 293 13.646 47 13.129
BANANA 42.261 367.667 9 128.250
COCO 40.063 228.818 6 77.886
MAMÃO 1.691 75.347 45 28.828
MANGA 4.795 42.341 9 9.993
MELÃO 4.394 109.566 25 84.200
UVA 66 2.245 34 3.909
MELANCIA 463 3.937 9 3.937
Fonte: IBGE – Produção Agrícola Municipal 

(1) A produção de abacaxi é expressa em mil frutos e seu rendimento é expresso em mil frutos por hectare. 
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Devido ao crescimento, ao grande investimento público e privado e à 

implementação de políticas de incentivo à fruticultura irrigada, acredita-se que é importante 

verificar se esta tem trazido bons resultados para a área social e também se tem respeitado o 

aspecto ambiental, além de trazer bons resultados econômicos.  

Para analisar esse problema, no contexto do estado do Ceará, decidiu-se abordar a 

fruticultura irrigada desenvolvida na região do Baixo Jaguaribe, um dos principais pólos de 

fruticultura do Estado. Tal atividade é desenvolvida, sobretudo, por empresas privadas, mas 

também existem muitos pequenos produtores de frutas na região. Este trabalho se deterá nos 

aspectos sociais e ambientais nas empresas produtoras de frutas na região, pois as empresas 

são responsáveis pela maior parte da área cultivada e quantidade produzida de frutas no Baixo 

Jaguaribe.  

 
 

1.2 Objetivos 
 
 
1.2.1 Objetivo Geral 
 
 

O objetivo geral da presente dissertação é verificar se a fruticultura irrigada 

desenvolvida na região do Baixo Jaguaribe, Ceará, é social e ambientalmente viável. Para isso 

será estudado o caso da produção de frutas realizada por empresas. A região foi escolhida por 

ser um importante pólo de fruticultura irrigada no Estado, e a pesquisa focalizará as empresas 

por serem estas as responsáveis pela maior parte da área colhida e da quantidade produzida de 

frutas na região. 

 
 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 

- Analisar as condições de vida dos trabalhadores das empresas que exploram a fruticultura 

irrigada no Baixo Jaguaribe; 

 

- Analisar os cuidados ambientais tomados pelas empresas que desenvolvem a fruticultura 

irrigada no Baixo Jaguaribe. 
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A seguir, no item 2, discute-se sobre a sucessão de modelos de desenvolvimento, 

a partir da qual as questões social e ambiental ganharam maior importância. Também será 

melhor discutido o que vem a ser viabilidade social e viabilidade ambiental. O item 3 trata da 

agricultura irrigada, seu conceito, seu histórico no Nordeste, suas potencialidades e limitações 

para contribuir com o desenvolvimento da região e as relações entre tal atividade e o tema do 

desenvolvimento sustentável.  O item 4 trata da Região do Baixo Jaguaribe, onde se realizou a 

pesquisa de campo, sua caracterização geográfica, seus aspectos históricos e a agricultura 

irrigada na Região. O item 5 apresenta a Metodologia da pesquisa. No item 6 encontram-se os 

resultados e discussão. As conclusões são apresentadas no item 7. 
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2 CRESCIMENTO ECONÔMICO, DESENVOLVIMENTO, DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: SUCESSÃO DE PARADIGMAS E IMPORTÂNCIA CRESCENTE 

DOS ASPECTOS SOCIAIS E AMBIENTAIS 

 
 
2.1 Crescimento x desenvolvimento 
 
 

O crescimento econômico é uma simples variação quantitativa do produto. Não 

deve ser confundido com desenvolvimento porque os frutos dessa expansão nem sempre 

beneficiam a economia como um todo e o conjunto da população. O desenvolvimento 

econômico está relacionado a mudanças qualitativas no modo de vida das pessoas, das 

instituições e das estruturas produtivas. Envolve mudanças de estruturas e melhoria de 

indicadores econômicos e sociais. Também é definido por um aumento contínuo dos níveis de 

vida, incluindo maior consumo de produtos e serviços básicos para o conjunto da população 

(SOUZA, 1999). A estabilidade e o crescimento do PIB são importantes, mas o principal 

parâmetro para medir o progresso é a qualidade de vida das pessoas. Nas últimas décadas, 

apesar do grande aumento na riqueza material ocorrido no mundo, muitas pessoas continuam 

sem participar desse progresso, pois esses aumentos são irregulares, concentrados em algumas 

regiões. Além disso, o PIB é medido de uma forma que não considera a degradação ambiental 

e o esgotamento dos recursos naturais (PNUD, 2006).  

As Nações Unidas, desde 1990, publicam anualmente seu relatório do 

desenvolvimento humano, onde apresentam um índice de desenvolvimento humano, que 

considera não só o PIB, mas uma dimensão mais ampla de bem estar. Para o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, o desenvolvimento tem a ver, em primeiro 

lugar e acima de tudo, com deixar as pessoas viverem a vida que valorizam e permitir-lhes 

realizar todo o seu potencial como seres humanos. No primeiro relatório do desenvolvimento 

humano, de 1990, Mahbub ul Haq afirmou que o objetivo básico do desenvolvimento é criar 

um ambiente favorável em que as pessoas possam gozar vidas longas, saudáveis e criativas. 

Dezesseis anos depois, essa visão continua a ser atual (PNUD, 2006). Segundo Sen (1999 

apud PNUD, 2006, p. 263) o desenvolvimento pode ser visto como um processo de alargar as 

verdadeiras liberdades que as pessoas gozam.  

Para avaliar o grau de desenvolvimento de uma região ou país é preciso considerar 

indicadores que reflitam condições econômicas e sociais como alimentação, atendimento 

médico e odontológico, educação, segurança, qualidade do meio ambiente, entre outros 
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(SOUZA, 1999). Entretanto, para se fazer uma avaliação abrangente do desenvolvimento, é 

necessário incluir indicadores como respeito aos direitos humanos, democracia e 

desigualdade. A desigualdade de renda e de oportunidades é um empecilho para o 

desenvolvimento humano, pois limita a conversão de crescimento em desenvolvimento, além 

de dificultar o dinamismo econômico, o crescimento e a coesão social (PNUD, 2006). 

 
 
2.2 Desenvolvimento Sustentável 
 
 

A preocupação com os aspectos ambientais das atividades econômicas passou a 

ganhar mais destaque a partir do surgimento e consolidação do conceito de Desenvolvimento 

Sustentável. Hoje, este pode ser considerado o novo paradigma do progresso 

(CAVALCANTI, 1995). A busca de um desenvolvimento harmonizado com o ambiente passa 

pela redefinição de todos os objetivos e ações, pois o ambiente deve ser internalizado em 

todos os níveis de decisão (SACHS, 1986). A seguir, tratar-se-á brevemente do histórico deste 

conceito e de seu significado. 

A partir das décadas de 1960 e 1970 a questão da degradação ambiental passou a 

ser motivo de debates em várias partes do mundo. Os impactos negativos da industrialização e 

das tecnologias utilizadas pelo homem começaram a ficar evidentes e passaram a ser objeto 

de discussões cada vez mais frequentes. Em 1972, um grupo de pesquisadores coordenado por 

Dennis Meadows, o Clube de Roma, publicou o estudo “Limites do Crescimento”. O Clube 

de Roma concluiu que se as tendências de crescimento da população mundial, com 

industrialização, poluição, produção de alimentos e diminuição dos recursos naturais, 

continuassem imutáveis, os limites do crescimento seriam atingidos dentro dos cem anos 

seguintes. Seria possível, entretanto, modificar essa tendência e alcançar uma estabilidade 

ecológica e econômica que pudesse ser mantida por muito tempo, e se a população decidisse 

por esse caminho, quanto mais cedo essa decisão fosse tomada, maiores as chances de se 

obter êxito. No mesmo ano da publicação do estudo do Clube de Roma, ocorreu em 

Estocolmo a Conferência das Nações Unidas sobre ambiente humano (BRUSEKE, 1995). 

Em seguida surgiu o conceito de ecodesenvolvimento, utilizado pela primeira vez 

por Maurice Strong em 1973. O ecodesenvolvimento consiste em uma concepção alternativa 

de política do desenvolvimento. Ignacy Sachs formulou os princípios básicos dessa nova 

visão do desenvolvimento, que seriam: a) satisfação das necessidades básicas; b) 

solidariedade com as gerações futuras; c) participação da população envolvida; d) preservação 



 16

dos recursos naturais e do meio ambiente em geral; e) elaboração de um sistema social 

garantindo emprego, segurança social e respeito a outras culturas e f) programas de educação. 

A concepção de ecodesenvolvimento faz uma crítica à sociedade industrial e à modernização 

industrial como método de desenvolvimento das regiões periféricas (BRUSEKE, 1995).  

Em 1987, foi publicado pela ONU o Relatório Brundtland, também chamado 

“Nosso Futuro Comum”. Esse documento resultou do trabalho da Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas e nele foi apresentado o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, definido como: “[...] aquele desenvolvimento que atende as 

necessidades do presente sem comprometer as possibilidades de as gerações futuras 

atenderem às suas próprias” (CMMAD, 1991, p. 46). Tal relatório também afirma que, para 

haver Desenvolvimento Sustentável, é preciso que todos tenham atendidas as suas 

necessidades básicas e lhes sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas 

aspirações a uma vida melhor. Quanto ao aspecto ambiental, o relatório menciona que o 

Desenvolvimento Sustentável deve zelar pela integridade dos sistemas naturais que sustentam 

a vida na Terra: a atmosfera, as águas, os solos e os seres vivos, e que tal desenvolvimento 

requer a conservação das espécies vegetais e animais. 

Assim, vê-se que este conceito abrange diversos aspectos, tais como os sociais e 

ambientais, além dos econômicos. Para haver Desenvolvimento Sustentável é preciso 

contemplar a dimensão social, através da equidade, ou seja, é preciso que os benefícios 

gerados pelo crescimento possam ser bem distribuídos pela população. Se o resultado do 

crescimento se concentrar nas mãos de poucos e a maior parte da população não puder suprir 

suas necessidades, então não está havendo Desenvolvimento Sustentável. Para chegar ao 

Desenvolvimento Sustentável também é preciso contemplar a dimensão ambiental, ou seja, é 

necessário compatibilizar as tecnologias com o respeito ao meio ambiente, a fim de não se 

causar danos importantes aos ecossistemas. Estas condições devem, portanto, ser somadas à 

simples necessidade de viabilidade econômica dos empreendimentos, que era, até pouco 

tempo atrás, o único aspecto considerado. 

O conceito de desenvolvimento sustentável marca uma nova filosofia do 

desenvolvimento, que combina eficiência econômica, justiça social e prudência ecológica. É 

uma alternativa às teorias e modelos tradicionais de desenvolvimento (BRUSEKE, 1995). 

Este se tornou um objetivo de ampla aceitação. Existe hoje uma razoável concordância entre 

diferentes atores sociais no mundo todo sobre a importância de se alcançar processos 

econômicos sustentáveis (CAVALCANTI, 1995). 
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2.3 Viabilidade Sócio-Ambiental 
 
 

Com a consolidação do modelo de Desenvolvimento Sustentável cresceu a 

importância dos aspectos sociais e ambientais, e hoje estes são tão relevantes quanto os 

fatores econômicos para se avaliar a situação de um país ou de uma atividade. 

Quanto à questão social, que já vinha sendo enfatizada pelo conceito simples de 

Desenvolvimento, o Relatório Brundtland afirmou que para haver desenvolvimento 

sustentável é preciso que todos tenham atendidas as suas necessidades básicas (CMMAD, 

1991). Especificando melhor o que se entende por necessidades básicas:  

 

O patamar material mínimo e universal para se falar em qualidade de vida diz 
respeito à satisfação das necessidades mais elementares da vida humana: 
alimentação, acesso a água potável, habitação, trabalho, educação, saúde e lazer; 
elementos materiais que têm como referência noções relativas de conforto, bem-
estar e realização individual e coletiva. [...] Trata-se, portanto, de componentes 
passíveis de mensuração e comparação, mesmo levando-se em conta a necessidade 
permanente de relativizá-los culturalmente no tempo e no espaço (MINAYO; 
HARTZ; BUSS, 2000, p. 6). 
 

A fim de se avaliar a situação das condições sociais em certo local são, portanto, 

utilizados indicadores: 

 

Indicadores sociais são medidas estatísticas que resumem aspectos importantes sobre 
as condições de vida das pessoas. O acompanhamento da evolução desses 
indicadores permite perceber e avaliar as mudanças que ocorreram na sociedade, se 
as políticas públicas implementadas estão sendo eficazes, além de identificar os 
locais e segmentos da população que necessitam de ação prioritária de programas e 
políticas governamentais. Nesse contexto, o conjunto de indicadores sociais pode 
abranger diversos aspectos, como demografia; saúde; educação; cultura; mercado de 
trabalho; rendimentos das pessoas e das famílias; pobreza e indigência; moradia; 
acesso aos serviços de infra-estrutura urbana (abastecimento de água, esgoto, luz e 
coleta de lixo, por exemplo); qualidade de vida e meio ambiente; índices de 
desenvolvimento humano, entre outros (COBO; SABÓIA, 2006, p. 4). 
 

Exemplos de instrumentos que vêm sendo utilizados para sintetizar as condições 

de vida em diversas sociedades são: o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado 

pelo PNUD e o Índice de Condições de Vida (ICV), desenvolvido pela Fundação João 

Pinheiro, em Belo Horizonte, e depois adequado em consórcio com o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), IBGE e PNUD para avaliar os municípios brasileiros. O IDH é 

composto pelos indicadores renda, representada pelo PIB per capita; educação, representada 

pela taxa de alfabetização de adultos e taxas de matrículas nos níveis primário, secundário e 
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terciário; e saúde, representada pela esperança de vida ao nascer. O ICV é bem mais 

sofisticado que o IDH. É composto por vinte indicadores que dizem respeito à renda, 

educação, infância, habitação e longevidade (MINAYO; HARTZ; BUSS, 2000). 

A viabilidade ambiental, como se vê no relatório Brundtland, está relacionada ao 

zelo pela integridade dos sistemas naturais que sustentam a vida na terra: atmosfera, águas, 

solos e seres vivos (CMMAD, 1991). Como este trabalho trata de uma atividade sobretudo 

agrícola, o item seguinte falará mais detalhadamente da viabilidade ambiental na agricultura. 

 
 

2.3.1 Viabilidade Ambiental na Agricultura 
 
 

A agricultura é uma atividade que, como todas as outras, quando realizada sem os 

devidos cuidados, pode trazer diversos impactos negativos para o ambiente. Ela foi apontada 

como a principal forma difusa de poluição, pela conferência das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento e o Meio Ambiente (ECO-92), realizada no Rio de Janeiro 

(KHATOUNIAN, 2001). Para se buscar a viabilidade ambiental nessa atividade, é 

fundamental conhecer seus possíveis impactos negativos, bem como as medidas para 

minimizá-los.  

Entre os principais impactos ambientais negativos que a agricultura pode causar 

encontram-se a redução da diversidade de espécies; a erosão, compactação, salinização e 

redução da fertilidade dos solos; a contaminação dos solos, ar, água, fauna, flora e homem por 

agrotóxicos e fertilizantes; a poluição do ar por fumaça e material particulado devido às 

queimadas; o aumento da velocidade do vento devido ao desmatamento (BANCO DO 

NORDESTE, 1999a). A seguir, cada um desses impactos será comentado individualmente, 

explicando-se suas causas e consequências. Em seguida serão apresentadas diversas medidas 

importantes a fim de se amenizar tais impactos. 

       A redução da biodiversidade nas áreas agrícolas ocorre quando se retira toda a 

vegetação de certo terreno para implantar uma só cultura. Obviamente, a quantidade de 

espécies naquele local cai drasticamente, pois além de se eliminar dali a vegetação natural, 

também desaparecem os habitats de certos animais. Isso provoca um desequilíbrio naquele 

ecossistema, pois cada espécie tem o seu papel na cadeia.  Muitas vezes as espécies têm papel 

de predadores na cadeia alimentar e, ao desaparecerem, insetos e pragas se proliferarão 

(TROPPMAIR, 1989).  
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 A erosão consiste no desprendimento e arraste acelerado das partículas do solo e é 

a principal causa do empobrecimento das terras. É ocasionada pela ação da água e dos ventos, 

e possibilitada pela diminuição da cobertura vegetal que se dá com a atividade agrícola ou 

com o simples desmatamento. Leva à perda de nutrientes do solo e à redução na capacidade 

de infiltração. Quando a camada superior do solo é erodida, o subsolo, que não tem a mesma 

permeabilidade devido ao baixo teor de matéria orgânica, não absorve a água com a mesma 

rapidez, possibilitando a maior ocorrência de enxurradas e menor disponibilidade de água 

para as plantas. A erosão também pode ocasionar o assoreamento dos cursos d’água, caso as 

partículas transportadas se depositem no leito dos rios (BERTONI; LOMBARDI, 1990). 

A compactação do solo ocorre, sobretudo, devido ao uso de máquinas pesadas 

para o preparo do solo e à aração profunda. Estes prejudicam a sua bioestrutura, pois destroem 

os grumos do solo. Assim, a infiltração de água se reduz e também a aeração do solo diminui. 

