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RESUMO 

Esta pesquisa apresenta discussões sobre a política de perímetros irrigados e suas implicações 

nos projetos cearenses Ayres de Souza e Araras Norte, localizados nos municípios de Sobral e 

ainda em Varjota e Reriutaba, respectivamente. A pesquisa de caráter qualitativo surge da 

necessidade de se conhecer a política de perímetros irrigados e suas implicações nesses 

projetos estudados, os quais, assim como a política que os fundamenta, estão sujeitos às 

mudanças impostas pelas relações de poder protagonizadas pelo estado capitalista. Logo, esta 

pesquisa apresenta como recorte espacial as áreas correspondentes aos projetos estudados e 

seu entorno, tendo como recorte temporal a década de 1970, marco de criação dessa política, 

até o ano de 2017. Seu principal objetivo é compreender essas política de perímetros irrigados 

e suas implicações nos projetos cearenses Ayres de Souza e Araras Norte, tendo como 

objetivos específicos, ainda: a) Apresentar um breve histórico da política de perímetros 

irrigados; b) Revelar as principais características e aspectos dos perímetros irrigados Ayres de 

Souza e Araras Norte; c) Refletir sobre o Ayres de Souza e o Araras Norte no contexto da 

política de perímetros irrigados. Desta forma, a pesquisa pautou-se nos estudos teóricos e 

empíricos, considerando ainda, as fontes documentais e as histórias orais como aporte ao 

entendimento da problemática estudada, resultante da reorientação política de perímetros 

irrigados, a qual desencadeou uma série de consequências percebidas com maior ou menor 

intensidade nos projetos estudados e considerados nesse estudo pelo fato de evidenciarem os 

desdobramentos dessa política, cuja trajetória é dividida em duas fases distintas: a primeira, 

paternalista e assistencialista, e a segunda, com características neoliberais e direcionada ao 

expansionismo do agronegócio no semiárido. 

Palavras-Chave: Perímetros Irrigados. Ayres de Souza. Araras Norte. Estado capitalista.  

  
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This research presents discussions about the policies of irrigated perimeters and their 

implications in the projects of Ayres de Souza and Araras Norte, located in the municipalities 

of Sobral and still in Varjota and Reriutaba, respectively. The research of a qualitative nature 

arises from the need to know the policy of irrigated perimeters and their implications in these 

projects studied, which, as well as the policy that underlies them, are subject to the changes 

imposed by the power relations carried out by the capitalist state. Therefore, this research 

presents as a spatial clipping the areas corresponding to the projects studied and their 

surroundings, taking as a temporal cut the 1970s, the framework for creating this policy, until 

the year 2017. Its main objective is to understand these policies of the irrigated perimeters and 

its implications for projects in Ceará, Ayres de Souza and Araras Norte, with the following 

specific objectives: a) Present a brief hissory of irrigated perimeter policy; b) Disclose the 

main characteristics and aspects of the irrigated perimeters Ayres de Souza and Araras Norte; 

c) Reflect on Ayres de Souza and Araras Norte in the context of irrigated perimeter policy. 

Thus, the research was based on theoretical and empirical studies, considering also 

documentary sources and oral hissories as contribution to the understanding of the studied 

problem, resulting from the political reorientation of irrigated perimeters, which triggered a 

series of perceived consequences with greater or less intensity in the projects studied and 

considered in this study because they show the unfolding of this policy, whose trajectory is 

divided into two distinct phases: the first, paternalistic and assistentialist, and the second, with 

neoliberal characteristics and directed to the expansionism of agribusiness in the semiarid. 

 

Keywords: Irrigated perimeters. Ayres de Souza. Northern Araras. Capitalist state. 
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1 INTRODUÇÃO 

As discussões aqui apresentadas resultam das reflexões sobre a política de 

perímetros irrigados que, por sua vez, apresenta inúmeros desdobramentos a serem aqui 

analisados tomando por base as características e conflitos apresentados pelos projetos
1
 Ayres 

de Souza, situado em Sobral, Ceará, bem como o Araras Norte, localizado nos municípios 

cearenses de Varjota e Reriutaba. 

A pesquisa parte das inquietações da pesquisadora que em meados de 1998, 

quando criança, reparava com certa curiosidade o fluxo de trabalhadores rurais se deslocando 

para o Araras Norte, onde vendiam sua força laboral. Com o passar do tempo, já nos anos 

2000, era intrigante o modo como esses trabalhadores e os irrigantes do Araras Norte 

produziam, naquele que era descrito como algo grandioso e importante para os municípios 

nos quais se inseria, mas, na realidade, se mostrava isolado e distante da população desses 

dois municípios. 

Ao ingressar no Curso de Geografia da Universidade Estadual Vale do Acaraú 

(UVA) no ano de 2005, a pesquisadora passou a refletir sobre esse paradoxo a partir da visão 

crítica que aos poucos era adquirida ao longo da graduação. Entretanto, a opção por pesquisar 

e entender melhor, inicialmente o Araras Norte, só se fez em 2012, nos estudos preparatórios 

para a seleção de mestrado.  

Ao estudar esse projeto, pude compreender que o mesmo resulta da política de 

perímetros irrigados, responsável não somente pela criação do Araras Norte, mas sim, pela 

implantação de mais 13 outros projetos no Ceará e outros 24 implantados no semiárido. Dessa 

forma, se propôs a estudar essa política, o que se fez entre os anos de 2013 a 2015, durante o 

curso de mestrado em Geografia da UVA e que resultou na produção de dissertação acerca do 

Araras Norte e suas implicações socioterritoriais. 

Ao conhecer a dinâmica do Araras Norte, percebi as diferenças entre esse projeto 

e o Ayres de Souza, um outro perímetro irrigado que, apesar de estar situado no distrito 

sobralense de Jaibaras, portanto, geograficamente próximo do Araras Norte (Figura 1) e de 

ambos os projetos terem sido criados na primeira fase da política de perímetros irrigados, 

apresentavam distinções que despertaram o interesse em compreender esses projetos. 

                                                           
1 

Neste trabalho, o termo “projeto” é utilizado, também, para designar perímetros irrigados, pois é assim que, 

cotidianamente, os sujeitos da pesquisa os denominam. 
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                     Figura 1- Mapa de localização dos perímetros irrigados Ayres de Souza e Araras Norte.  

                     Fonte: Ximenes (2017).  
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O antagonismo apresentado pelo Ayres de Souza e Araras Norte evidenciaram a 

própria evolução da política de perímetros irrigados que, ao seguir o movimento do capital, 

acabou por promover arranjos e desarranjos, desterritorializações e reterritorializações 

passíveis de olhares atentos por parte da ciência, se fazendo por isso, a opção de estudar tal 

problemática durante o curso de Doutorado em Geografia, na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), no período de agosto de 2015 a junho de 2018. 

Dessa forma, esta pesquisa surge da necessidade de se conhecer a política de 

perímetros irrigados e suas implicações no Ayres de Souza e no Araras Norte, provocadas 

pela evolução dessas, quando submetidas às relações de poder protagonizadas pelo estado 

capitalista e refletidas nos projetos de irrigação. Logo, a pesquisa tem como recorte espacial a 

área correspondente aos projetos Ayres de Souza e Araras Norte, bem como aquelas por ele 

influenciadas, a partir de eventos iniciados na década de 1970  até o ano de 2017.  

Este estudo tem o principal objetivo de compreender a política de perímetros 

irrigados e suas implicações nos projetos cearenses Ayres de Souza e Araras Norte. Sendo 

objetivos específicos: 

a) Apresentar um breve histórico da política de perímetros irrigados;  

b) Revelar as principais características e aspectos dos perímetros irrigados Ayres 

de Souza e Araras Norte; 

c) Refletir sobre o Ayres de Souza e o Araras Norte no contexto da política de 

perímetros irrigados. 