As raízes ficam restritas a um espaço menor. A produtividade do solo adensado cai bastante. 

É necessário, portanto, um manejo do solo que proteja sua bioestrutura. Para isso, deve-se 

evitar a mecanização excessiva e reduzir o revolvimento da camada arável (PRIMAVESI, 

1984). 

A salinização é um problema comum em áreas irrigadas, e já atingiu extensos 

espaços por todo o mundo, continuando a inutilizar terras a cada dia. Tal problema ocorre 

quando existe desequilíbrio entre evaporação e infiltração. Quando a evaporação predomina, 

acumulam-se sais na camada superior do solo e este se saliniza. A aplicação constante de água 

na superfície do solo acarreta, depois da evaporação da maior parte dessa água, o acúmulo 

gradual de sais. Toda água de irrigação possui sais, mesmo em pequena quantidade. Quanto 

mais impermeável for a superfície do solo, maior a chance de ocorrer a salinização, pois a 

água terá maior dificuldade de se infiltrar. O solo irrigado pode se tornar menos permeável 

pela perda de matéria orgânica e destruição dos grumos superficiais. Esse é outro motivo para 

se zelar pela manutenção da bioestrutura do solo. A irrigação por inundação é a mais 

destruidora para a bioestrutura do solo, seguida pela aspersão. Os sistemas de irrigação mais 

recomendados, a fim de se evitar salinização, são aquelas que menos modifiquem tal 

bioestrutura (PRIMAVESI, 1984). 

Outro aspecto que pode causar problemas, sobretudo em áreas semi-áridas ou sub-

úmidas irrigadas, é o uso da água. Se tal recurso não for utilizado de modo eficiente, podem 

ser usadas quantidades maiores do que a capacidade de recarga, prejudicando a 

sustentabilidade da irrigação e a disponibilidade de água para outros usos. Nos casos de 

regiões que sofrem com a escassez de água, é fundamental a eficiência na irrigação a fim de 
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poupar água. Daí a importância de se utilizar sistemas de irrigação mais eficientes, tais como 

microaspersão e gotejamento (SOBEL; COSTA, 2005). 

A contaminação por agrotóxicos também é um impacto que pode ocorrer se não 

forem tomadas as devidas precauções. Problemas freqüentes da utilização desse tipo de 

produto são: aplicação incorreta por parte dos agricultores, que muitas vezes não utilizam o 

devido receituário agronômico; destino errado para embalagens dos produtos; aplicação sem o 

uso do equipamento de proteção individual necessário; disposição incorreta dos resíduos, tais 

como águas de lavagem dos equipamentos de aplicação (BANCO DO NORDESTE, 1999a). 

Os agrotóxicos, quando aplicados em quantidades excessivas e quando não biodegradáveis, 

permanecem no solo como resíduos e são incorporados aos vegetais, atingindo depois os 

animais e o próprio ser humano (TROPPMAIR, 1989). Devido ao seu efeito amplo, tais 

produtos podem eliminar, além de indivíduos indesejados, indivíduos úteis ao sistema, 

causando problemas ao equilíbrio ecológico (BANCO DO NORDESTE, 1999a). Sua 

persistência no ambiente pode provocar efeitos indesejáveis por todo o ecossistema (DREW, 

1986). Segundo Chaboussou (1999 apud DAROLT, 2002), as plantas tratadas com 

agrotóxicos tornam-se desequilibradas, diminuindo a produção de proteínas ou aumentando a 

degradação de tais substâncias. Em conseqüência, a quantidade de aminoácidos livres em sua 

seiva aumenta. Isso atrai parasitas (insetos, ácaros, fungos, entre outros), que precisam de 

aminoácidos para fabricar sua própria proteína. Assim, a planta se torna mais vulnerável às 

pragas e doenças. Segundo Khatounian (2001), o pacote composto por monocultura, adubos 

químicos e inseticidas foi acompanhado do crescimento dos problemas com doenças e plantas 

invasoras. Além disso, a agricultura se tornou totalmente dependente da indústria química.  

Esses são alguns dos problemas levantados pela literatura em relação ao uso de agrotóxicos. 

A utilização de fertilizantes é outro fator que, quando não planejado, pode trazer 

problemas. O nitrogênio, um dos elementos primordiais de tais produtos, é facilmente 

arrastado para a água subterrânea e para os rios. O aumento do teor desse nutriente na água 

traz grandes problemas à vida aquática e também prejudica a qualidade da água para consumo 

humano, agrícola e animal (BANCO DO NORDESTE, 1999b). A constante adição de 

fertilizantes ao solo pode também modificar a sua estrutura, pois este fica com estoque de 

nutrientes concentrado em cálcio, fósforo e potássio (DREW, 1986). 

 A prática da queimada, frequentemente utilizada para limpeza das áreas, 

inicialmente parece aumentar a fertilidade do solo, mas logo depois acarreta a redução desta e 

a diminuição da produtividade do solo. A queimada causa também a compactação do solo 

porque destrói os grumos da sua superfície, expõe o solo descoberto às chuvas e destrói a 
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matéria orgânica (PRIMAVESI, 1984).  Além disso, tal prática contribui para a poluição do ar 

e pode ocasionar incêndios de grandes proporções. Por todos esses motivos, deve-se evitar a 

sua utilização.  

Percebe-se, portanto, que a prática da agricultura pode trazer muitos problemas. 

Tais problemas, entretanto, podem ser minimizados ou mesmo evitados com a adoção de 

certos cuidados indispensáveis. A seguir tratar-se-á desses cuidados. 

A reserva legal é um aspecto que deve ser observado em toda propriedade rural. 

De acordo com o Código Florestal brasileiro (Lei 4.771/65), tal reserva corresponde a área 

mínima de vinte por cento de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, devendo 

ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis 

competente, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão, a qualquer 

título, ou de desmembramento da área. Em casos de regiões onde a vegetação pertença a 

unidades fitofisionômicas importantes, essa percentagem aumenta para cinqüenta ou até 

oitenta por cento, como é o caso da região da Amazônia Legal. Tal medida contribui para 

amenizar o impacto da redução da biodiversidade da região, entre outras coisas. 

       Outro aspecto importante e regulamentado por lei, que deve ser observado nas 

propriedades, são as Áreas de Preservação Permanente. Nessas áreas a supressão total ou 

parcial de florestas só é admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, quando 

for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou 

interesse social. Tais áreas, de acordo com o Código Florestal (Lei 4.771/65), são florestas e 

demais formas de vegetação natural situadas:  

(i) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal, variando de 30 (trinta) a 500 (quinhentos) metros de largura, de acordo com a 

largura do curso d’água; 

(ii) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artificiais; 

(iii) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados “olhos d’água”, qualquer que seja 

a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de largura; 

(iv) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 

(v) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45o, equivalente a 100% na linha 

de maior declive; 

(vi) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 

(vii) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa 

nunca inferior a cem metros em projeções horizontais; 

(viii) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação. 
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Tais áreas não podem, portanto, ser desmatadas. Também podem ser consideradas Áreas de 

Preservação Permanente, quando assim declaradas por ato do poder público, as florestas e 

outros tipos de vegetação destinadas a: 

(i) atenuar a erosão das terras; 

(ii) fixar as dunas; 

(iii) formar faixas de proteção ao longo das rodovias e ferrovias; 

(iv) auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 

(v) proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 

(vi) asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 

(vii) manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 

(viii) assegurar condições de bem estar público. 

 

É muito importante que se observe o cumprimento da Lei, pois conservando tais 

áreas se garante a proteção dos recursos naturais, principalmente recursos hídricos, fauna e 

flora (BANCO DO NORDESTE, 1999a). A manutenção das florestas, sobretudo nessas áreas, 

é fundamental para preservar a biodiversidade, proteger o solo, proteger as nascentes, 

conservar água para irrigação e inclusive controlar as enchentes, já que, protegido pela 

floresta, o solo preserva sua capacidade de absorver água (BERTONI; LOMBARDI, 1990). A 

preservação da mata ciliar é fundamental para evitar o assoreamento dos rios (BANCO DO 

NORDESTE, 1999b).  

Quanto ao solo, são necessários diversos cuidados para evitar que a prática da 

agricultura leve à sua degradação. O solo é um recurso fundamental, devendo, portanto, ser 

valorizado e zelado, caso contrário, pode ser degradado pela erosão ou ainda perder sua 

fertilidade. Para evitar que isso aconteça, devem ser utilizadas práticas conservacionistas, as 

quais podem ser classificadas como vegetativas, edáficas ou mecânicas. As práticas 

vegetativas são aquelas em que se utiliza a própria vegetação para evitar a erosão, que está 

diretamente relacionada à densidade da cobertura vegetal. Quanto mais densa a vegetação que 

recobre o solo, menor será a erosão. Devido a fatores econômicos, entretanto, muitas vezes se 

resiste em manter vegetações protetoras, apesar de sua importância (BERTONI; 

LOMBARDI, 1990). As práticas de caráter vegetativo são:  

- Florestamento e reflorestamento: consiste em manter as áreas muito vulneráveis à erosão e 

com baixa capacidade de produção, recobertas de vegetação permanente bastante densa, como 

florestas; 
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- Pastagem: é a destinação de áreas sensíveis à erosão e de baixa produtividade a pastagem, 

que também tem a capacidade de proteger o solo. Deve-se, entretanto, evitar o sobrepastoreio 

nessas áreas, ou seja, o número excessivo de animais; 

- Plantas de cobertura: servem para manter o solo coberto durante a época de chuva, 

reduzindo a erosão e melhorando a fertilidade. São usadas, sobretudo, as leguminosas; 

- Culturas em faixa: consiste na disposição das culturas em faixas de diversas larguras, 

alternando a cada ano plantas que oferecem pouca cobertura com outras de crescimento 

denso. Serve para culturas anuais. Com esta prática as perdas por erosão em uma cultura são 

controladas pela cultura que fica ao lado. A disposição é feita em contorno; 

- Cordões de vegetação permanente: são fileiras de plantas perenes e densas em contorno. 

Provocam a deposição dos sedimentos transportados e facilitam a infiltração da água, 

diminuindo a erosão; 

- Alternância de capinas: é a prática de se fazer a capina pulando algumas faixas, a fim de que 

fiquem sempre alguns espaços com mato logo abaixo dos que foram capinados. Assim, a terra 

que for erodida nas áreas capinadas será retida pelas áreas com mato; 

- Ceifa do mato: consiste em cortar as ervas daninhas a uma pequena altura, deixando intactas 

suas raízes. Essa pequena cobertura auxiliará no combate à erosão. Deve ser repetida com 

freqüência; 

- Cobertura morta: consiste em cobrir o solo com restos de culturas para protegê-lo do 

impacto da chuva e do vento. Também pode ser feita com palha; 

- Faixas de bordadura e quebra-ventos: as primeiras são faixas de plantas densas de baixo 

porte, para conter o escorrimento da água. São dispostas nas margens dos campos cultivados 

para controlar a erosão nas bordas do campo. Os quebra-ventos são fileiras de árvores 

colocadas com espaçamento regular no terreno em regiões com ventos fortes para formar 

barreiras contra os ventos. Protegem o solo e as culturas da erosão eólica (BERTONI; 

LOMBARDI, 1990). 

As práticas edáficas são aquelas que consistem em modificações no cultivo e 

servem para melhorar a fertilidade do solo e manter suas características físicas, químicas e 

microbiológicas (BANCO DO NORDESTE, 1999a). As principais práticas de caráter edáfico 

são: 

- Controle do fogo: essa prática consiste em evitar o uso do fogo na agricultura, pois esse uso 

traz prejuízos como a destruição da matéria orgânica, a eliminação dos microrganismos do 

solo, a destruição de nutrientes importantes para as plantas, a exposição do solo e a queda da 

produtividade;  
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- Adubação verde: é a incorporação de plantas ao solo com a finalidade de melhorar suas 

condições físicas e aumentar a matéria orgânica. Geralmente são utilizadas plantas da família 

das leguminosas; 

- Adubação química: é a adição dos nutrientes necessários ao solo através de fertilizantes 

químicos; 

- Adubação orgânica: é a adubação com esterco ou composto orgânico e é capaz de melhorar 

as condições do solo para o desenvolvimento das culturas. A matéria orgânica acrescentada 

assim também serve para diminuir perdas de água e solo; 

- Calagem: é a aplicação de cálcio ao solo a fim de corrigir a acidez. 

As práticas mecânicas consistem em disposição adequada de porções de terra, a 

fim de diminuir a velocidade de escoamento da água e facilitar sua infiltração. São 

especialmente importantes em áreas de declividade acentuada. São elas: 

- Distribuição racional dos caminhos: consiste em projetar os caminhos em contorno, eles 

funcionarão como terraços, auxiliando no combate à erosão; 

- Plantio em contorno: consiste em dispor as fileiras de cultivo em sentido transversal ao do 

declive do terreno;  

- Terraceamento: é a construção de terraços em corte da linha de maior declive do terreno. 

Previne as perdas de solo e água pela erosão. Costuma ser combinado com o plantio em 

contorno; 

- Sulcos e camalhões em pastagem: são utilizados em pastagens e consistem em pequenos 

canais com pequenos diques de terra em contorno. Servem para reter água da chuva em locais 

com baixa precipitação;  

- Canais escoadouros: são canais vegetados para conduzir a enxurrada do terreno. São 

necessários quando se utiliza o terraceamento (BERTONI; LOMBARDI, 1990). 

A fim de se melhorar as colheitas, manter a fertilidade, controlar a erosão e 

reduzir os custos, também se pode utilizar sistemas de manejo do solo, que são inovações no 

seu cultivo. São eles: 

- Rotação de culturas: é a prática de se alternar diferentes culturas numa certa área, de acordo 

com um planejamento. Tem o objetivo de conservar a produtividade do solo. Contribui para o 

aumento da quantidade de matéria orgânica e, assim, para a diminuição da erosão. Através 

desse sistema são cultivadas plantas com diferentes exigências nutricionais e de diferentes 

tamanhos de raízes, contribuindo para melhorar a fertilidade do solo e a sua estrutura. A 

rotação de culturas também ajuda a prevenir doenças e pragas, pois certas espécies se 

desenvolvem bem em uma cultura e não em outra (BERTONI; LOMBARDI, 1990).  
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- Preparo mínimo do solo: é o revolvimento reduzido da camada arável, a fim de evitar a 

desagregação das partículas do solo. Em solos tropicais, a camada “viva”, grumosa, do solo é 

a da superfície e raramente ultrapassa dezoito centímetros de profundidade. Caso o solo seja 

revolvido em profundidade muito superior a essa, tal camada é enterrada. Assim, o solo pode 

ficar coberto por uma crosta e adensado. Para realizar um preparo mínimo do solo, também se 

recomenda passar com as máquinas sobre o campo o mínimo possível, além de evitar tal 

passagem sobre solo úmido, pois tudo isso contribui para a compactação. O uso de máquinas 

cada vez maiores e mais pesadas é prejudicial porque destrói os grumos superficiais, tornando 

o solo compactado (PRIMAVESI, 1984). 

- Subsolagem: é o processo de se soltar e quebrar o material do subsolo para se aumentar a 

infiltração da chuva e a aeração do solo, além de melhorar a penetrabilidade das raízes. Seus 

resultados, entretanto, não são muito compensadores e, além disso, seu custo é alto e tal 

operação pode acelerar as perdas por evaporação da água armazenada no subsolo.  

- Plantio direto: é a prática de se manter sobre o solo a ser cultivado, a vegetação anterior ou 

seus resíduos. Tal material protege o solo da chuva, evitando a desagregação de suas 

partículas. Isso favorece a infiltração da água e diminui seu escorrimento e, assim, reduz as 

perdas de solo e de água. Nesse tipo de plantio, as etapas de preparo e cultivo são quase 

eliminadas. Na época de plantio não se ara o solo. Aplica-se um herbicida e dias depois se 

utiliza um equipamento para abrir as covas onde se depositam as sementes e fertilizante. 

Depois se faz a colheita. Dessa forma o solo é minimamente movimentado (BERTONI; 

LOMBARDI, 1990). 

O problema da salinização, comum em áreas semi-áridas e sub-úmidas irrigadas, 

também pode ser evitado caso sejam tomados os devidos cuidados. Para evitar a ocorrência da 

salinização, é importante obter o equilíbrio entre infiltração e evaporação. Para isso é 

necessário manter a superfície do solo permeável, porosa, a fim de facilitar a infiltração da 

água e evitar evaporação excessiva. Para se manter essa bioestrutura permeável, é necessária a 

adição periódica de material orgânico e a manutenção de um equilíbrio de nutrientes, que 

servirá tanto às plantas quanto aos microorganismos que contribuem para manter a porosidade 

do solo. Também é importante, para se conservar a bioestrutura do solo e evitar a salinização, 

proteger a sua superfície e cultivá-lo corretamente, lavrando-se o solo somente de forma 

superficial, além de se utilizar o sistema de irrigação que menos deteriore a sua estrutura. Para 

se evitar a evaporação excessiva pode-se manter a superfície do solo protegida contra a 

insolação direta através de cobertura morta ou capa vegetal. Se a infiltração e a evaporação 

estiverem equilibradas a salinização não ocorre. Também é necessário fornecer 
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periodicamente um excesso de água para “lavar” o solo, lixiviando os sais. Outro aspecto 

importante é haver uma drenagem adequada (PRIMAVESI, 1984).  

  O uso de agrotóxicos, caso esteja incluído no método de controle de pragas e 

doenças utilizado na propriedade, também deve estar sempre acompanhado por diversos 

cuidados. No Brasil, tal assunto é regulado pela Lei 7.802, que trata de todos os aspectos 

relacionados a tais produtos. De acordo com a Lei, os usuários de agrotóxicos devem devolver 

as embalagens vazias desses produtos aos estabelecimentos onde estes foram adquiridos ou 

em centros de recolhimento autorizados, devendo antes submetê-las à tríplice lavagem. Ainda 

segundo a lei, a venda de agrotóxicos e afins aos usuários deve ser feita através de receituário 

próprio, prescrito por profissionais legalmente habilitados (BRASIL, 1989). Para fazer 

aplicação de tais produtos, o trabalhador deve estar protegido por equipamento de proteção 

individual (EPI) adequado, que consiste em botas, luvas, máscara e roupa apropriada. As 

máquinas e pulverizadores devem ser mantidos limpos e calibrados, a fim de se evitar o 

entupimento de válvulas ou o uso de quantidades excessivas do produto. O receituário 

agronômico e as instruções das embalagens devem ser seguidos rigorosamente. A água 

utilizada para lavagem dos equipamentos de aplicação e de proteção deve ser conduzida a 

local construído especificamente para tal fim. Não devem ser pulverizadas áreas de controle 

difícil, como proximidades de lagoas, rios, açudes, lagos e vegetação natural, pois isso pode 

contaminar o ambiente. Os agrotóxicos devem ser armazenados em galpão isolado, em área 

plana com piso impermeável, separado de residências e estábulos, sem incidência de luz solar, 

ventilado e inacessível a pessoas não autorizadas. Deve existir local próprio para armazenar 

embalagens vazias antes que estas sejam recolhidas. Tal local deve ser cercado e bem 

sinalizado, além de revestido por materiais absorventes como raspas de madeira, pó de 

carvão, areia e cal. As roupas e equipamentos de proteção devem ser bem lavados com água 

quente e sabão. O prazo de carência de aplicação dos agrotóxicos deve ser observado, a fim 

de que produtos agrícolas que foram pulverizados com veneno só sejam comercializados 

depois de transcorrido o prazo de carência indicado nos rótulos dos produtos. Produtores e 

trabalhadores devem ser treinados para lidar com tais produtos de modo seguro (BANCO DO 

NORDESTE, 1999b). 

Além do método tradicional de controle de pragas e doenças com agrotóxicos, 

existem outros métodos de controle, que reduzem o uso de agrotóxicos ou até eliminam sua 

utilização, possibilitando a produção de alimentos mais saudáveis e com menos impactos para 

o ambiente. São eles, o controle ou manejo integrado de pragas e a agricultura orgânica 

(BANCO DO NORDESTE, 1999a).  
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O controle integrado de pragas consiste na utilização conjunta de diversas práticas 

para controlar as infestações, mantendo as populações invasoras em níveis toleráveis. O uso 

de diversas práticas combinadas possibilita a diminuição do uso de agrotóxicos. As práticas 

utilizadas são: monitoramento da densidade populacional das espécies-alvo; uso de sementes 

resistentes; adoção de práticas agrícolas que tornem o plantio menos vulnerável às 

infestações, tais como rotação de culturas e plantio de culturas armadilha; controle físico e 

mecânico através de estruturas como coberturas plásticas e armadilhas; controle biológico e 

controle químico quando necessário (WWF, 2006).  

Na agricultura orgânica não se faz uso de agrotóxicos. O controle de pragas e 

doenças nesse tipo de agricultura é feito através de diversas práticas, tais como: a 

diversificação das culturas a fim de se obter maior equilíbrio ecológico; a utilização de 

variedades adaptadas às características da região; o manejo das culturas utilizando-se rotação, 

consorciação, cultivo em faixas, plantas repelentes de insetos e preservação de refúgios 

naturais para abrigar a fauna; o uso de preparados à base animal, vegetal e mineral para 

reforçar as defesas da planta, entre outras. A utilização da agricultura orgânica tem crescido a 

cada dia, pois além de contribuir para melhores condições ambientais, o seu mercado tem se 

ampliado bastante já que os consumidores têm passado a demandar alimentos produzidos sem 

agrotóxicos. Tal agricultura possibilita, ainda, menor dependência de insumos externos à 

propriedade (DAROLT, 2002).  

Quanto aos fertilizantes, para evitar os problemas que podem resultar de sua 

utilização, é preciso providenciar as análises de solo necessárias e seguir os procedimentos 

adequados para a correção ou adubação do solo. Também é recomendável a utilização de 

adubação orgânica, bem como a adubação verde, a fim de melhorar a fertilidade do solo. 

Além disso, quanto aos fertilizantes químicos, é preciso tomar diversos cuidados no seu 

armazenamento e manuseio (BANCO DO NORDESTE, 1999b). 
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3 AGRICULTURA IRRIGADA 
 

 
3.1 Conceito 

 
 
De acordo com Ablas (2002), Irrigação é o suprimento de água às culturas por 

meio de técnicas artificiais. A Agricultura Irrigada é um dos tipos mais modernos de produção 

agrícola, porque torna a produção menos dependente das chuvas. 

Em regiões frequentemente submetidas a estiagem, tais como as regiões áridas e 

semi-áridas, a irrigação é, portanto, fundamental para a agricultura. Nessas áreas se localizam 

a maioria dos projetos de irrigação do mundo. É preciso, entretanto, que existam solos 

favoráveis e alguma fonte capaz de suprir a água necessária. A irrigação leva a grandes 

transformações, que afetam a sociedade e a natureza, além, é claro, da economia. 

As políticas de apoio à irrigação têm como objetivo, além de aumentar a produção 

e a produtividade, gerar emprego e renda no meio rural. Por isso, no Nordeste semi-árido, tais 

políticas estão intimamente relacionadas à questão do desenvolvimento regional. 

A irrigação é uma técnica que utiliza racionalmente a água disponível, através de 

certa infra-estrutura. Tal atividade deve ser economicamente viável: 

 

Globalmente, a finalidade da operação de irrigação pode ser definida pela criação de 
um conjunto técnico-econômico que permita uma utilização otimizada da água 
disponível (rio, lago natural ou artificial, água do subsolo) com a finalidade de 
intensificar a produção agrícola, levando em conta a necessidade de rentabilidade 
econômico-financeira, a fim de assegurar a reprodução física e econômica do projeto 
(ABLAS, 2002, p. 396). 

 

A irrigação eleva o domínio do homem sobre a natureza, tornando a produção 

agrícola mais independente das chuvas. Isto permite até mesmo a utilização de terras antes 

ociosas, além de possibilitar a produção durante todo o ano. Terras que só dão uma colheita 

normalmente, quando irrigadas, podem chegar a produzir até três colheitas por ano. Assim, a 

produtividade aumenta bastante, pois cai a dependência em relação às condições climáticas. 

Através da irrigação, portanto, podem ser gerados empregos e renda em regiões antes muito 

vulneráveis às estiagens.  

Apesar de a introdução da irrigação garantir menor dependência em relação às 

condições climáticas, ela não garante ainda total autonomia. Pode haver anos com muito 
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pouca chuva, em que não é possível encher os açudes. Assim, mesmo havendo sistema de 

irrigação, a produção pode ficar comprometida por falta de água (MUNIZ, 2004). 

Em nossa área de estudo, o Baixo Jaguaribe, a recente construção do Açude 

Castanhão, a fim de prover água para a região, diminui esses riscos. 

 
 

3.2 Histórico da Agricultura Irrigada no Nordeste 
 

 
A história da agricultura irrigada no Nordeste se confunde com a história das 

políticas de combate às secas e das políticas de desenvolvimento do nordeste semi-árido 

(PROJETO ÁRIDAS, 1994).  

A partir de 1909, com a criação da Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), 

hoje chamada Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), iniciaram-se 

ações públicas com o objetivo de dotar o Nordeste brasileiro de melhores condições. Naquela 

fase estas ações se concentraram principalmente em obras de infra-estrutura hídrica, como 

açudes (ELIAS, 2002). Tal política foi depois considerada importante, porém insuficiente 

para tornar a região menos vulnerável às secas (PROJETO ÁRIDAS, 1994). 

Em meados do século XX foram criadas diversas instituições para intervenção 

estatal na região. Em 1948 surgiu a Comissão do Vale do São Francisco (CVSF), que depois 

passaria a superintendência (SUVALE), e posteriormente seria denominada Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF). Em 1952 foi criado também o 

Banco do Nordeste (BNB), com o objetivo de prover crédito agrícola para atividades que 

precisavam de suporte, fortalecimento e desenvolvimento. Em 1959 surge a Superintendência 

para o Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cuja função seria diagnosticar, planejar e 

incentivar o desenvolvimento da região, coordenando as políticas públicas federais 

(VALDES; WAGNER; MARZALL, 2004). Suas políticas de incentivo à industrialização 

eram as mais conhecidas, mas também estava entre os objetivos de seus planos diretores a 

reestruturação da agropecuária regional. Com a implantação da ditadura militar, entretanto, a 

SUDENE transformou-se em mais um instrumento de poder político das elites regionais, um 

órgão burocrático, que dava assistência aos governos estaduais e gerenciava a política de 

incentivos fiscais a grandes projetos agrícolas e industriais (ELIAS, 2002).   

Estudos e pesquisas da SUDENE destacaram a irrigação como forma de 

possibilitar a agricultura comercial no semi-árido, e projetos-piloto de irrigação 

implementados por essa instituição demonstraram a viabilidade dessa atividade na região. Em 
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1968 o Governo Federal instituiu o Grupo Executivo de Irrigação para o Desenvolvimento 

Agrícola (GEIDA), que realizou amplo estudo sobre as possibilidades de irrigação no 

Nordeste. E assim, sobretudo a partir da década de 1970, associados a diversos planos de 

desenvolvimento de diversos governos, foram implantados vários projetos de irrigação por 

todo o Nordeste. Tais projetos eram geridos pelo DNOCS ou pela CODEVASF, de acordo 

com sua localização (PROJETO ÁRIDAS, 1994).  

No Baixo Jaguaribe, Ceará, estão alguns desses projetos: o de Morada Nova, o de 

Jaguaruana, o Jaguaribe-Apodi. Recentemente foi também instalado na região o perímetro 

Tabuleiro de Russas. Tais espaços proporcionaram o crescimento da produção agrícola e da 

produtividade (ELIAS, 2002).  

Já na década de 80, procurou-se planejar a emancipação dos perímetros irrigados 

existentes, a fim de transferir aos produtores a sua operação, manutenção e gerenciamento. 

Nesta época o poder público passou a incentivar, mediante crédito e obras de infra-estrutura, a 

irrigação privada, que deveria ser auto-sustentável e voltada para o mercado. 

Nos anos 90 o incentivo à irrigação privada foi ampliado. Aumentou, nos 

perímetros, o número de lotes destinados às empresas agrícolas e agroindustriais. Além dos 

perímetros irrigados, expandiu-se também a irrigação em áreas totalmente privadas. Hoje, no 

Ceará, esta ocupa área superior à pública (ELIAS, 2002). 

 
 

3.3 Potencialidades e Limitações da Agricultura Irrigada como Indutora do 

Desenvolvimento do Nordeste  

 
 
No Nordeste, a irrigação é de extrema importância, pois a região tem chuvas 

escassas e irregulares, com déficit hídrico para as plantas. No semi-árido, a irrigação permite a 

utilização dos solos durante todo o ano, obtendo-se, em alguns casos, duas a três colheitas por 

ano.  Assim, a irrigação minimiza os riscos associados à escassez de água no semi-árido e 

viabiliza a atividade agrícola em terras que, sem ela, teriam rentabilidade muito baixa, 

servindo somente para subsistência. Já as condições naturais de temperatura e luminosidade 

do semi-árido são favoráveis à atividade (HEINZE, 2002). Segundo o Projeto Áridas (2004), 

a irrigação representa a frente de expansão econômica mais importante do semi-árido, 

necessária à “abertura” de terras a uma agricultura de alta produtividade. 

No Nordeste, a experiência da irrigação pública desencadeou o crescimento da 

irrigação privada, pois demonstrou a eficiência das técnicas e iniciou o trabalho com novas 
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culturas na região. Tal atividade dinamizou as áreas do Nordeste onde se instalou, pois 

proporcionou o crescimento do produto e do emprego, além de trazer oportunidades de 

desenvolvimento de serviços e atividades relacionadas, tais como a agroindústria (Sampaio et 

al., 2004). 

Segundo França (2001), o desenvolvimento da agricultura irrigada no Nordeste 

brasileiro é capaz de gerar diversos benefícios, entre os quais estão: 

- geração de divisas, devido à possibilidade de se exportar parte da produção; 

- abastecimento interno com os diversos produtos da atividade; 

- geração de empregos. O autor afirma que é possível gerar pelo menos dois empregos na 

cadeia do agronegócio para cada hectare irrigado, possibilitando assim a redução das 

migrações por parte dos habitantes da região; 

- expansão do PIB regional devido ao crescimento do setor; 

- melhoria na qualidade de vida. O dinamismo gerado pela atividade seria capaz de beneficiar 

diversos outros setores, como o comércio, a indústria e os serviços, possibilitando uma 

melhoria da qualidade de vida em geral.  

Devido aos altos custos da produção irrigada, os produtores têm priorizado a 

fruticultura, porque esta oferece vantagens como: maior valor unitário da produção e boas 

perspectivas nos mercados nacional e internacional. O crescimento da fruticultura tem 

possibilitado o fornecimento de matéria-prima para agroindústrias regionais. Tal atividade 

exige cada vez mais serviços de pós-colheita para atender aos mercados interno e externo, que 

estão cada vez mais exigentes. Por isso, mesmo os produtos comercializados in natura, como 

as frutas frescas, exigem cada vez mais cuidados de pós-colheita, que podem ser 

caracterizados como um tipo de beneficiamento (SAMPAIO et al., 2004). 

Para que a agricultura irrigada do Nordeste se consolide, além da necessidade de 

ser competitiva, precisando para isso de investimento em tecnologia, também é importante 

que se desenvolva a agroindústria da região, a fim de que parte da matéria prima produzida 

seja processada na mesma, agregando valor aos produtos. Também é importante que se 

desenvolva na região a indústria para a agricultura, ou seja, a indústria de insumos e 

equipamentos. Para completar essa cadeia produtiva, também se desenvolveriam serviços de 

apoio, tais como transporte, comercialização e outros. Assim, pode-se ter noção da grande 

contribuição que o desenvolvimento de tal cadeia produtiva poderia trazer para a região, já 

que seria capaz de gerar uma enorme gama de atividades. Assim, seriam incrementados o 

emprego, o produto e a receita tributária da região (SAMPAIO et al., 2004).  
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       Nos lugares onde se desenvolve, a agricultura irrigada contribui bastante para o 

aumento do emprego direto e indireto. No primeiro caso, trata-se dos postos de trabalho que 

são criados nas próprias unidades produtivas em que o investimento original se realizou. No 

segundo caso, a criação indireta de empregos, está-se falando dos postos de trabalho cuja 

criação é resultado do investimento em atividades cujo produto tem sua demanda expandida 

pela expansão da irrigação. Além disso, a agricultura irrigada também faz cair a sazonalidade 

do emprego, porque gera um crescimento do emprego permanente, já que a atividade não 

depende inteiramente das chuvas (SAMPAIO et al., 2004). 

Segundo Valdes, Wagner e Marzall (2004), embora em alguns projetos de 

irrigação tenha havido desempenho econômico insatisfatório, a atividade tem um papel 

importante na redução da pobreza no semi-árido, já que tem a capacidade de gerar empregos, 

necessitando, para isso, de um investimento baixo por emprego gerado, se comparada a outros 

setores. Segundo esses autores, em atividades como o turismo e as indústrias automobilística, 

química e metalúrgica, o investimento necessário para se gerar um emprego é 18 a 44 vezes 

superior. 

De acordo com pesquisa sobre a agricultura irrigada no pólo Petrolina - Juazeiro, 

um dos principais pólos nordestinos de agricultura irrigada, o crescimento do emprego nesses 

municípios foi muito superior ao crescimento deste nos municípios testemunhas, ou seja, 

aqueles municípios que, sendo em tudo semelhantes a Petrolina e Juazeiro (num ano inicial de 

referência, aqui tomado como 1970), não tiveram, entretanto, desenvolvimento da irrigação 

em seus territórios. Portanto, tal diferença é atribuída à irrigação (SAMPAIO et al., 2004).   

Os empregos criados pela agricultura irrigada, além de absorverem a mão-de-

obra, têm a capacidade de elevar a renda local, gerando impactos positivos adicionais.  