Com a finalidade de alcançar tais objetivos, foi realizada pesquisa qualitativa, 

baseada na teoria, empiria, pesquisa documental e história oral, procedimentos metodológicos 

considerados como os mais eficazes à condução dos trabalhos por oferecer o suporte 

necessário à análise das questões encontradas em campo e que são subjetivas, pois, “o nível 

de realidade que a interessa não pode ser quantificado” (ALVES, 2012, p. 30), devendo o 

mesmo ser considerado a partir do olhar da pesquisa qualitativa. 

Assim, empregar o método qualitativo “significa deixar de lado a preocupação em 

quantificar e buscar compreender e explicar a dinâmica das relações sociais que são 

depositárias de crenças, valores, atitudes e hábitos” (ALVES, 2012, p. 30). Foi buscando 

perceber e explicar a dinâmica apresentada pelos projetos estudados após as sucessivas 

mudanças desencadeadoras de suas reestruturações políticas que se realizaram estudos de 

campo nos projetos Ayres de Souza e Araras Norte, sendo essa etapa iniciada no ano de 2012 
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até 2018, com o objetivo de observar os processos decorrentes da reorientação política de 

perímetros irrigados. 

Nos estudos de campo foram realizadas pesquisas nos projetos e nas áreas de 

entorno dos mesmos, estabelecendo contato com suas populações, observando a rotina e 

relações estabelecidas nos projetos, bem como fazendo registros fotográficos e entrevistas 

semiestruturadas com os atores sociais envolvidos ou afetados direta ou indiretamente com 

esses perímetros irrigados. Assim, devido à maior complexidade das relações e atores, se fez 

70 entrevistas no Araras Norte e outras 27 entrevistas no Ayres de Souza.  

Foram entrevistados funcionários administrativos dos projetos, presidentes de 

associações, representantes estatais locais, pessoas desapropriadas ou expropriadas de terras 

para construção do Araras Norte, membros das comunidades adjacentes aos projetos, dentre 

outras pessoas envolvidas com os perímetros irrigados estudados, além dos colonos, termo 

aqui utilizado para denominar as pessoas que vivem em lotes do Ayres de Souza. 

Nas pesquisas, foram entrevistados ainda, irrigantes, denominação atribuída 

àqueles que detêm os lotes no Araras Norte, os trabalhadores rurais contratados, termo 

utilizado nessa tese para designar trabalhadores que vendem sua força laboral nos perímetros 

irrigados e, ainda, os atravessadores da produção, ou seja, pessoas que se dirigem aos 

perímetros irrigados para adquirir sua produção e repassá-la para revenda nos mercados. 

Por questões de estética textual, ao referir-se a homens e mulheres utilizar-se-á, 

nesse trabalho, termos considerados neutros, por exemplo: trabalhadores, para designar 

trabalhadores e trabalhadoras. Entretanto, ao tratar-se, exclusivamente, do gênero feminino ou 

masculino, esses serão explicitados no texto a fim de esclarecer ao leitor sobre qual gênero 

pertence essa pessoa. Ressalta-se, ainda, que os entrevistados na pesquisa foram selecionados 

com base na sua participação na dinâmica dos perímetros ou na representação que têm em 

meio a essa realidade.  

Ao longo do texto são reproduzidos fragmentos dos depoimentos dos 

entrevistados que têm suas identidades preservadas, estando identificados apenas pelo termo 

“Entrevistado” ou “Entrevistada” acrescido de letras aleatórias. É sigilosa, ainda, a lista 

contendo a correlação entre as reais identidades de cada entrevistado e seu respectivo 

codinome apresentado nessa tese. Essa lista permanece de posse, apenas, da pesquisadora a 

título de arquivo de pesquisa para eventuais consultas. 

Almejando melhor esclarecer aos leitores desse trabalho sobre o perfil dos 

entrevistados, permite-se revelar, apenas, o gênero e a ocupação dos mesmos. Assim, é 
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possível melhor entender qual o vínculo de cada um com os perímetros irrigados e o papel 

que desempenham nos projetos. A percepção dos entrevistados está evidenciada nos trechos 

destacados em itálico, com as transcrições ipsis litteris de suas falas. A opção por esse tipo de 

transcrição, também, visa revelar ao leitor aspectos da identidade de cada um dos 

entrevistados. 

Portanto, os relatos são reproduzidos em sua forma original, respeitando as 

particularidades e peculiaridades contidas e expressas nas falas de cada um dos entrevistados. 

Tais características indicam não somente aspectos pessoais de cada participante da pesquisa, 

mas, também, seus aspectos sociais, econômicos e culturais. São grupos diversificados, 

distintos entre si, o que evidencia a complexidade envolvendo os dois perímetros irrigados 

analisados e que têm como ocupantes dos lotes, os colonos, no Ayres de Souza e os irrigantes, 

no Araras Norte. 

As distinções entre esses dois conceitos, colono e irrigante, se mostram além de 

simples nomenclaturas, pois cada um traz um sentido amplo que engloba, principalmente, as 

distintas relações dos dois grupos com as terras do projeto, as formas como as percebem e as 

vivenciam em seus cotidianos.  

  Na busca por melhor compreender as complexidades características desses 

perímetros irrigados, assim como a política da qual resultam, se recorreu ao estudo de 

conceitos chaves na Geografia cuja análise é imprescindível nas discussões. Os conceitos 

considerados são a exemplo: espaço, território, estado capitalista e, ainda, o conceito de poder 

no contexto do espaço agrário brasileiro. Para o aprofundamento dos mesmos, fez-se a seleção 

de leituras pertinentes nas quais se destacam obras de autores como Claude Raffestin (1993) 

com suas ricas contribuições sobre o território e o teor político. 

Igualmente relevantes são as ideias de Rogério Haesbaert (2002, 2006) e Manuel 

Correia de Andrade (1994, 1995, 1998) fundamentais à compreensão das questões relativas ao 

território brasileiro, nas quais se tem como aporte importante, ainda, as leituras de autores 

como Milton Santos (1993, 1994, 2001, 2008) e Marcelo José Lopes de Souza (2012) que 

discorrem sobre os conceitos de espaço e território e de como são influenciados pela 

sociedade que os habitam e neles materializam características típicas de seus modos de viver e 

produzir. 

No que diz respeito ao conceito de espaço, são importantes referências de leituras 

de autores como Henri Lefévre (1973), Nicos Poulantzas (1977, 1990), Antonio Carlos 

Robert Moraes (1984, 2000) e Roberto Lobato Corrêa (2012) que por meio de suas 
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discussões, auxiliam na compreensão do espaço e na forma como esse é ocupado, apropriado 

e transformado.  

Sendo nesse aspecto, utilizadas as ideias de Paul Claval (1979) que discute sobre 

espaço e poder, auxiliando na análise da atuação do estado capitalista brasileiro nas ações de 

apropriação de espaços para implantação de projetos de irrigação. Sobre o conceito de poder e 

seus reflexos no espaço agrário, se recorreu, ainda, às obras de autores como Marcel Bursztyn 

(1985), Octávio Ianni (1994) e José de Souza Martins (1981, 2010) que trazem importantes 

contribuições ao entendimento da política de perímetros irrigados e dos rumos que essa tomou 

ao longo do tempo. 

É fundamental o entendimento do conceito de poder que exerce sua força 

hegemônica sobre as relações que ocorrem dentro e fora dos projetos estudados na pesquisa, 

sendo necessário compreender quem são os grupos que o detêm e como agem legitimados 

pelo poder a eles conferidos ou capturados. Para tanto, foi preciso o estudo do cenário 

nacional, para que assim, fosse possível compreender as razões da reorientação política de 

perímetros irrigados.  