Para Valdes, Wagner e Marzall (2004), além de gerar empregos, o 

desenvolvimento de tal atividade no Nordeste também contribuiu para o aumento da produção 

e da produtividade. Isso possibilitou a oferta de alimentos a preços mais baixos, beneficiando 

os consumidores, principalmente os de menor renda, já que os gastos com alimentação 

constituem parcela importante de suas despesas.  

Outro dado que demonstra os fortes efeitos da agricultura irrigada sobre a 

economia é o crescimento do PIB. Em pesquisa realizada por Valdes, Wagner e Marzall 

(2004), constatou-se que o crescimento do PIB municipal, entre 1970 e 2000, em municípios 

com irrigação, foi muito superior ao crescimento deste em municípios que em 1970 eram em 

tudo semelhantes aos primeiros, mas onde a atividade não foi introduzida.  
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Realizando o mesmo tipo de comparação em sua pesquisa com Petrolina e 

Juazeiro, Sampaio et al. (2004) chegaram ao mesmo resultado. Municípios que em 1970 eram 

em tudo semelhantes a Petrolina e Juazeiro, mas que não receberam projetos de irrigação, 

tiveram um crescimento do PIB muito inferior aos primeiros entre 1970 e 1996. Os dados 

podem ser observados na Tabela 3, a seguir.   

 
TABELA – 3 

 
 

Evolução do produto interno bruto total, em Petrolina, Juazeiro e municípios 
testemunhas, 1970;1996 (números índices e valores absolutos) 

Município    Números- índices Valores absolutos ajustados** 
(US$ de 1997) 

Variação absoluta 
ajustada, 1970;1996 
(US$ 1000 de 1998) 

  1970  1980  1996    1970   1980    1996  

Petrolina     100    298    526 87.455 260.765 459.737         372.282 
Juazeiro     100    356    609 95.720 340.971 408.595               312.876 
Cabrobó     100    194    159 97.455 169.663 139.053                 51.598 
Xique-

Xique 
    100    275    191 95.720 263.230 182.825                 87.105 

 
Senhor do 
Bonfim 

        

100 

     

331 

      

139 

 

95.720

 

316.833

 

133.051

 

                37.331 

Fonte PIBs municipais estimados por Vergolino e Gomes (1998)  
* Os municípios testemunhas foram escolhidos por sua localização no semi-árido e por apresentarem condições 
semelhantes às de Petrolina e Juazeiro. 
** O ajuste e feito de tal forma que todos os municípios (Petrolina, Juazeiro e os testemunhas) tenham PIB da 
mesma magnitude em 1970. Para tanto considerou-se o valor absoluto do PIB de Petrolina em 1970 , e 
recalcularam-se os PIBs dos demais municípios de tal forma que todos apresentassem o mesmo valor absoluto, 
naquele ano inicial ( os ajustes são de pequena magnitude, já que os municípios testemunhas tinham produtos e 
populações semelhantes às de Petrolina, em 1970). A esses valores absolutos ajustados foram então aplicadas as 
taxas de crescimento dos PIB observadas em cada município, possibilitando o calculo das variações absolutas 
ajustadas dos PIB em Petrolina, Juazeiro e nos municípios testemunhas. A diferença entre a variação absoluta 
ajustada  do PIB de Petrolina (ou Juazeiro) e a do município testemunha de melhor desempenho pode, então, ser 
atribuída a irrigação.  
 

 

A dinâmica demográfica também evidencia os efeitos da irrigação sobre as áreas 

onde esta se desenvolve. Comparando um grupo de municípios onde se verifica a presença de 

projetos de irrigação a outro grupo no seu entorno, mas sem tal atividade, Valdes, Wagner e 

Marzall (2004) constataram que enquanto as populações dos municípios sem irrigação 

praticamente estagnaram no período entre 1970 e 2000, as populações daqueles com a 

atividade tiveram grande crescimento. Isto ocorreu porque enquanto a população dos 

municípios sem irrigação continuou migrando, devido à falta de oportunidades, os municípios 
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com irrigação não apenas mantiveram suas populações como, ainda, atraíram migrantes de 

outras áreas. No período, a taxa de crescimento populacional dos municípios com irrigação foi 

muito superior às médias do Nordeste e do Brasil e quase seis vezes superior àquelas 

verificadas nos municípios sem irrigação, em seu entorno. É o que mostra a Tabela 4, a 

seguir. 

 

TABELA – 4 
 
 

Crescimento Populacional para o Período 1970-2000 (em %) 

 Municípios 
com Irrigação 

Municípios 
sem Irrigação 

Nordeste Brasil 

Crescimento 1970-2000 91,8 15,6 69,8 82,3 

Taxa anual 1970-1980 2,81 1,14 2,15 2,47 

Taxa anual 1980-1991 2,12 0,12 1,82 1,52 

Taxa anual 1991-2000 1,60 0,20 1,29 1,62 

Taxa anual 1970-2000 2,19 0,48 1,84 2,09 
               Fonte: IBGE, Censos de 1970 e 2000. 

 

Na agricultura irrigada observa-se que o investimento público tem alavancado o 

investimento privado na atividade. No pólo Petrolina - Juazeiro, por exemplo, estimou-se, 

como mostra a Tabela 5, que para cada R$ 1,00 de investimento público foram alavancados 

diretamente R$ 0,90 de investimento privado (SAMPAIO et al., 2004). 

 

TABELA - 5  
 
 

Capital privado e capital público (R$ 1.000) 

 Benfeitorias Equipamentos Culturas Total 

Capital Privado 42.714 15.339 546.029 604.082

Colonos 9.079 3.619 42.891 55.589

Empresas agrícolas 30.641 11.521 499.945 542.107

Empresas 
agroindustriais 

2.994 199 3.193 6.386

Capital público - - - 673.782

Capital privado/ 
Capital público 

 0,90

Fonte: Codevasf, para capital público; FADE;UFPE , 1998 (pesquisa de campo) para capital privado 
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Estudos mostram, entretanto, que a introdução da irrigação não é suficiente para 

trazer o desenvolvimento ao semi-árido nordestino. Para Oliveira, Assis Jr. e Romero (2000), 

a atual situação de pobreza do semi-árido resulta, sobretudo, da estrutura agrária e de poder 

que prevalece na região. Devido a essas questões, o acesso aos meios de produção é privilégio 

de poucos. O problema central da região não é climático ou pedológico, mas político. Ainda 

segundo Oliveira, Assis Jr. e Romero (2000), para que a introdução da irrigação possa surtir 

os efeitos desejados, é necessário aliar essa técnica a mudanças sociais na região. Se forem 

mantidas as atuais condições de marginalização do homem do campo, é provável que os 

excedentes proporcionados pelo aumento da produção permaneçam concentrados nas mãos de 

poucos. Para Carvalho (1988 apud OLIVEIRA; ASSIS Jr.; ROMERO, 2000), a capacidade da 

agricultura irrigada para gerar desenvolvimento no Nordeste será tanto mais limitada quanto 

menos atenção se conferir à questão agrária e ao desenvolvimento das relações sociais de 

produção.  

Outra questão que limita as possibilidades da agricultura irrigada como indutora 

do desenvolvimento da região é que a proporção de área irrigável no semi-árido brasileiro é 

pequena em relação à sua área total. Segundo Sampaio & Salcedo (1997 apud OLIVEIRA; 

ASSIS Jr.; ROMERO, 2000), tal proporção não ultrapassa 5% do total, considerando-se toda 

a disponibilidade hídrica da área. Segundo Coelho (1988 apud DUARTE, 2002), menos de 

um milhão de hectares da área total de 80 milhões de hectares do semi-árido brasileiro podem 

ser irrigadas utilizando-se recursos hídricos locais. Considerando-se a possibilidade de 

transposição de bacias hidrográficas, essa área passaria a cerca de 2,4 milhões de hectares, 

área ainda relativamente pequena diante da extensão total do semi-árido. Portanto, a irrigação 

não pode ser vista como a única opção viável de exploração agrícola no Nordeste. Seria 

preciso buscar a complementaridade do uso agrícola das áreas irrigadas e não irrigadas. 

Assim, é necessário um esforço para o desenvolvimento e difusão de tecnologias para 

convivência com a deficiência hídrica (OLIVEIRA; ASSIS Jr.; ROMERO, 2000). 

Mesmo as avaliações que ressaltam os benefícios da irrigação chamam atenção 

também para os problemas que ela pode causar. São eles: salinização e elevação do lençol 

freático, resultantes de técnicas de irrigação impróprias e ainda compactação e mudança na 

estrutura do solo devido à mecanização. No Nordeste brasileiro estima-se que metade da área 

irrigada estaria afetada pelos problemas da salinização e elevação do lençol freático. Outros 

problemas decorrentes da irrigação são: poluição dos rios pela adição de sais e contaminação 

resultante do uso de defensivos (PROJETO ÁRIDAS, 1994). 
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Outro fator relevante é que, apesar de a irrigação ter sido introduzida em diversas 

áreas do Nordeste, o dinamismo econômico não se deu do mesmo modo em todas elas.  

Segundo Damiani (2003), as áreas do Norte de Minas Gerais, Baixo São Francisco e 

Petrolina-Juazeiro foram todas beneficiadas com projetos de irrigação instalados pela 

CODEVASF. Entretanto, somente em Petrolina-Juazeiro um significativo dinamismo 

econômico foi gerado. Segundo o autor, isso se deve às diferentes formas como as instituições 

públicas atuaram e interagiram com os agentes locais. Assim, ele concluiu que, para gerar 

resultados significativos, é preciso que a irrigação seja acompanhada de medidas estratégicas 

capazes de estimular o desenvolvimento. Entre estas medidas estão: seleção cuidadosa das 

empresas a se instalarem nos perímetros e cobrança de desempenho em troca de subsídios, 

necessidade da presença de empresas agrícolas como agentes de introdução de novos cultivos 

e tecnologias, necessidade de esforço conjunto das instituições públicas com as associações de 

produtores e importância da promoção da modernização agrícola entre os pequenos 

produtores. 

Rodrigues, L. (2001) também mostra que apesar de todos os investimentos na 

infra-estrutura de irrigação, a região do projeto Jaíba, no norte de Minas Gerais, não 

experimentou o desenvolvimento esperado. Isto aconteceu devido a problemas com a 

comercialização, deficiências no gerenciamento, falta de infra-estrutura e baixa produtividade. 

Seriam necessários tecnologia, assistência técnica eficiente, financiamento, planejamento, 

maiores conhecimentos sobre a comercialização, melhor gerenciamento e maior organização 

dos produtores.  

Já Silva, Rezende e Silva (2000), a partir de análise sobre os fatores 

condicionantes do desenvolvimento do pólo agroindustrial de Petrolina-Juazeiro, tiraram 

ensinamentos que podem ser úteis a outras áreas de agricultura irrigada. Eles enfatizam a 

necessidade de instituições que apóiem o pequeno irrigante, a importância do 

desenvolvimento de novos produtos e da adequação dos sistemas de irrigação às condições 

naturais locais. 

Sabe-se, também, que para se fazer irrigação é necessário investir nos 

equipamentos, instalar o sistema que vai distribuir a água. Porém, a grande maioria dos 

agricultores do semi-árido não tem condições de fazer tais investimentos com recursos 

próprios. Por isso, o que se vê no Nordeste hoje em dia é que, mesmo os agricultores que têm 

sua propriedade em municípios onde a agricultura irrigada já é uma realidade, ainda não têm 

irrigação em suas lavouras por falta de recursos para realizarem o investimento na instalação 

do sistema. Assim, vê-se que, mesmo nas áreas onde a irrigação já é comum, um grande 
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número de agricultores continua convivendo com a dura realidade da falta de água para 

produzir. Já existem programas de crédito destinados a esses agricultores, porém, muitas 

vezes, estes não são utilizados devido a dificuldades burocráticas, tais como falta de garantias 

ou de assistência técnica para fazer os projetos. O Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF), que estabelece linhas de crédito voltadas para esse público, 

exige, para a liberação do financiamento, que o agricultor apresente projeto, o qual deve ser 

feito pela assistência técnica do Estado. Porém, como não há técnicos suficientes, o processo 

não funciona da maneira como deveria. Os projetos não são feitos e o financiamento não é 

liberado (Globo Rural, 2006). 

Outros trabalhadores rurais, ainda, não possuem terra para produzir, e por isso não 

podem usufruir dos benefícios da agricultura irrigada. É preciso que haja uma estrutura 

fundiária adequada a fim de que os ganhos conseguidos com a irrigação possam ser bem 

distribuídos: 

 

[...] introduzir o processo de irrigação sem adequar a estrutura fundiária a objetivos 
sociais de elevação geral do nível de renda equivale a perenizar a estrutura fundiária 
anterior e, portanto, criar possibilidades de que os ganhos em termos de 
produtividade, advindos da técnica mais avançada introduzida transformem-se em 
ganhos relativos para o capital (ABLAS, 2002, p. 398). 

 

De acordo com Veiga (2002), para que o grupo de pessoas que habitam nas 

microrregiões essencialmente rurais do Brasil não seja forçado a migrar para os grandes 

centros urbanos, é necessário ampliar o acesso à terra e fortalecer a agricultura familiar, além 

de ampliar o acesso, nessas regiões, a bens públicos essenciais, com destaque para a 

educação. Ainda segundo Veiga (2002), a contribuição do setor agropecuário à criação de 

empregos poderá ser negativa se houver ilusão com a agricultura patronal ou muito positiva 

ser for bem explorado o grande potencial da agricultura familiar para um estilo de 

crescimento econômico mais rico em empregos.  

A fim de possibilitar o desenvolvimento das áreas não metropolitanas do 

Nordeste, também é importante incentivar todas as atividades que os habitantes desenvolvam, 

além das atividades agrícolas. Assim, estes não permanecem dependentes de uma só 

atividade, e se diversificam as oportunidades de trabalho e renda. Tudo isso deve ser feito a 

fim de possibilitar a permanência da população em sua região de origem e evitar a sua 

migração para os grandes centros urbanos, onde já se verificam altas taxas de desemprego. 

Além das atividades agrícolas, outras atividades que podem ser fortalecidas nesses pequenos 



 38

municípios são o artesanato, o processamento de produtos naturais, o turismo rural e a 

conservação ambiental, além dos diversos serviços (KAGEYAMA, 2004). 

 
 
3.4 Agricultura Irrigada e Desenvolvimento Sustentável 
 
 

Diversos autores têm se preocupado em avaliar o grau de sustentabilidade da 

agricultura irrigada no Nordeste. Para isso estudam as implicações sócio-econômicas e 

ambientais dessa atividade em diferentes áreas irrigadas da região. Os resultados variam de 

uma área para outra.  

Melo (1999) elaborou um índice para avaliar o grau de sustentabilidade da área 

irrigada do submédio São Francisco. Para isso, foram utilizados dados coletados em unidades 

produtivas dos perímetros irrigados Senador Nilo Coelho e Bebedouro. O estudo classifica a 

área como sendo de “sustentabilidade ameaçada”, que seria uma situação média. As principais 

causas de ameaça verificadas foram: concentração da posse de terra, ocorrência de doenças 

em trabalhadores por contaminação com defensivos, diferença salarial entre homens e 

mulheres, grandes variações na produtividade por área entre as unidades produtoras e 

presença importante de trabalho temporário. O índice é formado por oito indicadores 

referentes a aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Outro autor que questiona a sustentabilidade da agricultura irrigada no Nordeste é 

Sousa (2000). O autor abordou a situação do perímetro irrigado de São Gonçalo, localizado 

no município de Souza, na Paraíba. Ele verifica que há no perímetro uma extensa área 

atingida pela salinização, causada pela irrigação mal manejada, com problemas na drenagem 

do solo e sistemas de irrigação que aplicam excesso de água nas áreas. Tais áreas estão sendo 

abandonadas devido à queda da sua produtividade. O autor, então, calcula os altos prejuízos 

decorrentes dessa situação, pois tais áreas foram alvos de altos investimentos públicos e, no 

entanto, estão se tornando improdutivas. 

No Ceará, Oliveira (2002) realizou estudo sobre os impactos ambientais no 

perímetro irrigado de Morada Nova, Baixo Jaguaribe. Neste perímetro 51% da irrigação é 

feita pelo sistema de inundação. A principal cultura é o arroz, ocupando 80% da área. 

Entretanto, levantamento pedológico, feito nos estudos básicos do projeto, indicou que 

somente 20% dos solos eram adequados a essa cultura. O trabalho demonstra que os impactos 

negativos gerados pelo projeto são significativos, abrangendo a destruição da cobertura 

vegetal e de áreas selvagens, aumento da salinidade dos solos, queda na qualidade da água e 
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dos solos. Ele conclui que é importante considerar os aspectos ambientais dos projetos e que é 

preciso adequar os sistemas de irrigação às condições locais, a fim de reduzir o impacto 

ambiental negativo dos empreendimentos. É necessário otimizar o uso da água, a fim de 

poupá-la e a fim de não alterar a qualidade dos solos com problemas como a salinização. 

Quanto à otimização do uso da água, Sobel e Costa (2005), analisando os sistemas 

de irrigação utilizados pelos pequenos produtores do submédio São Francisco, constataram 

que estes têm utilizado sistemas de irrigação que não são os mais eficientes no uso da água. 

Ao contrário, o sistema mais utilizado pelos pequenos produtores é a aspersão, um sistema 

que não é poupador de água. Os autores concluem que é necessário mais apoio técnico aos 

produtores, a fim de conscientizá-los sobre a necessidade de substituir os sistemas por aqueles 

capazes de poupar água. Verifica-se também que tal substituição demanda um certo capital, 

do qual os produtores não dispõem. Entretanto, tal substituição seria fundamental para 

racionalizar o uso da água numa região que sofre com a sua escassez e também para evitar 

danos, como salinização, ao ambiente e diminuir os custos. 

 Também com relação a esse aspecto, Gondim et al. (2004) mostraram a 

distribuição de áreas irrigadas por sistema de irrigação no Baixo e Médio Jaguaribe, Ceará. 

De acordo com os autores, os principais sistemas de irrigação utilizados na área são: 

inundação, sulcos e aspersão; os quais não são sistemas eficientes do ponto de vista do uso da 

água. Eles concluem que, para uma otimização do uso da água na região e para a 

sustentabilidade hídrica, é preciso conscientizar os irrigantes sobre a importância de se utilizar 

os sistemas mais poupadores de água. 

 No Ceará, o Governo do Estado vem, através da Secretaria de Agricultura do 

Ceará (SEAGRI), incentivando a substituição dos sistemas de irrigação por sistemas 

poupadores de água (Projeto Águas do Vale) (MUNIZ, 2004).  

De acordo com o Relatório Brundtland, para haver desenvolvimento sustentável é 

preciso, entre outras coisas, que todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes 

sejam proporcionadas oportunidades de concretizar suas aspirações a uma vida melhor 

(CMMAD, 1991). Assim, para se considerar que uma atividade está contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável, é necessário avaliar, juntamente com os aspectos econômicos e 

ambientais, os aspectos sociais da atividade. É necessário, por exemplo, que os trabalhadores 

empregados na atividade tenham condições de vida adequadas e que os benefícios gerados por 

essa atividade possam chegar ao maior número de pessoas. 

Segundo Muniz (2004), no município de Quixeré, localizado na região do Baixo 

Jaguaribe, Ceará, onde há certo número de empresas no ramo da fruticultura irrigada e já se 
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ocupa uma extensa área com a atividade, muitos pequenos agricultores, por falta de condições 

para produzir, estão optando por venderem suas terras ou arrendá-las para as grandes 

empresas agora presentes na região. Muitos deles, inclusive, optam por trabalhar como 

assalariados (mesmo que temporários) em tais empresas, em vez de trabalharem em sua 

própria terra. Isso acontece com muitos pequenos produtores que não se vêem mais em 

condições de produzir devido a diversos problemas, tais como endividamento, falta de crédito, 

falta de assistência técnica, dificuldades na comercialização, entre outros.  

De acordo com Veiga (2002), para se promover o desenvolvimento sustentável do 

Brasil rural, é fundamental priorizar medidas como: 

• Democratização do acesso à propriedade da terra; 

• Fortalecimento da agricultura familiar; 

• Renovação da educação rural; 

• Diversificação das economias rurais. 

Ainda segundo o autor, para se aumentar a geração de empregos é necessário 

apoiar não só a agricultura patronal, mas dar bastante atenção à agricultura familiar. Esse 

setor é bastante capaz de absorver mão-de-obra, porque enquanto a agricultura patronal tende 

a dispensar os trabalhadores que se tornam desnecessários devido a avanços tecnológicos, a 

tendência na agricultura familiar é realocar os trabalhadores sobrantes em outras atividades, 

pois a agricultura familiar é pluriativa.  

Estudos têm mostrado que a sustentação do crescimento se observa 

principalmente quando existe menor desigualdade no acesso a dois ativos importantes: 

educação e propriedade fundiária. Essa menor desigualdade faz com que o crescimento tenha 

maior impacto na redução da pobreza. Além disso, essa menor desigualdade também é capaz 

de favorecer um crescimento a taxas mais elevadas (VEIGA, 2002). 
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4 O BAIXO JAGUARIBE 
 
 

4.1 Caracterização Geográfica 
 
 
Dentro dos sertões semi-áridos existem áreas que constituem ambientes de 

exceção, por apresentarem melhores condições de solos e disponibilidade hídrica. Entre essas 

áreas está o vale do Rio Jaguaribe, rio intermitente perenizado por água de açude (LIMA; 

MORAIS; SOUZA, 2000). Essa área tem uma base diversificada de recursos naturais em face 

da variabilidade de relevo, constituído por serra, vale com aluviões, tabuleiros altos e área de 

sertão (CARVALHO, 2003). 

A Região do Baixo Jaguaribe localiza-se a nordeste do Estado do Ceará, como se 

vê na Figura 2, a seguir. Compõe-se dos municípios de Alto Santo, Aracati, Fortim, Icapuí, 

Itaiçaba, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João 

do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte (ELIAS, 2002). 

A região abrange 11.674 km2 de área, correspondendo a aproximadamente 8% da 

área total do Estado. Tem uma população total de 405.397 habitantes, equivalente a cerca de 

5% da população estadual (IBGE, 2005). A seguir, são melhor apresentados cada um dos 

aspectos geográficos. 

GEOLOGIA 
 
O embasamento geológico é predominantemente cristalino, resultando em um 

elevado coeficiente de escoamento e na impossibilidade de formação de reservas subterrâneas 

capazes de realimentar adequadamente os cursos d’água superficiais. 

 

GEOMORFOLOGIA 

De um modo geral, o relevo apresenta-se como suavemente ondulado e plano. Na 

parte Sul e Oeste da região, nas proximidades de Alto Santo e Serra do Palhano, o relevo é 

ligeiramente acidentado (BANCO DO NORDESTE; BC; DNOCS, 1976).  
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FIGURA 2 – Localização da região do Baixo Jaguaribe no Estado do Ceará 
Fonte: IPECE 
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A altitude predominante na região varia entre 20 e 150m, verificando-se algumas 

elevações superiores a 350m. Destacam-se basicamente quatro faixas distintas de relevo que 

bem caracterizam a topografia da região: 

 

Faixa de Altitude 

 

0 - 40m                                                            Litoral e Aluvião 

40 – 100m                                                       Tabuleiros 

100 – 150m                                                     Chapada do Apodi  

                                                                        Tabuleiros 

Acima de 150m                                               Pequena parte da Chapada do Apodi 

                                                                        e pequena parte dos Tabuleiros 

 

O Quadro a seguir mostra um resumo das Características das diversas unidades 

geoambientais. 

 
No Designação Superf. 

(km2) 

Altitude 

(m) 

Topografia Solo (atualizado 

de acordo com 

Embrapa, 2006) 

Pluviosid. 

(mm/ano) 

Vegetação 

1 Chapada do 

Apodi 

2.202 100-150 Plana Cambissolo 

 

750 Caatinga 

hiperxerófila 

2 Aluvião e 

Várzea 

2.989 0-40 Plana e suave 

ondulada 

Neossolo 

Flúvico e 

Vertissolo 

700-900 Mata ciliar de 

carnaubal 

3 Transição 2.690 40-100 Suave 

ondulada 

Argissolo 700-800 Caatinga 

hiperxerófila de 

transição 

4 Tabuleiro 1.827 Maior 40 Suave e forte 

ondulada 

Planossolo, 

Neossolo 

Litólico e 

Neossolo 

Regolítico 

700-800 Caatinga 

hiperxerófila 

5 Sertão 965 Maior 40 Suave forte 

ondulada 

Neossolo 

Regolítico e 

Neossolo 

Litólico 

700 Caatinga 

hiperxerófila 
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6 Litorânea 1.270 0-100 Suave 

ondulada 

Neossolo 

Quartzarênico 

800-1.000 Caatinga hipo e 

hiperxerófila 

 

FIGURA 3 – Características das unidades geoambientais do Baixo Jaguaribe 
Fonte: Plano Diretor do Baixo Jaguaribe – DNOCS.  Estimativas do VII CPEDI – 1977 

 
 

PEDOLOGIA 

 

Encontram-se na região do Baixo Jaguaribe alguns tipos de associações de solos. 

São eles: cambisol, vertisol, aluvião, podzólico vermelho amarelo, planosol, litolito, regosol, 

latosol vermelho amarelo, podzol vermelho amarelo equivalente eutrófico, dunas, areno-

quartzosos. Prevalecem solos pouco profundos (BANCO DO NORDESTE; BC; DNOCS, 

1976). 

 

CLIMATOLOGIA 

 

Clima tipo equatorial mais ou menos homogêneo para toda a região, com estações 

chuvosa e de estiagem bastante distintas. Com características típicas das regiões semi-áridas, 

estas áreas são caracterizadas por um regime pluviométrico irregular, tanto a nível mensal 

como anual, com a concentração das precipitações em poucos meses do ano e a ocorrência de 

anos muito chuvosos ou anos secos a muito secos. A pluviometria média anual é cerca de 800 

mm, sendo o trimestre março/abril/maio o mais chuvoso, concentrando quase 70% da 

precipitação anual total.  

Temperatura – Sem grandes variações, tendo como média da mínima a variação 

entre 22,8 e 25,2o C e a média da máxima entre 29,6 e 34,3oC. 

 

Insolação – A iluminação solar é de 2.945 horas/ano, com duração média diária de 

11,6 horas/luz, em julho e 12,6 horas/luz, em janeiro. 

 

Umidade – A umidade relativa do ar varia do mínimo de 55% em outubro, ao 

máximo de 75% de novembro a abril. 
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Evaporação – A evaporação verificada em tanque classe “A” foi de 2.550mm, em 

média (BANCO DO NORDESTE; BC; DNOCS, 1976). 

 

HIDROLOGIA 

 

As Bacias do rio Jaguaribe e Banabuiú, com seus principais afluentes, constituem 

os principais componentes da rede hidrográfica da região. A bacia do Jaguaribe representa 

aproximadamente 50% da superfície do Estado do Ceará. O rio Jaguaribe apresenta um 

regime torrencial, em virtude da distribuição irregular das chuvas, chegando a causar 

inundações nos meses de março a abril, quando ocorrem as maiores precipitações (BANCO 

DO NORDESTE; BC; DNOCS, 1976). 

Atualmente a perenidade desses rios é mantida, à jusante dos açudes públicos 

Castanhão, Orós e Banabuiú, mediante controle de vazão por suas comportas.  Na Figura 4, a 

seguir, observa-se o Rio Quixeré, afluente do Rio Jaguaribe.  

 

 
 
Figura 4 – Rio Quixeré, afluente do Rio Jaguaribe que fornece água para o Perímetro Irrigado 
Jaguaribe-Apodi, em Limoeiro do Norte, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
 
 
4.2 Histórico 

 
 
Desde cedo a região do Baixo Jaguaribe assumiu papel importante no Ceará. Isso 

se deveu ao fato de a região se constituir num vale úmido, podendo ser considerada uma área 
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de exceção em meio ao semi-árido cearense. Por isso, a área é propícia à instalação de 

população e também facilita o acesso aos sertões, devido à sua rede hídrica.  

A economia da região viveu alguns ciclos importantes. O primeiro foi o da 

pecuária, ao longo do século XVIII. No final desse século, entretanto, a atividade entrou em 

decadência, devido ao crescimento da mesma no Rio Grande do Sul e aos efeitos da grande 

seca que houve de 1791 a 1793 (CEARÁ, 2004).  

O segundo ciclo econômico importante que se deu na região foi o do algodão, 

durante o século XIX. Com a guerra da secessão nos Estados Unidos, aquele país deixou de 

abastecer o mercado europeu das indústrias têxteis. Assim, o algodão produzido aqui teve 

mercado garantido e persistiu até a década de 70 do século XX, quando sua produção caiu 

muito, devido à praga do bicudo, à redução da alíquota de importação do produto e às secas 

prolongadas. 

O terceiro ciclo econômico importante no Baixo Jaguaribe foi o da carnaúba, já no 

século XX. A cera de carnaúba passou a ser valorizada no mercado europeu. Com abundância 

de carnaubais na planície aluvial do Rio Jaguaribe, os fazendeiros da região passaram a 

industrializar a cera de carnaúba para exportar. Entretanto, a partir da década de 60 passou-se 

a substituir a matéria prima natural por produtos sintéticos e a cera de carnaúba se 

desvalorizou (CEARÁ, 2004).  

Paralelamente a essas atividades principais, voltadas, sobretudo, ao comércio, era 

desenvolvida uma agricultura de subsistência destinada ao consumo dos habitantes da região. 

 
 

4.3 A Agricultura Irrigada no Baixo Jaguaribe 
 
 
A partir da década de 50, já se começou a desenvolver a agricultura irrigada na 

área, com banana, laranja e limão. Mas a consolidação desta atividade só começou em 1978, 

com a modernização das técnicas de irrigação, ocasionada pela implantação dos perímetros 

irrigados públicos em Morada Nova e Jaguaruana, e o PROMOVALE, programa de 

valorização rural do baixo e do médio Juaguaribe (CEARÁ, 2004).  

       Depois, em 1989, veio o perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, situado na Chapada 

do Apodi. Mais recentemente foi implantado o perímetro irrigado Tabuleiro de Russas. 

Nesses dois últimos perímetros, grandes áreas foram destinadas a empresas, a fim de se 

aumentar a participação do setor privado na atividade. 
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Inicialmente, as áreas mais valorizadas para a agricultura irrigada no Baixo 

Jaguaribe eram as áreas aluvionais, às margens dos rios. A partir da implantação do perímetro 

irrigado Jaguaribe-Apodi, a Chapada do Apodi, antes destinada à criação extensiva de gado, 

passa a ser uma área valorizada pela agricultura irrigada. Hoje, é lá, na chapada, que se 

encontram as principais empresas dedicadas à atividade. A Figura 5, abaixo, mostra cultura do 

mamão sobre a chapada. Outra área do Baixo Jaguaribe que passa a ser valorizada para esse 

fim são os tabuleiros pré-litorâneos, onde se instalou recentemente o perímetro irrigado 

Tabuleiro de Russas (MUNIZ, 2004). 

 

 

 
FIGURA 5 – Cultura do mamão no perímetro irrigado Jaguaribe-Apodi, Chapada do Apodi, 
Limoeiro do Norte, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 

 

 

Além da construção dos perímetros, diversas outras obras públicas, tais como o 

açude Castanhão e a estrada do melão (CE 377), têm sido construídas na região objetivando 

suprir as necessidades da atividade.  

Fora dos perímetros, a atividade também tem crescido em áreas totalmente 

privadas. As principais culturas são: melão, arroz, feijão, banana, milho e forrageiras. Os 

municípios com maior área de agricultura irrigada são: Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e 

Jaguaruana. Os sistemas de irrigação mais utilizados são: gotejamento, inundação e 

microaspersão (CARVALHO, 2003). A Tabela 6 mostra a evolução da área irrigada pública e 

privada na região. 
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TABELA – 6 
 
 

Evolução das Áreas Irrigadas no Baixo Jaguaribe, CE (ha) 

Baixo Jaguaribe 1973 1985 1990 1995 1999 2000 

Morada Nova 0 5.393 5.620 3.810 7.264 7.302 

Jaguaribe Apodi 0 0 1.273 1.740 2.262 3.185 

Jaguaruana 0 395 350 120 181 348 

Total Irrigação Pública  0 5.788 7.243 5.670 9.707 10.835

Irrigação Privada (superfície) 0 16.787 22.304 18.317 32.763 34.985

Irrigação Privada (poços) 0 64 387 828 374 3.248 

Total Irrigação Privada 0 16.851 22.691 19.145 33.137 38.233

Total Áreas Irrigadas 0 22.639 29.934 24.815 42.844 49.068
Fonte: CODEVASF, interpretação de imagens de satélite, junho de 2003. 

 

 

Entre as vantagens físicas da região para a atividade da fruticultura irrigada, pode-

se citar as condições edafoclimáticas, a alta temperatura, luminosidade, baixa umidade do ar, 

além da disponibilidade de água proveniente dos açudes Orós e Castanhão. A proximidade da 

área em relação à linha do equador também é um fator que favorece a atividade, já que 

proporciona maior número de horas de insolação por dia, o que aumenta o brix (teor de açúcar 

na fruta) (MUNIZ, 2004). 

Atualmente existem diversas instituições que procuram dar apoio à atividade na 

região. Elas atuam em diversas áreas, tais como pesquisa tecnológica, assistência técnica, 

capacitação, crédito, entre outras. São elas: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Instituto 

Centro de Ensino Tecnológico (CENTEC), Secretaria de Agricultura do Ceará (SEAGRI), 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Universidade 

Federal do Ceará (UFC), entre outras. 