Na busca pelo entendimento do jogo de poder que permeia as questões nacionais, 

recorreram-se às leituras de Karl Marx (1968), Jessé Souza (2017), Fernando Henrique 

Cardoso e Enzo Faletto (1970), Caio Prado Jr.(1966,1972, 1977, 1979), Marcos Chor Maio 

(1999), José de Souza Martins (1983) e Nicos Poulantzas (1977, 1990) para quem “o estado 

tem um papel principal de organização” (POULANTZAS, 1990, p.119), o que se mostra no 

contexto dos perímetros irrigados, uma vez que “o estado tende a monopolizar os 

procedimentos de organização do espaço” (POULANTZAS, 1990, p.119), o fazendo quando 

da implantação e condução das atividades desenvolvidas nos perímetros irrigados em seus 

momentos iniciais. 

Do mesmo modo, foi fundamental o entendimento de velhas questões e da 

conjuntura política da atualidade que se faz imprescindível nesse contexto, pelo fato de tratar-

se de questões que interferem na vida social, uma vez que seus desdobramentos se dão em 

escala nacional e refletem no desenvolvimento e economia do país, assim como na criação e 

manutenção das políticas públicas, a exemplo, daquela que criou os perímetros irrigados.  

Com base nessas leituras, é possível entender que o Brasil é historicamente 

dominado por uma elite do atraso (SOUZA, 2017) que em sua base é agrária e não se 

constitui enquanto elite nacional, pois, de acordo com Prado Jr. (1966, 1972, 1977, 1979), 

falta a ela características que a identificasse como tal.  
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Dentre essas características estaria uma que remete à identificação com o país que 

contribuiria para que se pensasse no coletivo, ou seja, a nível nacional e não majoritária e 

exclusivamente no individual/privado. Essa seria uma das principais causas, não somente, do 

atraso, mas, também, da corrupção e das desigualdades sociais no Brasil.  

Esse não reconhecimento faz com que não haja empatia e sentimento de pertença 

ao Brasil. Seria essa identificação mútua capaz de melhorar aspectos gerais no país, os quais 

compreenderiam desde economia até a saúde e a educação. Entretanto, falta na velha elite 

agrária que continua a exercer sua hegemonia, a percepção de que é esse modelo de 

dominação através de governança desigualitária e opressora que piora os índices negativos do 

país, subordinando-o à pobreza e ao atraso.  

Nesse modelo, o país é visto apenas como mecanismo de reforço do poder e de 

enriquecimento de poucos através da apropriação de suas riquezas, desvalorização e 

sucateamento do público, em benefício e valorização do privado, dentre outras medidas que 

tendem a desfavorecer o Brasil como um todo e a favorecer apenas grupos de capitalistas que 

se apropriam do mesmo por não manter com esse nenhuma identificação.  

É essa identidade com o lugar, fundamental, também, no contexto dos perímetros 

irrigados, pois, a depender da existência ou intensidade com que a mesma é observada nesses 

projetos, tem-se, ou não, o estabelecimento de vínculos com os projetos, relações às quais 

imprimem características distintas que podem fazer desses, meras zonas produtivas ou 

sinônimo de vida e trabalho no campo, isso é, lugares e não lugares.  

Ansiando por entender melhor as questões identitárias que remetem à empatia e à 

pertença e, consequentemente, o surgimento dos lugares, buscou-se apoio nas leituras de Yi-

Fu Tuan (1983), Ana Fani A. Carlos (1996, 1999), Milton Santos (1988), Maria Geralda de 

Almeida e Alecsandro Ratts (Orgs., 2003) dentre outras obras fundamentais à aquisição da 

sensibilidade necessária para a análise de fatores humanos e sociais presentes nas falas dos 

entrevistados nesta pesquisa. 

Assim, se utilizou dos conhecimentos adquiridos com essas obras para analisar os 

desarranjos nas vidas das pessoas inseridas e atingidas por essas políticas, sejam daquelas 

desapropriadas ou expropriadas das terras onde viviam e nas quais mantinham relações de 

pertença aquele lugar, mas, também, daquelas selecionadas para ocupar os perímetros 

irrigados, que passaram a viver sob novas regras, convivendo de forma mais intensa com a 

hegemonia estatal representada pela figura do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas (DNOCS). 
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Entende-se que, a partir da ruptura dos laços que mantinham com os lugares de 

onde saíram, os sujeitos da pesquisa acabaram por desenvolver, ao longo do tempo, novos 

vínculos com as terras selecionadas e transformadas em perímetro irrigado pelo DNOCS. 

Essas novas áreas acabam por representar para quem as ocupa sinônimo de vida e trabalho, 

principalmente, para os colonos do Ayres de Souza, que as elegem hoje como seu lugar no 

mundo. 

No caso do Araras Norte, é importante perceber os valores e sentidos nas terras 

desses projetos e, ainda, como as mesmas terras podem despertar distintas (re) significações 

por parte dos sujeitos, sendo percebida pelos irrigantes como sendo local de produção e 

promessa de enriquecimento a partir dos frutos ali cultivados e posteriormente 

comercializados. É a promessa de sucesso na agricultura potencializada pela irrigação. 

Essas mesmas terras têm sentidos diversos para os trabalhadores rurais nelas 

empregados, que as percebem enquanto geradoras do sustento próprio e de suas famílias, local 

de trabalho, de vida, sobrevivência no semiárido, capaz de evitar as migrações para trabalhar 

no setor terciário nas grandes cidades e mantê-los nos seus lugares de origem, junto às suas 

famílias e trabalhando na terra, entre tantas outras diferentes representações.  

As terras de ambos os projetos são símbolo, ainda, de saudosismos por parte de 

quem nelas viveu, enquanto essas não haviam sido apropriadas pelo Estado e ali construíram 

parte de suas histórias e a de seus antepassados. 

Igualmente relevantes à pesquisa, foram os trabalhos de autores, a exemplo de 

Aldiva Diniz (1997, 2002) sobre os aspectos da trajetória de perímetros irrigados cearenses, 

mais especificamente, do Projeto Icó-Lima Campos e ainda, Ana Maria de Fátima A. Braga 

(2009) com seu estudo sobre as tradições camponesas e a modernização, evidenciando as 

experiências e memórias dos colonos do perímetro irrigado de Morada Nova, no Ceará.  

A obra “O Açúcar no Sertão” de autoria de Mônica Dias Martins (2008), também, 

traz importante contribuição por abordar aspectos da atuação do estado capitalista em meio à 

Ditadura Civil-Militar, contextualizando, ainda, os aspectos da trajetória do projeto Curu-

Paraipaba.  Da mesma forma, são importantes as obras de Elias e Sampaio (Orgs., 2002) sobre 

aspectos da modernização agrícola na qual estão inseridos os perímetros irrigados 

implantados no semiárido nordestino.      

Sobre os aspectos históricos, físicos e estruturais dos projetos Ayres de Souza e 

Araras Norte realizaram-se estudos no acervo do DNOCS, presente na Biblioteca Zenaide Sá 

Carneiro, em Fortaleza, bem como em sua página na internet. Nesse contexto, foram 
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importantes, ainda, consultas aos documentos de posse dos irrigantes, colonos, Associação 

dos Usuários do Perímetro irrigado Ayres de Souza (AUDIPAS), do Distrito de Irrigação do 

Araras Norte (DIPAN), bem como aqueles presentes na sede local do DNOCS, situada no 

município cearense de Varjota.  

De fundamental relevância são as informações contidas nos relatórios técnicos do 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) sobre a produção dos 

projetos, bem como aquelas presentes no trabalho de José Alves Carneiro Neto (2005), o qual 

versa sobre as condições de sustentabilidade dos perímetros irrigados Ayres de Souza e 

Araras Norte, constantemente visitados por equipes jornalísticas dos principais jornais 

impressos cearenses que publicaram matérias sobre os acontecimentos marcantes na trajetória 

desses projetos.  