Tem crescido a participação das empresas na atividade, em detrimento dos 

pequenos irrigantes. Estes têm frequentemente arrendado ou vendido suas terras às primeiras, 

visto que não têm tido condições de produzir por diversos motivos, tais como dívidas, 

dificuldades para obtenção de crédito, assistência técnica insuficiente, dificuldade de arcar 

com altos custos e de atender às crescentes exigências do mercado, entre outras. Até mesmo 
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no Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, muitos dos atuais produtores não são os mesmos 

selecionados quando do repasse dos lotes, mas sim empresários agrícolas que compraram os 

lotes de irrigantes endividados (MUNIZ, 2004). 

Existem muitos pequenos produtores que trabalham em parceria com as empresas. 

Estas comercializam a produção dos pequenos e ficam com uma percentagem (cerca de 10%) 

do valor recebido. Em troca prestam assistência técnica aos pequenos e facilitam a aquisição 

de insumos. 

Um dos motivos para a vinda até mesmo de empresas estrangeiras para a região 

são os períodos de safra aqui, os quais são diferentes dos das regiões onde estas empresas já 

produziam. Assim, tais empresas passam a ter produção durante todo o ano, inclusive nos 

meses em que os produtos alcançam preços mais elevados. (MUNIZ, 2004). 

Tais empresas empregam principalmente trabalhadores temporários, já que se 

dedicam, sobretudo, a culturas temporárias, como o melão. Os funcionários temporários 

passam geralmente seis meses empregados e seis meses sobrevivendo do seguro desemprego 

que recebem durante três meses. A cultura do melão é cultivada de julho a dezembro. É neste 

período, portanto, que se precisa de maior número de trabalhadores. Apesar de trabalharem na 

propriedade somente durante uma parte do ano, tais empregados têm carteira assinada, pois o 

Ministério do Trabalho tem fiscalizado as empresas instaladas na região. A Figura 6 mostra 

trabalhadores da cultura do melão no município de Quixeré.  

 

 

 
 
FIGURA 6 – Trabalhadores na cultura do melão, Quixeré, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
 



 50

O trabalho familiar vem decrescendo na região, enquanto o trabalho temporário 

cresce. Quanto ao salário, o valor pago aos empregados em 2004 era pouco superior ao salário 

mínimo (MUNIZ, 2004). A Tabela 7, a seguir, mostra a quantidade de empregos agrícolas 

formais gerados, por município da região, na atividade da fruticultura. 

 
                                         TABELA – 7 
 
 

Empregos agrícolas formais na fruticultura no Baixo Jaguaribe em 31/12 de 2005 

Município Trabalhadores agrícolas na fruticultura (1) 
Alto Santo  0 

Aracati  8 
Fortim  0 
Icapuí                                  556 

Itaiçaba                                      0 
Jaguaruana                                    20 

Limoeiro do Norte                               1.163 
Morada Nova  0 

Palhano  0 
Quixeré                               2.464 
Russas                                    65 

São João do Jaguaribe  0 
Tabuleiro do Norte  0 

     Fonte: MTE:RAIS - 2005 

      (1)Variável categórica: Família Ocupacional, criada em 2002 
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5 METODOLOGIA 
 
 
5.1 Origem dos Dados 
 
 

Para a realização desta pesquisa foram utilizados dados primários, obtidos através 

de entrevistas diretas junto aos funcionários e responsáveis técnicos das empresas produtoras 

de frutas no Baixo Jaguaribe, no mês de Outubro de 2006. Para avaliar as condições de vida 

dos trabalhadores da atividade, foram entrevistados funcionários que trabalhavam diretamente 

na produção (cultivo, colheita e pós-colheita), pois estes são a maioria dos empregados em 

tais empresas. Já para avaliar os cuidados ambientais tomados nas propriedades, foram 

entrevistados os técnicos responsáveis em cada empresa visitada.   

Foram também utilizados dados secundários de fontes diferentes, principalmente 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria da Agricultura do 

Ceará (SEAGRI). 

 
 
5.2 Amostragem 
 
 

A determinação do número de empresas e funcionários que compuseram as 

amostras foi feita utilizando-se uma amostra intencional não probabilística (GIL, 1999). As 

empresas visitadas faziam parte do rol de empresas produtoras de frutas cadastradas pela 

SEAGRI no escritório do Agropólo Baixo Jaguaribe, em que constam quinze empresas. Dessa 

forma, foram visitadas seis empresas distribuídas pelos municípios de Itaiçaba, Icapuí, 

Limoeiro do Norte e Quixeré. Em cada uma delas foram entrevistados cinco funcionários e 

um técnico responsável, totalizando trinta funcionários e seis responsáveis técnicos. As visitas 

não foram realizadas em todas as empresas existentes devido a dificuldades na obtenção de 

autorização em parte delas. O grupo de empresas visitadas abrange um total de 3.190 hectares 

de área cultivada e 3.029 empregados diretos, entre temporários e permanentes. Quatro dessas 

empresas vendem inclusive para o mercado externo. 

  
  

5.3 Método de Análise 
 
 

A fim de avaliar a viabilidade sócio-ambiental da fruticultura irrigada 

desenvolvida por empresas no Baixo Jaguaribe, foi utilizado um índice baseado em trabalho 
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de Sousa et al. (2005). Tal índice é composto por dois outros índices, que avaliam aspectos 

sociais e ambientais. Os valores dos referidos índices foram calculados com auxílio do 

programa Microsoft Office Excel 2003. Decidiu-se concentrar a análise nos aspectos sociais e 

ambientais, apesar de o aspecto econômico também ser importante para tornar uma atividade 

sustentável. Acontece que o público alvo da análise com esse Índice são empresas privadas e 

seus empregados. Na condição de empresas privadas, a questão de analisar a viabilidade 

econômica cabe às próprias empresas. Estas só permanecerão na atividade se ela for 

economicamente viável. Acredita-se que as empresas procurarão equacionar as questões 

econômicas independentemente de qualquer fiscalização, pois do contrário irão à falência. Já 

no tocante aos aspectos ambientais e sociais, as empresas tendem a utilizar os fatores 

ambientais e sociais da forma mais intensiva possível, degradando o ambiente e não 

respeitando os direitos dos trabalhadores. É por isso que esses aspectos geralmente precisam 

ser fiscalizados pelo governo. Assim, acredita-se que ao avaliar a sustentabilidade da 

fruticultura irrigada desenvolvida por empresas privadas no Baixo Jaguaribe, cabe averiguar 

principalmente os aspectos ambientais e sociais, pois pelos aspectos econômicos as próprias 

empresas se encarregarão de zelar, já que não poderão sobreviver se não forem 

economicamente viáveis.  

Segundo Spangenberg et al. (2002 apud CLARO; CLARO; AMANCIO, 2005), 

indicadores de sustentabilidade são ferramentas para se avaliar o progresso em direção à 

sustentabilidade e comunicar os objetivos alcançados e conquistas realizadas. 

De acordo com Mc Queen e Noak (1988 apud MELO, 1999), “um indicador é 

uma medida que sumariza as informações relevantes a respeito de um fenômeno em 

particular”. 

Em vez de analisar cada aspecto isoladamente, um índice é uma forma de se 

agregar diversas informações e dar um diagnóstico que abranja diferentes aspectos de uma 

situação. 

O índice de viabilidade sócio-ambiental é composto por: 

 
 

5.3.1 Índice de qualidade de vida 
 
 
Para avaliar as condições de vida dos trabalhadores da fruticultura irrigada, foi 

utilizado índice resultante da agregação de indicadores como: educação, saúde, habitação, 

aspectos sanitários, posse de bens duráveis e emprego. 
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O método utilizado nesse estudo foi desenvolvido por Fernandes (1997 apud 

SOUSA et al., 2005) e apresenta os seguintes passos: I) estabelecimento de indicadores que 

constituem o índice de qualidade de vida, com seus respectivos escores e pesos às variáveis 

que integram cada indicador; II) organização de postos posicionados em ordem crescente de 

valores, partindo-se da situação onde o indicador é menos expressivo até a situação em que 

poderia atingir o seu melhor desempenho. Foram feitas algumas adaptações ao índice 

utilizado como base, a fim de adequá-lo ao caso presente. Tais alterações, entretanto, não 

atingiram a fórmula original, e sim poucas perguntas do questionário. Os itens acrescentados 

foram os que se referem a emprego e transporte escolar. 

Quanto aos escores, estes expressam a situação dos funcionários na escala 

ascendente de posto.  Matematicamente, o índice de qualidade de vida dos funcionários foi 

definido da seguinte forma: 

 

 

                    m 

                                                             ∑     E ij . Pij 
            i = 1 

                                         n          ____________________ 
                    IQV =  1/n   ∑               m 
                                       j = 1            ∑     E max i . P max i 
                                                        i = 1 
  
 

 
 

 
Onde: Eij = Escore do i-ésimo indicador alcançado pelo j-ésimo produtor; 

Pij = Peso do i-ésimo indicador alcançado pelo j-ésimo produtor; 

i = 1,......, m; 

j= 1,......., n; 

P max i  = Peso máximo do i-ésimo indicador; 

E max i  = Escore máximo do i-ésimo indicador; 

n = número de funcionários                      

m = número de indicadores. 

    

Considerou-se que os indicadores têm pesos iguais. 
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O índice de qualidade de vida (IQV) de um grupo pode assumir valores 

compreendidos de zero a um. Assim, classificam-se os grupos nos seguintes níveis: 

 

• Bom nível de qualidade de vida:  se  0,80 < IQV ≤ 1,00; 

• Médio nível de qualidade de vida:  se 0,50 < IQV ≤ 0,80; 

• Baixo nível de qualidade de vida:  se 0 < IQV ≤ 0,50. 

 

 

Operacionalização das variáveis para efeito de composição do IQV 

 

Para efeito de comparação entre os valores indicativos do índice de qualidade de 

vida dos funcionários pesquisados, foram avaliados os seguintes indicadores: 

 

1 ) Educação 
 

Este indicador foi mensurado considerando-se dois aspectos, a presença ou ausência de 

escolas e a existência ou não de transporte escolar nos municípios de residência dos 

funcionários: 

 

I) Disponibilidade de ensino no município:  

 

a) Ausência de escola pública........................................0                                  

 

b) Existência de escola de ensino fundamental..............1                      

             

c) Existência de escola de ensino médio........................2      

 

 

II) Existência de transporte escolar: 

 

a) Não há transporte escolar...........................................0 

 

b) Há transporte escolar.................................................1 
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O somatório das pontuações dos subitens I e II formou o escore equivalente à variável acima 

citada.   

      

2 ) Saúde 

 

Para este indicador, foi considerada a disponibilidade de serviços de saúde no município de 

residência do funcionário: 

 

a) Ausência de atendimento médico e ambulatorial.....0                                  

 

b) Atendimento de primeiros socorros.........................1                        

 

c) Atendimento por agente de saúde.............................2                                          

 

d) Atendimento médico................................................3                    

 

 

3) Habitação  

 

Na determinação deste indicador, consideraram-se os aspectos de moradia do funcionário no 

que se refere a tipo de construção da residência e fonte de energia:  

 

I) Tipo de construção da residência:  

 

a) Casa de taipa, coberta de palha ou telhas..............0                                      

 

b) Casa de tijolo, sem reboco e piso..........................1                                                  

 

c) Casa de tijolo, com reboco e piso..........................2        

                     

                       

II ) Tipo de iluminação: 

 

a) Lampião a querosene ou lamparina e/ou velas...0        
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b) Energia elétrica....................................................1                                                                            

 

O somatório das pontuações dos subitens I e II formou o escore equivalente à variável acima 

citada.        

 

4) Aspectos Sanitários        

 

Este indicador foi composto a partir de três variáveis: 1o ) Tipo de tratamento dado à água 

para consumo humano; 2o) destino dado aos dejetos humanos; e 3º) destino dado ao lixo 

domiciliar. 

 

I) Tipo de tratamento dado à água para consumo humano: 

 

a) Nenhum tratamento.............................................0     

                                                                

b) Fervida, filtrada ou hipoclorito de sódio..............1 

 

 

II ) Destino dado aos dejetos humanos:  

 

a) Jogados a céu aberto ou enterrado......................0                                           

 

b) Dirigidos a fossa ou esgoto.................................1                                                    

 

 

III) Destino dado ao lixo domiciliar: 

 

a) Lançado ao solo ou queimado............................0                                                

 

b) Coletado ............................................................1    

 

c) Coleta seletiva para reciclagem..........................2 
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A totalidade das pontuações dos subitens I, II e III estabeleceu o escore para a avaliação do 

referido indicador.         

 

5) Bens Duráveis 

 

A posse de bens de consumo duráveis foi organizada em três grupos, considerando-se o valor 

econômico equivalente a cada um deles: 

 

Grupo 1: rádio, ferro de engomar, liquidificador, bicicleta, equipamento de trabalho; 

 

Grupo 2: máquina de costura, equipamento de som, televisor em preto e branco, fogão a gás; 

 

Grupo 3: televisor em cores, geladeira, antena parabólica, motocicleta, carro; 

 

 

a) Possui pelo menos um dos bens do grupo 1 e nenhum dos bens dos outros grupos..1 

 

b) Possui pelo menos um dos bens dos grupos 1 e 2......................................................2                                

 

c) Possui pelo menos um dos bens do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3......................3      

 

 

6) Emprego 

 

Na determinação deste indicador, foram considerados os itens tipo de emprego e situação do 

trabalhador. 

 

I) Tipo de emprego 

 

a) Emprego temporário....................................................................0 

 

b) Emprego permanente...................................................................1 

 

II) Situação do trabalhador 
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a) Informal.....................................................................................0 

 

b) Formal.......................................................................................1 

 

A totalidade das pontuações dos subitens I e II estabeleceu o escore para a avaliação do 

referido indicador.         

 
 

5.3.2 Índice Ambiental 
 
 

O índice ambiental foi baseado em trabalho de Sousa et al. (2005), o qual 

considera para a sua composição, indicadores que têm sido apontados com freqüência na 

literatura como representativos na avaliação ambiental. Tais indicadores são: utilização de 

práticas de conservação do solo, método de controle de pragas e doenças utilizado na 

propriedade, utilização ou não de fogo em atividade agropecuária, existência de reserva de 

mata nativa na propriedade e utilização ou não de práticas de manejo do solo a fim de evitar a 

sua degradação. Foram, entretanto, acrescentados a esse índice alguns itens considerados 

relevantes para o caso específico desta pesquisa, que se destina a avaliar empresas do ramo da 

fruticultura irrigada. Os itens acrescentados foram: método de irrigação utilizado e utilização 

ou não de análise de solo para definir adubação.  

No caso de o método de controle de pragas e doenças utilizado incluir 

“agrotóxicos”, foram considerados também os cuidados tomados na utilização de tais 

produtos. Os itens considerados foram: se a aplicação dos produtos era feita com base em 

receituário agronômico, o destino dado às embalagens de tais produtos, bem como às águas de 

lavagem dos equipamentos, utilização de equipamento de proteção individual (EPI) pelos 

trabalhadores, calibragem de máquinas e pulverizadores. 

Considerando cada item mencionado, foram estabelecidas as possíveis alternativas 

e a estas foram atribuídos pontos, com escopo de mensurar suas participações em relação ao 

meio ambiente nas unidades produtivas pesquisadas. 
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          m 

                   ∑     Eij 

                  n          i=1 

IA = 1/n  ∑   ________________ 

                            j=1        m 

                      ∑    E max i 

       i=1 

Onde: 
 

IA = Índice Ambiental; 
 

Eij = Escore do i-ésimo indicador, alcançado pela j-ésima empresa; 
 

i = 1, ...,m; (Número de indicadores); 
 

j = 1,...,n; (Número de empresas);  
 
E max i  = Escore máximo do i-ésimo indicador 
 
n = Número de empresas; 

 
m = Número de indicadores. 
 

 
O IA pode assumir valores compreendidos de zero a um. Para proceder à 

comparação dos níveis de preservação ambiental adotados pelas empresas, são definidos três 

níveis (baixo, médio e bom) formados por intervalos dos valores de IA. Os índices a que 

correspondem os maiores valores são considerados melhores ou expressam maiores níveis de 

preservação ambiental. 

        Assim, classificam-se as unidades produtivas nos seguintes níveis: 

• Bom nível de preservação ambiental: se  0,80 < IA ≤ 1,00; 

 

• Médio nível de preservação ambiental: se 0,50 < IA ≤ 0,80; 

 

• Baixo nível de preservação ambiental: se 0 < IA ≤ 0,50. 

 

 

Operacionalização das variáveis para efeito de composição do índice ambiental 
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Os indicadores ambientais, por conseguinte, foram: 

 

1) Utiliza alguma prática de conservação do solo? (*) 

 

a) Não.................................................................  0                                               

 

b) Sim...................................................................1 

(*) Não foi considerada como prática de conservação do solo a adubação química, já que não 

se trata de uma prática que possa ser caracterizada como cuidado ambiental, pois caso seja 

feita sem as devidas precauções também pode trazer impactos negativos. Sobre essa questão 

há, a seguir, pergunta específica. O controle do fogo também não foi considerado como 

prática de conservação do solo na resposta a este item, já que, devido à sua importância, existe 

pergunta específica para tal aspecto. 

 

 

2) Que método de controle de pragas e doenças se utiliza na unidade produtiva? 

 

a) Agrotóxico, sem observar alguma das medidas de segurança avaliadas......0   

 

b) Agrotóxico observando todas as medidas de segurança avaliadas..............1                                               

 

c) Agrotóxico com MIP e todas as medidas de segurança avaliadas..............2 

 

b) Biológico.....................................................................................................3                                               

 

 

3) Faz utilização de fogo em atividade agropecuária? 

 

a) Sim.....................................................................0                                                                              

 

b) Não.....................................................................1                                                                             
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4) Existe área de reserva de mata nativa de pelo menos 20% da propriedade? 

 

a) Não....................................................................0                                                                            

 

b) Sim....................................................................1                                                                            

 

 

5) Utiliza alguma sistema de manejo do solo?  

 

a) Não...................................................................0                                                                            

 

b) Sim...................................................................1                                                                    

 

 

6) Qual o método de irrigação utilizado? 

 

a) Inundação, sulcos.............................................0 

 

b) Aspersão......................................................... 1  

 

c) Microaspersão, gotejamento .......................... 2 

 

 

7) A adubação é definida com base em análise de solo? 

 

a)Não...................................................................0 

. 

b) Sim ..................................................................1 

 
 
 
5.3.3 Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental 
 
 

A metodologia utilizada para mensurar o índice de viabilidade sócio-ambiental 

das empresas incorporou as dimensões social e ambiental, através dos seguintes índices: 
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a)Índice Social, abrangendo os indicadores de educação, saúde, habitação, aspectos sanitários, 

posse de bens de consumo duráveis e emprego; 

 

b) Índice Ambiental, compreendendo os aspectos relativos à adoção de práticas 

conservacionistas do solo, controle fitossanitário, preservação de área de reserva ambiental, 

sistema de irrigação utilizado, uso do fogo em atividade agropecuária, adoção de técnicas de 

manejo do solo e utilização de análise de solo. 

Assim, o Índice de Viabilidade sócio-ambiental, composto pelos índices social e 

ambiental, foi definido como: 

 

            k 

IV=    1/k   ∑  I h 

            h=1 

 

Onde:  

IV = Índice de Viabilidade sócio-ambiental; 

I = Escore do h-ésimo índice; 

h = 1,...,k 

k = Número de Índices. 

 

O IV de uma unidade produtiva pode assumir valores entre zero e um. Quanto 

maior for o valor do IV, tanto melhor será o grau de viabilidade sócio-ambiental da unidade 

produtiva. Assim, classificaram-se as unidades produtivas nos seguintes níveis de viabilidade 

sócio-ambiental: 

 

• Bom: se 0,80 < IV ≤ 1,00; 

 

• Médio: se  0,50 < IV ≤ 0,80; 

 

• Baixo: se 0 < IV ≤ 0,50. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
6.1 Qualidade de Vida dos Funcionários das Empresas 
 
 
6.1.1 Acesso à educação 
 
 

Cem por cento dos funcionários entrevistados residem em municípios onde 

existem escolas de ensino fundamental e de ensino médio. Em todos os municípios de 

residência existe transporte escolar para transportar os estudantes que residam longe da 

escola. Apenas um dos entrevistados informou não haver regularidade no serviço de 

transporte escolar em sua localidade. Os dados relativos à educação aparecem na Tabela 8, 

abaixo.  

 

TABELA - 8  
 
 

Participação percentual dos funcionários entrevistados em relação à educação nos 
municípios de residência, 2006 

Educação Participação Percentual 
Existência de Escolas  
- Ensino Fundamental  
Sim  100,0 
Não 0,0 
Total 100,0 
- Ensino Médio   
Sim  100,0 
Não 0,0 
Total 100,0 
Transporte Escolar  
Sim 96,7 
Não 3,3 
Total 100,0 

            Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Apesar de ter constatado a existência de escolas de ensino fundamental e médio 

nos municípios de residência de todos os entrevistados, além do transporte escolar, a pesquisa 

não chegou a avaliar a qualidade dos serviços de educação oferecidos à população. Para isso, 

seria necessária pesquisa específica sobre a questão. Na Figura 7, trabalhadores da pós-

colheita do melão. 
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FIGURA 7 – Trabalhadores da pós-colheita do melão, Quixeré, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006  
 
 
 
6.1.2 Serviços de Saúde 
 
 

Segundo todos os funcionários entrevistados, no município de residência há 

atendimento médico, conforme mostra a Tabela 9. Entretanto, assim como no caso da 

educação, a pesquisa não chegou a avaliar a qualidade dos serviços públicos de saúde 

oferecidos. Para isso, seria preciso analisar esse item de modo mais detalhado, para o que 

seria necessária pesquisa específica. 

 

TABELA - 9  
 
 

Participação percentual dos funcionários entrevistados em relação a serviços de saúde 
nos municípios de residência, 2006 

Serviços de Saúde Participação Percentual 
Ausência de atendimento médico e 
ambulatorial 

 0,0 

Somente atendimento de primeiros socorros  0,0 
Somente atendimento por agente de saúde  0,0 
Atendimento médico                100,0 
Total                100,0 

     Fonte: Dados da Pesquisa 
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6.1.3 Condições de moradia 
 

Entre os funcionários entrevistados, 63,3% habitam em casas de tijolo com reboco 

e piso, 26,7% residem em casas de tijolo sem reboco e piso, e 10% moram em casas de taipa. 

Quanto ao tipo de iluminação da residência, 93,3% dos funcionários entrevistados têm energia 

elétrica na residência e 6,7% utilizam lampião, lamparina e/ou velas. O fato de a quase 

totalidade dos entrevistados contar com o fornecimento de energia elétrica na residência é 

bastante positivo, pois possibilita a utilização de luz elétrica e de eletrodomésticos, 

propiciando uma melhoria na qualidade de vida das famílias. A Tabela 10 mostra os 

resultados do item moradia.  

 

TABELA - 10 
 
 

Participação percentual dos funcionários entrevistados com relação às condições de 
moradia, 2006 

Moradia Participação percentual 
Tipo de construção da residência  
- Casa de taipa coberta de palha ou telhas 10,0 
- Casa de tijolo sem reboco e piso 26,7 
- Casa de tijolo com reboco e piso 63,3 
Total                   100,0 
Tipo de Iluminação  
- Lampião, lamparina e/ou velas    6,7 
- Energia elétrica  93,3 
Total                   100,0 

     Fonte: Dados da Pesquisa 

 
 

6.1.4 Aspectos Sanitários e de Higiene 
 
 

No que diz respeito ao tratamento da água consumida pelos funcionários e seus 

familiares na residência, 86,7% dos entrevistados afirmaram que a água é filtrada, fervida ou 

tratada com hipoclorito de sódio. Já 13,3% dos entrevistados afirmaram que a água para 

consumo humano não recebe nenhum tipo de tratamento. 

Quanto ao destino dos dejetos humanos, constatou-se que na residência de 90% 

dos entrevistados o destino é fossa ou esgoto. Já para 10% dos entrevistados os dejetos são 

jogados a céu aberto ou enterrados. 
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Em relação ao lixo domiciliar, para 60% dos entrevistados o lixo é coletado. Já 

para 40% o lixo é lançado ao solo ou queimado. Em nenhum dos municípios de residência há 

coleta seletiva para posterior reciclagem do lixo domiciliar (Tabela 11).  

 

TABELA - 11 
 
 

Participação percentual dos funcionários entrevistados em relação aos aspectos sanitários e de 
higiene, 2006 

Aspectos Sanitários e de Higiene Participação Percentual 
Tratamento da água para beber  
- Fervida, filtrada ou hipoclorito de sódio 86,7 
- Nenhum 13,3 
Total 100,0 
Destino dos Dejetos Humanos  
- Fossa ou esgoto 90,0 
- Céu aberto ou enterrado 10,0 
Total 100,0 
Destino do Lixo Domiciliar  
- Lançado ao solo ou queimado 40,0 
- Coletado 60,0 
- Coleta seletiva para reciclagem   0,0 
Total 100,0 

            Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
6.1.5 Posse de Bens de Consumo Duráveis 
 
 

A posse de bens de consumo duráveis foi considerada para analisar o nível de 

renda dos funcionários das empresas, sendo os bens divididos em três grupos, de acordo com 

o valor econômico de cada um.  

Entre os funcionários entrevistados 80% possuem bens do grupo 1, do grupo 2 e 

do grupo 3. 10% possuem bens do grupo 1 e do grupo 2, mas nenhum bem do grupo 3. E 10% 

possuem somente bens do grupo 1 e nenhum bem dos outros grupos (Tabela 12). Vê-se, 

portanto, que a grande maioria dos trabalhadores entrevistados tem, em casa, bens dos três 

grupos considerados, o que representa um bom nível de acesso. 
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TABELA - 12 
 

Participação Percentual dos Funcionários Entrevistados com relação à Posse de Bens de 
Consumo Duráveis, 2006 

Posse de Bens de Consumo Duráveis Participação Percentual 
Possuem pelo menos um dos bens do:  
- Grupo 1 e nenhum dos bens dos outros grupos  10,0 
- Grupo 1 e grupo 2 e nenhum bem do grupo 3  10,0 
- Grupo 1, grupo 2 e grupo 3  80,0 
Total                 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
6.1.6 Emprego 
 
 

Em relação ao tipo de emprego, constatou-se que entre os funcionários 

entrevistados 60% são empregados temporários e os outros 40% são empregados 

permanentes. Já quanto à situação do trabalhador, 96,7% dos funcionários entrevistados são 

empregados formais, ou seja, têm carteira assinada e 3,3% são informais, é o que mostra a 

Tabela 13. A maioria dos empregos na fruticultura irrigada na região é temporária porque a 

principal cultura, o melão, é uma cultura temporária. Portanto, a necessidade de trabalhadores 

acompanha as características das culturas. Os funcionários temporários passam geralmente 

seis meses empregados, de julho a dezembro, e seis meses sobrevivendo do seguro 

desemprego que recebem durante três meses. Os trabalhadores permanentes encontram-se, na 

maioria, em empresas que trabalham com culturas permanentes. No caso das empresas 

visitadas, as culturas permanentes encontradas foram a banana e o mamão em duas delas. 

Uma das empresas, ainda, estava implantando uma área de produção de manga, que ainda não 

estava produzindo. Vê-se, portanto, que o aumento da área com culturas permanentes seria 

benéfico, sobretudo, do ponto de vista da qualidade do emprego. Seria desejável, portanto, a 

formulação de políticas públicas que incentivassem esse tipo de cultura, a fim de favorecer a 

criação de empregos que durem o ano todo. Quanto à situação dos trabalhadores dessas 

empresas, a pesquisa demonstrou que a quase totalidade deles têm carteira assinada, o que 

sem dúvidas é muito positivo do ponto de vista social. Na Figura 8, trabalhadores da pós-

colheita em Limoeiro do Norte. 
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TABELA - 13 
 
 

Participação percentual dos funcionários entrevistados em relação ao emprego em empresas 
produtoras de frutas no Baixo Jaguaribe, CE, 2006 

Emprego Participação Percentual 
Tipo de Emprego  
- Temporário 60,0 
- Permanente 40,0 
Total 100,0 
Situação do Trabalhador  
- Formal 96,7 
- Informal 3,3 
Total 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 

  
 
 

 
 
FIGURA 8 – Trabalhadores da pós-colheita, cultura da banana, Limoeiro do Norte, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
 
 
 
6.1.7 Índice de Qualidade de Vida 
 
 

Dentre os indicadores utilizados para compor o índice, observou-se que aquele 

que obteve os melhores resultados entre os funcionários entrevistados foi saúde. Isto ocorreu 

porque todos os entrevistados afirmaram que em seu município de residência existe 

atendimento médico. O segundo indicador com melhores resultados entre os funcionários 

entrevistados foi educação. Todos os entrevistados afirmaram que em seu município de 

residência há escolas de ensino fundamental e de ensino médio, além de transporte escolar 
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para aqueles que residem longe da escola. Apenas um deles mencionou falta de regularidade 

no serviço de transporte escolar em sua localidade. O terceiro indicador em resultados foi 

posse de bens duráveis. Grande parte dos entrevistados possui bens duráveis de todos os 

grupos contemplados na entrevista. A habitação vem em quarto lugar no que diz respeito aos 

resultados entre os entrevistados. Uma boa parte dos funcionários da amostra reside em casas 

de tijolo com reboco. O emprego vem em quinto lugar. Isso se deve ao fato de a maioria dos 

funcionários ser empregado temporário nas empresas. O ideal, certamente, seria que a duração 

desses empregos se estendesse por todo o ano. Entretanto, é preciso reconhecer que, diante da 

escassez de oportunidades verificada no meio rural do Nordeste brasileiro, os empregos 

temporários gerados pelas empresas produtoras de frutas já representam algo de muito 

importante. Os aspectos sanitários vêm em último lugar em resultados entre os indicadores 

que compõem o índice de qualidade de vida. Isso se deve, sobretudo, ao item “destino do lixo 

domiciliar”, em que certo número de funcionários afirmou ser o lixo jogado a céu aberto ou 

queimado, destinações que não se encontram entre as mais adequadas. Além disso, em 

nenhum dos municípios de residência há coleta seletiva para posterior reciclagem do lixo 

domiciliar. 

O índice de qualidade de vida total para a presente amostra, calculado a partir dos 

dados das entrevistas, foi de 0,8259. Esse valor caracteriza o nível de qualidade de vida do 

conjunto de funcionários entrevistados como bom.   

 
 

6.2 Cuidados Ambientais nas Empresas 
 
 
6.2.1 Conservação do Solo 
 
 

Conforme se vê na Tabela 14, 83,3% das empresas visitadas utilizam alguma 

prática de conservação do solo, enquanto 16,7% não utilizam nenhuma prática. Esse resultado 

demonstra um bom nível de conscientização em relação à necessidade de procedimentos para 

a conservação do recurso solo.  As práticas mais citadas foram adubação orgânica e quebra-

ventos. A Figura 9 mostra quebra-ventos no município de Icapuí. As práticas mecânicas não 

são, em geral, utilizadas na região, pois o relevo ali é predominantemente plano, sem declives 

significativos. 
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TABELA - 14 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas com relação ao uso de práticas de conservação 
do solo, Baixo Jaguaribe, 2006 

Conservação do Solo Participação Percentual 
Não utiliza nenhuma prática 16,7 
Utiliza uma ou mais práticas 83,3 
Total 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 

 
 
FIGURA 9 – Quebra-ventos em campo cultivado com melão, Icapuí, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
 
 
 
6.2.2 Uso de fogo em atividades agropecuárias 
 
 

Os resultados obtidos para este item estão expostos na Tabela 15. Entre as seis 

empresas visitadas, cinco afirmaram não utilizar fogo de maneira alguma em atividade 

agropecuária. A única empresa que faz utilização de fogo realiza-a de modo controlado, com 

enleiramento do material a ser queimado, somente para reduzir o grande volume de restos 

culturais. Tal empresa é a única entre as seis visitadas que trabalha com a cultura da banana. 

Deve-se a isso sua diferença em relação às demais no que diz respeito ao uso do fogo. Na 

Figura 10, observa-se a referida cultura. Percebe-se, portanto, que existe entre as empresas da 

região uma atitude consciente em relação a tal aspecto. Tal nível de conscientização, muitas 

vezes não se verifica entre agricultores familiares, talvez pelo fato de estes terem menos 

acesso a informação e não compreenderem os prejuízos que podem resultar dessa prática.  
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TABELA - 15 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação ao uso do fogo em atividade 
agropecuária, Baixo Jaguaribe, 2006 

Uso de fogo Participação percentual 
Sim     0,0 
Sim, de forma controlada (enleiramento)  16,7 
Não 83,3 
Total                              100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

 

 
 

FIGURA 10 – Cultura da banana, Limoeiro do Norte, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
 
 
 
6.2.3 Área de reserva de mata nativa 
 
 

Em cinco das seis empresas visitadas (83,3%), existe área de reserva de mata 

nativa de pelo menos 20%. Em uma das empresas (16,7%), a reserva legal não equivale à 

percentagem mínima de 20% recomendada por lei (Tabela 16). Em tal empresa a reserva legal 

abrange somente 8% da área total da propriedade. A reserva legal, portanto, também é um 

aspecto que vem sendo observado pela grande maioria das empresas visitadas, e contribui 

para a conservação da biodiversidade local, bem como para a preservação das águas 

subterrâneas e diminuição das enxurradas e da erosão.  
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TABELA - 16  
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação à existência de área de reserva de 
mata nativa, Baixo Jaguaribe, 2006 

Reserva de mata nativa de no 
mínimo 20% 

Participação percentual 

Sim   83,3 
Não   16,7 
Total 100,0 

            Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
6.2.4 Irrigação 
 
  

Todas as empresas visitadas, como pode ser visto na Tabela 17, utilizam métodos 

de irrigação poupadores de água, tais como o gotejamento e a microaspersão. Isso é muito 

importante, pois além de contribuir para o uso eficiente de um recurso tão escasso na região, 

também evita a ocorrência de salinização dos solos, possibilitando a utilização mais duradoura 

das terras. 