As reportagens publicadas por jornais como o Diário do Nordeste e O Povo e o 

portal de notícias Tribuna do Ceará constituíram-se em fontes históricas, uma vez que, 

noticiaram, desde o período de construção dos açudes que viabilizaram as atividades dos 

projetos estudados nesta pesquisa, reproduzindo nos seus textos aspectos que nos permitem 

vislumbrar os anseios e expectativas daquela época com relação aos referidos reservatórios, 

até os dias atuais, revelando os conflitos pelos quais vêm passando esses projetos. 

A partir da consideração dos fatores que enriquecem esta pesquisa, se produziu o 

presente trabalho que está organizado em quatro capítulos, sendo o seu primeiro intitulado 

Breve histórico da política de perímetros irrigados: de sua criação à sua reestruturação, 

que trata da política de perímetros irrigados desde o seu surgimento até os dias atuais, 

refletindo sobre os aspectos que levaram à reorientação política, apontando assim os fatores 

que contribuíram para a criação da política e as mudanças apresentadas por essa, refletindo 

sobre o contexto social, político e econômico, vivenciados ao longo de sua trajetória.    

No segundo capítulo, intitulado Revelando o perímetro irrigado Ayres de 

Souza, faz-se a apresentação do perímetro irrigado Ayres de Souza, revelando o conjunto de 

relações que se dão no projeto, aspectos da produção e comercialização dos produtos, bem 

como, o modo de viver desses colonos no projeto e sua interação com aqueles que estão 

inseridos, ou não, no contexto do Ayres de Souza. 

Do mesmo modo, o terceiro capítulo intitulado Perímetro irrigado Araras Norte 

e suas principais características traz um apanhado sobre as principais características 

apresentadas pelo Araras Norte. Assim como o capítulo anterior, referente ao Ayres de Souza, 

esse traz a abordagem das relações sociais, políticas e econômicas dos seus sujeitos para com 
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outros sujeitos, bem como aspectos de sua interação e inclusão no contexto do agronegócio, 

dentre outros fatores que apresentam ao leitor quem são as pessoas inseridas no Araras Norte 

e quais as relações estabelecidas no mesmo e através dele.  

Por fim, no quarto capítulo: Ayres de Souza e Araras Norte no contexto da 

política de perímetros irrigados faz-se uma discussão sobre as principais consequências da 

reorientação política de perímetros irrigados que se mostraram com maior ou menor 

intensidade nos projetos que são analisados comparativamente nesse capítulo, apresentando as 

principais características que os assemelham ou os distinguem, fazendo assim, a correlação 

entre ambos e o comportamento mediante as alterações sofridas por essa política ao longo de 

sua trajetória e evidenciadas de forma clara a partir do estudo desses dois projetos. 

Ao final da leitura do texto desta tese, o leitor será capaz de compreender se as 

soluções hídricas pensadas para o semiárido, a exemplo dos perímetros irrigados, são, de fato, 

eficazes e se essas soluções hídricas consideram as particularidades do semiárido nordestino. 
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2 BREVE HISTÓRICO DA POLÍTICA DE PERÍMETROS IRRIGADOS: DE SUA 

CRIAÇÃO À SUA REESTRUTURAÇÃO 

 

2.1 Reflexões sobre os primeiros momentos da política de perímetros irrigados 

 

Os perímetros irrigados resultaram de medidas estratégicas elaboradas em meio ao 

contexto em que se vivia no Brasil a Ditadura Civil-Militar (1964-1985), que empreendeu 

esforços para desarticular e sufocar os movimentos sociais, dentre os quais estavam aqueles 

que lutavam por reforma agrária, a exemplo das Ligas Camponesas que, desde a década de 

1950, reivindicavam essa medida para solucionar inúmeros outros problemas sociais 

decorrentes da histórica concentração fundiária existente no Brasil, herança do período 

colonial que perdura até a atualidade. 

Estrategicamente, os governos militares e civis recorreram a inúmeros artifícios 

para implantar, nas camadas sociais conservadoras, temores os quais vinculavam a atuação 

desses movimentos às possíveis ameaças à unidade e à segurança nacional, criminalizando os 

movimentos sociais com o apoio das mídias (como fazem até hoje), controladas e 

inteiramente submissas aos governos com os quais mantinham estreitas relações.  

Com o intuito de calar possíveis manifestações contrárias às medidas adotadas 

pelo governo militar, ganhou-se o apoio popular, se recorreu além dos violentos métodos de 

tortura aos quais se têm conhecimento, ao envolvente discurso de modernidade e progresso, 

dos quais adviria o desenvolvimento, utilizado como fator legitimador das ações 

verticalizadas e implementadas nesse período. 

Como insurgente que era e berço de inúmeras lutas por melhorias sociais, o 

Nordeste brasileiro, na época, apontado pejorativamente como sendo “a região problema” 

logo foi envolvido no campo de influências dominadoras do governo ditatorial que tentou 

controlar as articulações que se davam no campo, por meio da criação de medidas 

direcionadas ao espaço agrário brasileiro, em especial, o nordestino.  

Tais medidas visavam o controle dessa parcela populacional e foi sob a 

prerrogativa do desenvolvimento e modernização que se estabeleceu uma influência 

despolitizadora e manipuladora no campo, subordinando, através da aquisição do pacote 

técnico, sujeição ao mercado, dentre outros fatores “modernizantes”, o camponês ao capital. 

Ao refletir sobre esse momento, Braga (2009, p. 35) aponta que “a ideia da luta pela terra era 
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muito ‘perigosa’, havendo a necessidade de implementar medidas mais concretas que 

serviriam como força amortecedora dos conflitos no campo”. 

Compondo o conjunto de ações intervencionistas direcionadas ao Nordeste 

brasileiro, implementadas na década de 1970, estava a criação do Fundo de Investimento para 

o Nordeste (FINOR), em 1974; do Programa de Desenvolvimento de Áreas Integradas do 

Nordeste (POLONORDESSE) também em 1974; do Programa de Redistribuição de Terras e 

de Estímulo a Agroindústria do Norte e Nordeste do Brasil (PROTERRA) em 1975; da 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) em 1976; do Programa 

Especial de Apoio ao Desenvolvimento da Região semiárida do Nordeste (PROJETO 

SERTANEJO) em 1976; da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) em 

1981; do Programa de Irrigação no Nordeste (PROINE) em 1986 e do Programa Nacional de 

Irrigação (PRONI) em 1986.  

Além desses, criou-se, por meio do Decreto-Lei de nº 1.106, de 16 de junho de 

1970, o Plano de Integração Nacional (PIN), no qual o então presidente do Brasil, General 

Emílio Garrastazu Médici (1969-1974), defendia ser o “mais importante projeto da área 

agrícola” do país naqueles tempos (MARTINS, 2008, p. 43). O plano era defendido no 

discurso oficial como sendo a “solução para os problemas decorrentes das secas e para a 

melhoria do padrão de vida das populações do Semiárido” (DINIZ, 1999, p. 84). 

O PIN tinha o objetivo de atuar na promoção da integração dos territórios 

nacionais, articulando-os e os interligando, conferindo caráter unificador. Desse modo, 

planejou medidas a serem executadas pelas diferentes pastas que compunham os governos 

militares e civis, abrangendo a totalidade do território nacional, principalmente, as áreas mais 

“desconexas”, como as da região amazônica, e “problemáticas” como a região Nordeste.  

No tocante ao Ministério dos Transportes, por exemplo, promoveu-se a 

construção de rodovias, a exemplo da Transamazônica, de portos e embarcadouros fluviais, 

inserindo assim, a região Amazônica no contexto das relações de mercado a partir de sua 

conexão com o Centro-Sul e, consequentemente, com o globalizante mundo dos negócios. Em 

parceria com o Ministério das Minas e Energia eram propostas do PIN: o levantamento 

topográfico, florestal e geomorfológico das áreas, a fim de se conhecer aspectos relativos à 

umidade do solo e à possível existência de minerais energéticos
2
. (FGV, 2017).  

                                                           
2
PROGRAMA DE INTEGRACAO NACIONAL (PIN). FGV/CPDOC. Disponível em: 

<http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-de-integracao-nacional-pin>Acesso em 

16 de abril de 2017.  
 

http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/programa-de-integracao-nacional-pin
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No que se refere aos ministérios da Agricultura e do Interior, o PIN previa a 

criação de mecanismos de colonização e do que defendiam ser uma “reforma agrária”. Esses 

seriam os seus principais objetivos. Para tanto, seriam implantados projetos agropecuários e 

agroindustriais no momento em que a irrigação passava a ser “o eixo central de uma política 

pública de combate às secas, que visava modernizar o campo, através do estímulo ao uso de 

técnicas modernas e de investimentos de capitais públicos, organizando o espaço para a 

atividade capitalista no campo”, como aponta Diniz (1997, p. 74). 

Desse modo, a política de perímetros irrigados para o semiárido nordestino surgiu 

no discurso oficial como uma importante solução aos problemas regionais fossem esses de 

ordem natural, decorrentes das secas, em especial; social, caracterizados pelas ameaças que os 

movimentos sociais e luta por reforma agrária representavam à permanência e estabilidade 

dos governos militares e ainda, econômicos, por meio da modernização do campo com vistas 

ao desenvolvimentismo nacional a partir da solução de problemas pontuais referentes àquela 

que consideravam uma “região problema”.  

De acordo com o discurso oficial propagado na época da criação dessa política, os 

perímetros irrigados derivariam de processos envolvendo ampla pesquisa realizada por 

estudiosos de diferentes áreas: econômica, social, política, hidrográfica, agronômica, dentre 

outras. Esses pesquisadores fariam estudos prévios nas áreas pretendidas para os projetos, 

traçando assim um perfil natural e socioeconômico das mesmas.  

Tais processos envolviam, ainda, a seleção das áreas, as desapropriação de terras 

e, em muitos casos, expropriação dessas, muito embora isso não fosse propagado no discurso 

(talvez por não combinar com o otimismo empregado no mesmo), implantação de 

infraestrutura de irrigação, seleção, assentamento e treinamento de colonos, além da 

organização das áreas destinadas ao plantio e aquelas destinadas à habitação.  

Estabelecendo-se, ainda, a implantação e o gerenciamento dos perímetros 

irrigados no semiárido de inteira responsabilidade do DNOCS, órgão que, até então, tinha sua 

atuação na região Nordeste direcionada à construção de açudes, poços e demais mecanismos 

de reservas hídricas com vistas ao “enfrentamento” dos problemas trazidos pelas estiagens 

prolongadas. 

Entretanto, o que se percebeu foi a captura das ações do órgão por parte das elites 

agrárias locais que, por serem detentoras das terras nas quais eram construídos tais 

reservatórios, acabavam por ter fortalecido o seu poderio perante a população sertaneja que, 

contraditoriamente, a cada ação estatal na região, ficava ainda mais refém das elites. 



 29 

 

 
 

Ao tratar da captura das políticas públicas direcionadas ao semiárido nordestino, 

por parte dos grupos hegemônicos locais, detentores não somente das terras, mas como do 

poder econômico e político, já que no semiárido, pareciam indissociáveis. Seriam essas 

“ações públicas que mais se prestam a manter grupos no poder do que de promover de fato o 

esperado desenvolvimento” (CHACON e BURSZTYN, 2016, p. 01). 

Portanto, ao se trazer essa análise para o contexto estudado, presume-se que, 

apesar do discurso oficial elencar o “desenvolvimento” como objetivo da política de 

perímetros irrigados, entende-se que, de fato, se buscava alcançar o crescimento econômico a 

partir desses projetos, apontados como solução para a agricultura regional, que não mais 

estaria suscetível à ocorrência de chuvas, logo, mitigaria os problemas decorrentes das secas 

no sertão semiárido. 

Na década de 1970, objetivando a legitimação das ações estatais no semiárido, os 

perímetros irrigados eram apresentados nos relatórios do DNOCS como integrantes de 

medidas efetivas à melhoria de questões estruturais, a exemplo da baixa produtividade da 

terra semiárida que, doravante, com a inserção de técnicas e modernas tecnologias 

caracterizadas pelo sistema de irrigação por aspersão e o maquinário presentes nos projetos, 

atingiriam índices produtivos mais satisfatórios. 

Nesse contexto, citava-se, também, a alta concentração de terras, reconhecida nos 

relatórios como sendo uma das causas dos problemas socioeconômicos regionais, cujo 

combate adviria dessa política que, mediante processos desapropriatórios, promoveria 

reformas redistributivas das terras. Tentando convencer que, através dos perímetros irrigados, 

atenderiam aos anseios daqueles que lutavam por reformas na distribuição das terras 

brasileiras, ajustando assim, o problema da terra aos objetivos do desenvolvimentismo 

econômico que orientava as ações dos governos militares e civis. 

Ainda segundo o discurso oficial, ao atuar nessas frentes, os perímetros irrigados 

figurariam como redentores dos problemas regionais históricos, pois dentre os benefícios 

trazidos pelos mesmos, estariam seus reflexos positivos na diminuição do êxodo rural, uma 

vez que, promoveriam maior fixação do homem no campo, a partir da colonização de suas 

áreas por parte das famílias camponesas ingressantes nos mesmos, defendendo tal política 

como criadora de mecanismos garantidores da permanência no campo. 

Assim, o Estado brasileiro utilizava esses e muitos outros argumentos. Envolvia a 

população sertaneja no discurso dos perímetros irrigados como sinônimo de uma “onda 

progressista” que tiraria os sertanejos do atraso agrícola e os incluiria no território nacional 
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como protagonistas e não mais, apenas, como as parcelas excluídas nas quais estariam fadadas 

a seguir sempre à reboque dos resquícios dos avanços conquistados pelo Centro-Sul. 

Contudo, entre as muitas falácias do discurso oficial e otimismo com relação à 

política de perímetros irrigados, a pesquisadora Diniz (1997) aponta o seu caráter conservador 

e pouco transformador da realidade desigualitária e excludente vivenciada no semiárido 

nordestino, uma vez que: 

Nesse período, o Estado capitalista implementa mudanças de caráter conservador, 

dirigidas a um processo de modernização da agricultura,  via política de irrigação 

modificando o processo produtivo, as relações de trabalho e intensificando o uso de 

insumos artificiais. Tais mudanças não alteraram a estrutura fundiária baseada no 

latifúndio, tampouco significaram melhoria das condições de trabalho no campo, o 

que bem expressa o conceito usado por Graziano da Silva (1981) de modernização 

dolorosa (DINIZ, 1997, p. 74). 

Esse caráter conservador das velhas estruturas fundiárias, destacado por Diniz 

(1997), evidenciou-se com o passar dos anos, quando essa política sofria importantes 

alterações, sendo por isso classificada em duas fases distintas: antes e depois de sua 

reorientação política, reorientação que é também a (re) orientação do capital, ou seja, a 

política de perímetros irrigados se submete aos anseios da política econômica traçada para o 

Brasil em determinados momentos de sua história.  

Assim, se tem a primeira fase da política de perímetros irrigados, a qual é datada 

das décadas de 1970 a 1980 e que trazia consigo aspectos intervencionista, paternalista e 

autoritário que por meio de medidas assistencialistas, intermediadas pelo DNOCS, mantinha 

reféns aqueles por elas atendidos.  