 

 

TABELA - 17 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação ao método de irrigação utilizado, 
2006 

Irrigação Participação Percentual 
Método de irrigação utilizado:  
- Inundação, sulcos     0,0 
- Aspersão     0,0 
- Microaspersão, gotejamento 100,0 
Total 100,0 

         Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

6.2.5 Adubação e análise de solo   
 
 

Todas as empresas visitadas afirmaram definir a adubação com base em análise de 

solo, o que demonstra a prática de uma agricultura racional e amparada pelos recursos 

tecnológicos (Tabela 18).  
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TABELA - 18 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação à análise de solo, 2006 
Análise de solo Participação percentual 

Sim 100,0 
Não     0,0 
Total 100,0 

                Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
 
6.2.6 Sistema de manejo do solo 
 
 

Quanto à existência de algum sistema de manejo do solo, todas as empresas 

visitadas utilizam algum desses sistemas, como mostra a Tabela 19. Esse fato mostra que 

existe uma preocupação em preservar as características físicas e químicas do recurso solo, a 

fim de possibilitar uma utilização sustentável. Os sistemas de manejo apontados foram: 

rotação de culturas, pousio e preparo mínimo do solo para plantio.  

 

 

TABELA - 19 
 
 

Participação percentual das empresas em relação à utilização na propriedade de sistema de 
manejo do solo, 2006 

Sistema de manejo do solo Participação Percentual 
Sim 100,0 
Não     0,0 
Total 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
6.2.7 Controle de pragas e doenças 
 
 

Quanto ao controle de pragas e doenças nas propriedades, os resultados são 

apresentados na Tabela 20. 16,7% controla pragas e doenças com auxílio de agrotóxicos, sem 

tomar alguma das medidas de segurança avaliadas. 16,7% faz tal controle com agrotóxicos e 

tomando todos os cuidados avaliados na pesquisa. 66,6% controlam pragas e doenças com 

agrotóxicos, utilizando também o manejo integrado de pragas (MIP), além de todas as 

medidas de segurança avaliadas. Na Figura 11, pode-se observar armadilha, utilizada no 

manejo integrado de pragas da cultura do melão.  
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Em todas as empresas visitadas, portanto, tal controle é feito com auxílio de 

agrotóxicos. Nenhuma delas trabalha com a agricultura orgânica. Apenas uma das seis 

empresas visitadas não tem procedimento correto em relação a um tipo de cuidado 

considerado no uso de agrotóxicos. Quanto aos resultados percentuais para cada cuidado 

avaliado no uso de agrotóxicos, estes estão expostos na Tabela 21.  

A aplicação de agrotóxicos é feita com base em receituário agronômico em todas 

as propriedades visitadas.  

Quanto ao destino das embalagens, todas as empresas afirmaram haver galpão 

específico para as embalagens vazias de tais produtos, até que sejam recolhidas a central de 

recebimento. Em relação ao destino das águas de lavagem dos equipamentos de aplicação, 

cinco das seis empresas visitadas afirmaram que a água tem destinação específica, sendo 

destinada a local construído especificamente para tal fim. Em uma das empresas, a menor 

delas, a referida água é conduzida a local afastado das culturas, onde é derramada no solo. Tal 

destinação, portanto, não é apropriada. 

No que se refere à utilização do equipamento de proteção individual (EPI) pelos 

trabalhadores, todas as empresas visitadas afirmaram que os trabalhadores utilizam tal 

equipamento. 

Em relação à calibragem e limpeza regular de máquinas e pulverizadores, todas as 

empresas afirmaram tomar tais medidas regularmente.  

 
 

TABELA - 20 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação ao controle de pragas e doenças, 
2006 

Controle de pragas e doenças Participação percentual 
- Agrotóxicos sem algum dos cuidados considerados 16,7 
- Agrotóxicos com todos os cuidados considerados 16,7 
- Agrotóxicos com MIP e todos os cuidados considerados 66,6 
- Biológico   0,0 
Total                  100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
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TABELA - 21 
 
 

Participação percentual das empresas visitadas em relação aos cuidados na utilização de 
agrotóxicos, 2006 

Cuidados na utilização de agrotóxicos Participação percentual 
Aplicação baseada em receituário agronômico  
- Sim 100,0 
- Não    0,0 
Total 100,0 
Destino apropriado para embalagens vazias e águas de 
lavagem de equipamentos de aplicação 

 

- Sim 83,3 
- Não 16,7 
Total                 100,0 
Utilização de EPI  
- Sim                 100,0 
- Não                     0,0 
Total 100,0 
Calibragem e limpeza regular de máquinas e pulverizadores  
- Sim                 100,0 
- Não                     0,0 
Total 100,0 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 
 
 

 
 
FIGURA 11 – Armadilhas: técnica utilizada no manejo integrado de pragas da cultura do 
melão, Quixeré, Ceará 
Foto: Cecília Amaral, 2006 
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6.2.8 Índice Ambiental 
 
 

Entre os indicadores avaliados para compor o índice ambiental, os melhores 

resultados obtidos foram dos seguintes itens: utilização de fogo em atividade agropecuária, 

método de irrigação utilizado, adubação baseada em análise de solo e existência de sistema de 

manejo do solo. Em seguida, em matéria de desempenho, encontram-se os itens utilização de 

prática de conservação do solo e existência de reserva de mata nativa na propriedade. Em 

último lugar, com resultados menos positivos vem o controle de pragas e doenças. Isto se 

deve ao fato de todas as unidades produtivas pesquisadas utilizarem agrotóxicos nesse 

controle. 

O valor do Índice Ambiental, calculado para o conjunto das empresas visitadas, 

foi de 0,8166, que representa um bom nível de cuidados ambientais. O valor satisfatório 

encontrado para o índice ambiental está, certamente, relacionado ao fato de metade das 

empresas visitadas possuírem certificações exigidas atualmente por mercados internacionais. 

Para serem concedidas, tais certificações exigem do produtor uma série de cuidados, 

incluindo diversos cuidados ambientais.  

Entre as certificações possuídas por uma parte das empresas visitadas estão o 

Eurepgap e o Tesco Nature Choice (TNC). Três das seis empresas visitadas têm a certificação 

Eurepgap. Entre essas três, duas possuem também a certificação TNC. É importante 

mencionar, inclusive, que para manterem essas certificações, as empresas precisam passar por 

inspeções periódicas. Assim, precisam estar sempre em conformidade com as normas, a fim 

de não perderem os certificados alcançados. Entre aquelas empresas que não possuíam 

nenhum tipo de certificação, uma estava se preparando para se adequar às normas do 

Eurepgap, a fim de obter o certificado. 

 
 
6.3 Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental  
 
 

 O valor encontrado para o Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental, composto 

pelos Índices Ambiental e de Qualidade de Vida foi de 0,8212. Esse valor situa a fruticultura 

irrigada desenvolvida por empresas no Baixo Jaguaribe num patamar de boa viabilidade 

sócio-ambiental. Ambos os índices que compuseram o índice final obtiveram resultados 

satisfatórios, situando-se nos níveis bons. O Índice final, portanto, obteve também um bom 

resultado. 
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7 CONCLUSÕES 
 
 

A realização da pesquisa e o cálculo dos índices permitiram um maior 

conhecimento sobre as condições de vida dos trabalhadores da fruticultura irrigada na região 

do Baixo Jaguaribe. Também foi possível identificar os principais cuidados ambientais 

tomados pelas empresas nas propriedades onde é desenvolvida a atividade. 

Constatou-se que a atividade gera um número significativo de empregos na 

região. O resultado do Índice de qualidade de vida foi 0,8259, situando o grupo pesquisado 

num bom nível de condições de vida. Tal resultado é superior ao que se esperava antes da 

pesquisa e mostra que as condições de vida dos trabalhadores da fruticultura irrigada da 

região são adequadas. Acredita-se que tal nível de atendimento das necessidades básicas das 

pessoas se deve ao fato de essa ser uma área favorecida pela prosperidade da agricultura 

irrigada. A renda proporcionada pelo emprego na atividade possibilita melhores condições de 

habitação, bem como um melhor nível de consumo. Além disso, as condições que dependem 

de serviços públicos essenciais, tais como educação, saúde, fornecimento de energia elétrica e 

coleta de lixo, têm sido, em geral, asseguradas. Entre estas, somente a última, coleta de lixo, 

não atinge a grande maioria dos entrevistados, mas somente 60% deles. A esses serviços 

também se deve o bom resultado encontrado para o Índice de Qualidade de Vida. Deve-se 

lembrar que, apesar de verificar sua existência, esta pesquisa não chegou a avaliar a qualidade 

de tais serviços. A fim de se obter informações mais completas sobre as condições de vida do 

público estudado, seria importante avaliar a qualidade dos serviços públicos de saúde e 

educação existentes nos municípios de residência. Quanto aos empregos, o fato de a quase 

totalidade dos entrevistados ter emprego formal, com carteira assinada, é muito positivo. 

Entretanto, a maioria deles é empregado temporário, permanecendo no emprego somente 

durante parte do ano. 

No que diz respeito ao índice Ambiental, para este também se obteve um bom 

resultado, de 0,8166, situando o público pesquisado num bom nível de condições ambientais, 

o que novamente superou as expectativas anteriores à pesquisa. A busca, pelas empresas, de 

certificações, exigidas atualmente por mercados internacionais, certamente tem contribuído 

para uma maior preocupação com os aspectos ambientais da produção. Metade das empresas 

visitadas possuem certificações que, para serem obtidas e mantidas, exigem o cumprimento de 

diversas normas técnicas, incluindo uma série de cuidados ambientais. Em contrapartida, tais 

certificações possibilitam a venda para mercados internacionais exigentes, como a Europa, 

por exemplo. 
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A agricultura empresarial praticada na região, entretanto, apesar de utilizar 

tecnologia avançada, é feita ainda nos moldes tradicionais, não utilizando técnicas de 

produção orgânica, o que seria o ideal do ponto de vista ambiental. Acredita-se que são 

necessários incentivos públicos e também uma maior conscientização a respeito dos aspectos 

ambientais para que tais técnicas de produção possam ser adotadas pelas empresas presentes 

na região. A utilização constante de agrotóxicos inevitavelmente causa diversos impactos 

negativos aos ecossistemas atingidos, mesmo que sejam tomadas todas as medidas de 

segurança cabíveis. Para uma análise mais profunda do impacto causado por esses produtos 

na região, entretanto, seria necessária pesquisa específica sobre o assunto. 

O Índice de Viabilidade Sócio-Ambiental, obtido a partir do índice de qualidade 

de vida e do índice ambiental, teve um resultado de 0,8212, situando a fruticultura irrigada 

praticada pelas empresas visitadas na região do Baixo Jaguaribe num patamar de boa 

viabilidade sócio-ambiental. Isso quer dizer que tanto as condições de vida dos trabalhadores 

da atividade são adequadas, como são tomados os cuidados ambientais necessários na 

realização da atividade.  

É importante observar, entretanto, que um índice é nada mais que um número que 

procura expressar, numa única medida, uma situação que é caracterizada por múltiplas 

dimensões. Para avaliar tais dimensões é utilizado certo número de indicadores. Entretanto, 

dificilmente será possível incluir num índice todos os indicadores relevantes para a 

compreensão de uma situação. Além disso, mesmo os indicadores utilizados, nem sempre dão 

conta de traduzir de maneira fiel a situação existente. Nesta pesquisa, por exemplo, para 

avaliar a educação, considerou-se a existência ou não, no município de residência do 

trabalhador, de escolas públicas de ensino fundamental e médio e transporte escolar. O fato de 

haver escolas públicas dos dois tipos e transporte escolar nos municípios de residência de 

todos os trabalhadores entrevistados, fez com que o indicador educação, na pesquisa, 

apresentasse excelentes resultados. Entretanto, a pesquisa não avaliou a qualidade da 

educação oferecida, a infra-estrutura das escolas ou o nível do ensino. Outros indicadores, 

ainda, simplesmente não chegaram a ser considerados, pois o tamanho do questionário é, por 

natureza, restrito. Por todos esses motivos, todo índice deve ser olhado com a consciência de 

que aquele não é um retrato fiel da realidade, mas um esboço feito com base em um número 

limitado de características observadas. Vale ressaltar, além disso, que um pesquisador em 

visita a uma empresa, como as que foram incluídas na amostra deste trabalho, não tem, 

obviamente, as prerrogativas de um agente fiscalizador de órgão ambiental, por exemplo. 

Assim, não é possível para o pesquisador solicitar documentos que comprovem a observância 
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das normas avaliadas, restando somente a possibilidade de trabalhar com as informações 

oferecidas voluntariamente pelas empresas visitadas. 

Mesmo com as limitações da ferramenta utilizada, a pesquisa permitiu conhecer 

melhor as condições de vida dos trabalhadores e os cuidados ambientais tomados numa 

atividade que tem crescido no Estado e que vem sendo vista como uma importante alternativa 

para o desenvolvimento da região. Os resultados obtidos levam a crer que a atividade está no 

caminho certo, que a fruticultura irrigada é, de fato, uma atividade que tem contribuído 

positivamente para o desenvolvimento da região. Tal atividade merece, assim, atenção 

especial dos formuladores de políticas públicas, a fim de que possa desenvolver todo o seu 

potencial, sempre com respeito ao trabalhador e ao ecossistema. Para que tal atividade seja 

cada vez mais viável do ponto de vista social e ambiental, é necessário buscar sempre a 

melhoria da qualidade da educação pública e dos serviços de saúde pública nos municípios. É 

importante incentivar a exploração de culturas permanentes nas unidades produtivas, pois 

estas são mais propensas a criarem empregos permanentes, que proporcionem aos 

funcionários ocupação durante o ano todo. Também é importante fortalecer os órgãos de 

fiscalização ambiental, para que estes possam fazer cumprir a legislação ambiental vigente, e 

incentivar a adoção de práticas de produção orgânica, bem como conscientizar a população 

sobre sua importância. 

A agricultura irrigada é uma atividade importante para o Nordeste porque pode 

gerar efeitos sócio-econômicos substanciais. Assim, é fundamental torná-la cada vez mais 

socialmente justa, assegurando a todos que nela trabalham condições de vida adequadas, e 

ambientalmente viável, para que se desenvolva em harmonia cada vez maior com o ambiente.  

Além disso, é preciso destacar que, como foi percebido na revisão bibliográfica 

desta pesquisa, muitos agricultores familiares, mesmo aqueles que vivem em áreas com 

disponibilidade de recursos hídricos, como os vales úmidos, ainda se vêem excluídos desse 

processo de modernização da agricultura devido à falta de condições básicas como terra, 

crédito, assistência técnica, entre outras coisas. Tal fato demonstra a carência de políticas 

públicas eficazes para esse segmento. Vê-se, portanto, que tal público está de certa forma 

excluído da prosperidade gerada pela agricultura irrigada na região. A atividade tem potencial 

para auxiliar no desenvolvimento da região, porém só poderá beneficiar um número maior de 

pessoas se forem implementadas políticas públicas com este objetivo, tais como reforma 

agrária, crédito mais flexível e desburocratizado para a agricultura familiar, aumento da 

assistência técnica, entre outras. Se tais políticas não forem implementadas, é possível que a 

irrigação somente possibilite a constituição de pontos isolados de desenvolvimento dentro do 
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semi-árido, a cujos benefícios a maioria dos agricultores não tenha acesso. É preciso fazer da 

irrigação um instrumento de inclusão social, possibilitando ao pequeno agricultor desfrutar de 

seus benefícios e obter assim condições de vida melhores para si e sua família. Também é 

necessário um esforço político maior a fim de se avançar na reforma agrária do País para 

dotar os trabalhadores de condições para permanecerem na zona rural em vez de migrarem 

para os grandes centros urbanos, onde já não há infra-estrutura suficiente ou empregos 

disponíveis. A democratização do acesso à terra seria, inclusive, benéfica para os próprios 

trabalhadores das empresas produtoras de frutas, pois, como foi visto nesta pesquisa, grande 

parte deles é de empregados temporários. Assim, o maior acesso à terra diminuiria a 

vulnerabilidade do trabalhador temporário, já que, nos meses em que não estivesse 

trabalhando na empresa, este poderia obter alguma renda com atividade agrícola desenvolvida 

na sua própria terra.  

É importante que as políticas públicas voltadas para a agricultura irrigada não se 

ocupem somente em dotar as regiões de infra-estrutura, tais como estradas e açudes, ou em 

dar incentivos a empresas, à espera de que o mercado se encarregue de distribuir os frutos da 

prosperidade alcançada. Ao contrário, é preciso que o Estado vá além, procurando fazer com 

que o maior número de pessoas tenha acesso a essa tecnologia e usufrua desse crescimento. 

Não se pode esquecer também que numa região como o Nordeste é fundamental 

conhecer, difundir, aperfeiçoar e desenvolver técnicas de convivência com o semi-árido, pois 

a escassez hídrica sempre estará presente, apesar das tecnologias de irrigação passíveis de 

serem utilizadas em muitas áreas. Assim, as políticas de apoio à irrigação precisam caminhar 

lado a lado com o apoio ao desenvolvimento e difusão de estratégias de convivência com a 

deficiência hídrica.  
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