O autoritarismo estatal, característica dos governos militares e civis presente, 

também, nas ações voltadas à agricultura no semiárido, torna-se evidente nos discursos a 

exemplo daquele proferido pelo, então, ministro da agricultura do governo Geisel (1974-

1979), Alysson Paulinelli, ao determinar que o “agricultor que pensava em termos de 

subsistência, vai ter que pensar em termos de mercado. Ele passa a ter que se organizar como 

uma empresa, preocupado não apenas com a produção, mas com a comercialização” (CNBB, 

apud MARTINS, 2008, p. 45). 

Determinações assim faziam parte do contexto de regras impostas pelo DNOCS 

aos ex-camponeses convertidos em pequenos produtores no interior dos perímetros irrigados. 

Essas aspirações, inclusive, faziam parte de um contexto maior, cujo principal anseio era 

transformar não somente o camponês em capitalista, mas a agricultura em (agro) negócio. 
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O principal fator responsável pelas mudanças sofridas pela política de perímetros 

irrigados tem sua origem na atuação do Estado brasileiro, responsável por esses projetos que 

ao aderirem o neoliberalismo econômico, direcionou os perímetros irrigados ao atendimento 

das demandas do capitalismo, submetendo essa política social aos anseios econômicos que 

passaram a influenciar primordialmente seus rumos. 

Desse modo, têm-se claras mudanças no público atendido pelos perímetros 

irrigados, bem como, no foco de atuação dos mesmos. Na década de 1970, nos documentos e 

relatórios acerca dos projetos públicos de irrigação, aparecem como beneficiados apenas 

famílias de camponeses que, após serem selecionados pelo DNOCS, habitariam os projetos, 

dedicando-se à prática da agricultura familiar, associada ou não à criação de animais, a 

depender do que o DNOCS determinava como sendo a “vocação” de cada projeto.  

Um exemplo do atendimento está no relatório do DNOCS sobre a implantação do 

Araras Norte. No relatório, elaborado ainda com base nos princípios que regiam a primeira 

fase da política, eram defendidos como beneficiados diretos do projeto, um número de 857 

famílias que seriam “contempladas” pela distribuição de 857 lotes. Não aparecendo 

possibilidades de entrega de lotes a outros beneficiados, que não fossem essas famílias:  

O projeto Araras Norte objetiva irrigar 3.023 hectares, distribuídos em lotes 

familiares de 3,50 hectares (829 lotes) e 4,35 ha (28 lotes), perfazendo um total de 

857 lotes, beneficiando diretamente 857 famílias, sendo 241 da área do projeto e o 

restante das áreas vizinhas (DNOCS, 2013). 

Com o passar do tempo, essa característica sofreu alterações, porém, por ora, 

atenta-se para o fato dos projetos apresentados na década de 1970, tinham um viés 

nitidamente assistencialista, cuja apresentação feita pelo discurso oficial, buscava equipará-los 

às medidas reformistas direcionadas à promoção de distribuição de terras no semiárido 

nordestino. A forma como se deu essa política nos anos de 1970, com a apresentação da 

mesma e dos primeiros projetos, evidencia aspectos paternalistas e autoritários do Estado 

brasileiro sob a égide dos governos militares e civis. 

Dentre os processos que resultariam na implantação dos projetos, tinha a escolha 

das áreas a serem desapropriadas e expropriadas pelo Estado para inserção do mesmo. A 

expropriação ocorria em casos cuja documentação das terras não fosse devidamente 

comprovada, ou seja, mediante a inexistência de documentos de posse em nome dos 

camponeses que nelas vivessem. O que era comum na época, dada a falta de informação e à 

informalidade característica daqueles tempos, quando o acesso à informação e alfabetização 

era privilégio de poucos. 
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Nesse contexto, cabia ao DNOCS selecionar e transformar os espaços/territórios, 

criando infraestrutura e tecnologias, configurando-se assim, num ponto luminoso em meio a 

um sertão visto como sendo “seco e atrasado”. Assim a política de perímetros irrigados, 

imprimia nesse sertão os aspectos progressistas da modernização agrícola, aqui caracterizada 

pela criação dos mecanismos viabilizadores do desenvolvimento e prática da agricultura 

irrigada. 

As desapropriações ocorriam mediante a comprovação da efetiva posse das terras, 

observadas pelos técnicos do DNOCS que após a análise das terras, atribuíam um valor às 

mesmas, tomando como base atributos tais como sua extensão e as benfeitorias que, por 

ventura, as mesmas apresentassem.  

Os processos desapropriatórios e expropriatórios se apresentaram como sendo um 

dos muitos desarranjos provocados pela política verticalizada, pois, quando de sua elaboração, 

não se consultou a opinião pública, nem tampouco se considerou possíveis desajustes a serem 

provocados nas vidas das famílias envolvidas, seja como desapropriados/expropriados, ou 

como selecionados, como colonos/irrigantes dos projetos. 

Os primeiros desarranjos dizem respeito àqueles cujas vítimas foram as famílias 

desapropriadas ou expropriadas que, de forma repentina, foram avisados que deveriam deixar 

suas terras para que essas recebessem a implantação de um projeto público de agricultura 

irrigada no qual até poderiam se inscrever e participar do processo seletivo para tornar-se um 

colono/irrigante. Porém, não haveria qualquer garantia de que esses seriam selecionados. Em 

caso positivo, não era garantida a permanência nas mesmas terras onde viveram até a chegada 

do DNOCS. 

É importante atentar para o fato de que essa intervenção estatal repentina 

estabeleceu importantes rupturas na vida das famílias atingidas pela mesma. A gravidade da 

ordem de desocupação das áreas selecionadas expulsou grupos familiares que, por sua vez, 

percebiam aquelas terras como morada, refúgio, fonte de alimento, local de trabalho, 

sinônimo de convívio social e contato com a natureza, dentre tantas outras significações 

pessoais. 

Esse conjunto de ligações afetivas entre as famílias despejadas com as terras 

desapropriadas e expropriadas faziam das terras o seu lugar no mundo. Aquele que é capaz de 

guardar sua história e a de seus antepassados.  
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Daí a intensidade das rupturas e sutileza das questões envolvendo esses processos 

que podem ser entendidos, com base no olhar geográfico, como sendo de desterritorialização 

e reterritorialização, pois, com a retirada das famílias de suas terras, houve migração para 

outros lugares, onde tiveram que se adaptar e (re) começar uma nova história. 

Essa percepção vale, inclusive, para aqueles que mesmo tendo sido selecionados 

pelo DNOCS como irrigantes, passam a ocupar áreas distintas daquelas nas quais eram 

situadas suas terras e que, portanto, lhes pareciam estranhas, pois por não guardarem suas 

memórias, ou contarem sua história, não havia identificação com as mesmas. Portanto, ao 

colono/irrigante caberia o (re) começo. Esse processo de adaptação não estaria limitado ao 

novo lugar de morada, pois incluiria também o novo modo de viver e produzir que, nos 

perímetros irrigados, era determinado pelo DNOCS.  

Às famílias desapropriadas ou expropriadas não selecionadas como 

colonas/irrigantes pelo DNOCS restou a partida para outras áreas, em grande parte, para as 

zonas urbanas situadas nas proximidades de suas antigas terras. Ao se estabelecer nessas, 

passaram a viver de forma distinta, seguindo uma dinâmica mais urbanizada que, aos poucos 

e com distintas intensidades foi os afastando do campo e do conjunto de relações que esse 

envolve. Transformando principalmente a relação dos mesmos com a terra e com o trabalho.  

A vida urbana fez com que os ex-camponeses se inserissem em outras atividades. 

Na maioria dos casos, naquelas componentes do setor terciário, afastando gradativamente da 

agricultura, à medida que o contexto ao qual estavam inseridos não contribuía para a retomada 

do contato com a terra. Ironicamente, esse elo com a terra havia se fragilizado ou perdido 

quando foram expulsos do campo por uma política defendida no discurso oficial como sendo 

capaz de promover a fixação dos sertanejos no campo.  

Assim, mediante processos de desapropriação e expropriação de terras pelo 

DNOCS, fez-se no Semiárido nordestino, desde o final da década de 1960, a implantação de 

um total de 38 projetos de irrigação, distribuídos entre as unidades federativas da Bahia, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, conforme se observa no Quadro 1, 

a seguir:  
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   Quadro  1- Distribuição dos perímetros irrigados no Semiárido, por unidade federativa. 

UNIDADES 

FEDERATIVAS 

N
O
 DE 

PERÍMETROS 

PERÍODO DE CONSTRUÇÃO 

1968-1979 1980-1989 1990-1992 

Bahia 3 3 0 0 

Ceará 14 10 3 1 

Paraíba 3 3 0 0 

Pernambuco 4 4 0 0 

Piauí 6 4 2 0 

Rio Grande do Norte 5 4 1 0 

Maranhão 3 0 3 0 

TOTAL 38 28 9 1 
   Fonte: DNOCS (2012). Organizado por Ximenes (2013).  

A distribuição espacial desses perímetros irrigados no semiárido nordestino pode 

ser visualizada na imagem da Figura 2. 

 

  Figura  2- Perímetros irrigados implantados no Semiárido.  

  Fonte: Ministério da Integração Nacional; Secretaria de Infraestrutura Hídrica (2013). 
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Com base nas informações contidas no Quadro 1 e na Figura 1, é possível 

entender que o Ceará foi o estado que mais recebeu perímetros irrigados pois, ao longo de três 

décadas,  foram implantados 14 projetos em 22 municípios, sob a prerrogativa de se promover 

a modernização agrícola cearense e assim, dinamizar a economia regional, a partir da 

agricultura irrigada a ser desenvolvida nesses projetos.  

Assim, nos dois últimos anos da década de 1960 se deu inicio aos processos 

intervencionistas que culminaram na materialização dos projetos, pois foram construídos: o 

Morada Nova e o Icó-Lima Campos, cujo início das obras de implantação ocorreram nos anos 

de 1968 e 1969, respectivamente.  

Na década de 1970 foram implantados mais 8 perímetros irrigados, que receberam 

os nomes de: Quixabinha e Ema, ambos os projetos implantados no período correspondente 

aos anos de 1971 a 1973; Várzea do Boi, de 1973 a 1975; Curu-Paraibapa (1974) e, por sua 

vez, os projetos Curu-Pentecoste e Forquilha datam do período entre os anos de 1974 a 1979, 

tendo sido implantado, ainda, o projeto Jaguaruana entre os anos de 1975 a 1979. 

Além desses projetos públicos de irrigação citados, no período compreendido 

entre os anos de 1974 e 1978, surgiu aquele que consiste em um dos objetos desta pesquisa: o 

projeto “Ayres de Souza”, localizado no distrito sobralense de Jaibaras, onde foram 

desapropriados 8.942,75 hectares de terras. 

Nos anos de 1980, quando a política ainda vivia sua primeira fase, percebe-se uma 

mudança significativa na mesma, referente aos seus beneficiários, que na década anterior se 

restringiam aos camponeses com tradição na agricultura, mas, que doravante contemplaria 

ainda três outros grupos, denominados pelo DNOCS como sendo categorias. São essas: a de 

empresas; a de técnicos agrícolas e aquela relativa aos engenheiros agrônomos. 

Por sua vez, essas três categorias, apesar de estarem previstas em menor 

quantidade em cada projeto, teriam direito à parcelas de terras superiores àquelas destinadas 

aos ex-camponeses inseridos nesses, que por estarem inseridos na lógica produtiva imposta 

pelo DNOCS, agora eram chamados pequenos proprietários.  

O Quadro 2 apresenta dados relativos à forma como foi distribuída as terras do 

projeto Araras Norte. Nesse é possível identificar as desigualdades envolvendo essas 

Categorias e as glebas a que tinham direito. 
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Quadro  2- Distribuição de terras do Araras Norte por categoria de irrigante. 

CATEGORIA DE 

IRRIGANTE 

ÁREA MÉDIA 

(ha) 

QUANTIDADE ÁREA TOTAL 

(ha) 

Pequeno Produtor 7,00 89 623,00 

Técnico Agrícola 11,00 3 33,00 

Engenheiro Agrônomo 9,33 9 84,00 

Empresa 302,90 2 605,80 

TOTAL   103 1.345,80 

Fonte: DNOCS (2012). Adaptado por Ximenes (2015). 

Essa abertura dos projetos para o ingresso de empresas e técnicos seria o 

prenúncio de um processo de transição pelo qual passariam com a criação e entrada dessas 

novas categorias trazia o desejo de adaptar as atividades ali desenvolvidas, para que essas 

pudessem atender anseios econômicos mais específicos. Para tanto, a atuação dessas 

categorias serviria como um modelo a ser seguido pelos pequenos produtores, cabendo aos 

mesmos, adaptar-se e seguir os direcionamentos do DNOCS, tendo em vista a atuação dessas 

categorias. 

Ainda na década de 1980, no Ceará, foram implantados mais três perímetros 

irrigados: o Baixo-Acaraú, no ano de 1983; o Jaguaribe-Apodi em 1987 e no mesmo ano tem-

se a implantação do Araras Norte (1987), situado em áreas constituintes dos municípios de 

Varjota e Reriutaba, para o qual foram desapropriadas e/ou expropriadas 6.407,39 hectares de 

terras. Esse tem relevância nesta pesquisa pelo fato de se constituir em um dos objetos de 

estudos da mesma. Relevantes informações acerca dos perímetros irrigados cearenses 

encontram-se organizadas no Quadro 3, que traz em destaque os dois projetos estudados nesta 

pesquisa. 
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Quadro  3- Lista contendo dados dos perímetros irrigados implantados no Ceará. 

PERÍMETRO 
IRRIGADO 

MUNICÍPIO 
FONTE 

HÍDRICA 

ÁREA (ha) IMPLANTAÇÃO/ANO 

DESAPROPRIADA IMPLANTADA INÍCIO TÉRMINO OPERAÇÃO 

 
ARARAS 
NORTE 

 
VARJOTA; 
RERIUTABA 

 
AÇUDE PAULO 
SARASATE 

 
6.407,39 

 
1.616,50 

 
1987 

 
2014

3
 

 
1998 

 
AYRES DE 
SOUZA 

 
SOBRAL 

 
RIO JAIBARAS 
(AFLUENTE 
DO RIO 
ACARAÚ) 

 
8.942,75 

 
615,00 

 
1974 

 
1978 

 
1977 

 
BAIXO-
ACARAÚ 

 
MARCO; 
BELACRUZ; 
ACARAÚ 

 
RIO ACARAÚ 

 
13.909,42 

 
8335,00 

 
1983 

 
- 

 
2001 

 
CURU-
PARAIBAPA 

 
PARAIPABA 

 
RIO CURU 

 
6.912,50 

 
3.004,14 

 
1974 

 
- 

 
1975 

 
CURU-
PENTECOSTE 

 
PENTECOS
TE; SÃO 
LUIZ 
DOCURU 

 
AÇUDE 
GENERAL 
SAMPAIO, 
AÇUDE 
PEREIRA 
MIRANDA 

 
4.569,37 

 
1.068,00 

 
1974 

 
1979 

 
1975 

 
EMA 

 
IRACEMA 

 
AÇUDE EMA 

 
352,03 

 
42,00 

 
1971 

 
1973 

 
1973 

 
FORQUILHA 

 
FORQUILHA 

 
AÇUDE 
FORQUILHA 

 
3.327,13 

 
218,00 

 
1974 

 
1979 

 
1977 

 
ICO-LIMA 
CAMPOS 

 
ICÓ 

 
AÇUDE LIMA 
CAMPOS 

 
10.583,18 

 
2.712,00 

 
1969 

 
- 

 
1973 

 
JAGUARIBE-
APODI 

 
LIMOEIRO 
DO NORTE; 
QUIXERÉ. 

 
RIO 
JAGUARIBE 
(ATRAVÉS DO 
AFLUENTE 
RIO QUIXERÉ) 

 
9.605,71 

 
5.465,09 

 
1987 

 
- 

 
1989 

 
JAGUARUANA 

 
JAGUARUA
NA 

 
RIO 
JAGUARIBE 

 
343,08 

 
231,31 

 
1975 

 
1979 

 
1977 

 
MORADA 
NOVA 

 
MORADA 
NOVA; 
LIMOEIRO 
DO NORTE. 

 
AÇUDE 
BANABUIÚ; 
AÇUDE 
PEDRAS 
BRANCAS 

 
11.166,31 

 
4.474,19 

 
1968 

 
- 

 
1970 

 
QUIXABINHA 

 
MAURITI 

 
AÇUDE 
QUIXABINHA 

 
530,35 

 
293,00 

 
1971 

 
1973 

 
1972 

 
TABULEIRO 
DE RUSSAS 

 
RUSSAS; 
LIMOEIRO 
DO NORTE; 
MORADA 
NOVA 

 
RIO 
JAGUARIBE E 
RIO BANABUIÚ 

 
18.915,00 

 
10.765,72 

 
1992 

 
- 

 
2004 

 
VÁRZEA DO 
BOI 

 
TAUÁ 

 
AÇUDE 
VÁRZEA DO 
BOI 

 
12.878,71 

 
326,00 

 
1973 

 
1975 

 
1975 

 
TOTAL DE PERÍMETROS IRRIGADOS CEARENSES 

 
108.443,98 

 
52.689,31 

 
- 

 
- 

 
- 

Fonte: Freitas (2010). Adaptado por Ximenes (2014). 

 

 

                                                           
3
Ano previsto para a finalização da segunda etapa, entretanto, ainda, não foi concluída. 
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Viabilizando a agricultura irrigada a ser desenvolvida nesses projetos, estavam os 

reservatórios hídricos, cuja localização era fator determinante na seleção das áreas para 

implantação dos perímetros irrigados. Os açudes responsáveis pelo aporte hídrico, também, 

foram construídos pelo DNOCS em um período antecessor à política de perímetros irrigados, 

no qual o referido órgão tinha a sua atuação marcada pela construção de reservatórios, período 

que se convencionou denominar como sua fase hidráulica (1909 a 1960). 

O desejo de tornar realidade a proposta da agricultura irrigada nos perímetros e 

com isso, propagar o legado dos governos militares e civis, fez com que se inaugurassem os 

projetos apesar de alguns setores dos mesmos apresentarem obras inacabadas. Com isso, a 

infraestrutura presente nos projetos não se mostra distribuída em suas áreas de forma 

igualitária e totalizante, existindo setores nos quais jamais receberam águas (nem para 

irrigação, nem para consumo humano) já que nos mesmos não foi implantada a infraestrutura 

de irrigação a qual, por sua vez, é justamente o que caracteriza os perímetros irrigados e os 

diferencia das outras áreas de cultivo.  

Marcando esse período inicial da história dos perímetros irrigados no semiárido, 

estava ainda, a seleção daqueles sujeitos responsáveis pela ocupação e produção nos projetos: 

os colonos/irrigantes. A referida política trazia em seu bojo aspectos excludentes, 

evidenciados nesse processo seletivo o qual, primeiramente, apresentava caráter machista 

patriarcal, já que eram selecionados apenas homens, de preferência jovens, com aptidão e 

disposição para o trabalho no campo.  

Nesse contexto, eram desclassificados aqueles candidatos a colonos portadores de 

patologias infecciosas, tais como tuberculose e hanseníase, por exemplo. De acordo com a 

Entrevistada A, de 77 anos, colona do Ayres de Souza desde 1981
4
: “aqui (no Ayres de 

Souza) uma pessoa doente não entrava!”. Explicando que, para atestar suas boas condições 

de saúde, o casal de candidatos a colonos do projeto faziam exames médicos e anexavam os 

laudos aos demais documentos solicitados pelo DNOCS no ato da inscrição na seleção. 

A Entrevistada A revela que apenas o casal fazia os exames médicos. Em suas 

palavras: “era o casal! Só fazia (exame médico) o casal!”. Em caso positivo para patologias, 

em especial aquelas contagiosas, a inscrição era suspensa ou adiada. A mesma relembrou um 

dos casos afirmando que: “teve um casal da Serra (da Meruoca) que demoraram pra entrar. 

Seu Careca! Só entrou quando ficou bom! Quando fizeram exame nele. Ele era doente da 

perna e tinha uma coceira, era sarna. Aí ficou bom!”.  

                                                           
4
 ENTREVISTADA A. Nota de Entrevista. Setor VI do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017.   
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Antes de serem aceitos como colonos/irrigantes nos perímetros, os candidatos 

tinham, ainda, suas vidas e a de suas famílias investigadas pela equipe técnica do DNOCS, 

que, segundo as informações obtidas nas entrevistas realizadas com famílias que viveram 

esses processos, iam até as imediações da residência do candidato, a fim de saber de sua 

procedência, ou seja, de como esse se comportava em meio à vida social.  

Eram consideradas informações importantes àquelas que revelassem se o 

candidato era ou não praticante do que os entrevistados chamaram de “arruaças”, 

caracterizados por eventos tais como brigas de rua, bebedeiras e farras. E ainda, se os mesmos 

eram preguiçosos e/ou conflituosos. O conhecimento prévio dessas características era 

importante no processo seletivo pelo fato de que as mesmas seriam úteis para traçar o perfil 

de cada candidato.  

Com base nisso, eliminava-se do processo seletivo, aqueles cujo convívio social 

não correspondesse ao esperado para um colono/irrigante padrão que, ao que tudo indica, 

deveria ser um chefe de família responsável, honesto, trabalhador e ter pulso firme, para assim 

estabelecer influência sobre os filhos, mantendo a unidade familiar e direcionando sempre os 

filhos para o trabalho nos lotes.  

Ainda de acordo com informações obtidas, também, teriam vantagens nesse 

processo seletivo, àqueles pais de famílias numerosas, pois contariam com um número 

considerável de filhos, com as mesmas qualificações, possibilitando assim, o alcance dos 

níveis produtivos desejados que viessem a consagrar os perímetros irrigados como uma 

experiência exitosa e assim, deixar a marca dos governos que estiveram a frente da elaboração 

e execução dessa política. 

Além de vocação para a vida no campo, era fundamental ainda, que esses 

candidatos demonstrassem características que, assegurasse sua convivência harmônica com 

seus vizinhos e, principalmente, com a equipe do DNOCS. Aqueles não correspondentes a 

esse conjunto de atributos do colono/irrigante modelo, eram considerados ameaças em 

potencial ao sucesso do projeto e, por isso, não eram aceitos nos mesmos. Sendo esse mais 

um fator evidenciador do caráter excludente da política. 

Entretanto, tal política deveria dar condições de soerguimento e sobrevivência, a 

partir do trabalho na terra, para todos aqueles que dessa necessitavam, uma vez que, seria a 

partir do acesso à terra e do trabalho na mesma, que se promoveria a reversão dos conflitos e 

ainda, a elevação da autoestima do pais de famílias considerados “problemáticos", ociosos e 
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alcóolatras, no entanto, essas famílias são vítimas dos históricos processos desigualitários ao 

quais foram submetidas. Portanto, são produto do contexto social na qual estão inseridas.  

Aos que conseguiam passar no processo seletivo do DNOCS para escolha de 

colonos/irrigantes, restava à adaptação ao novo modo de vida e de produção agrícola na qual 

estariam submissos a partir de sua entrada nos projetos. Esse foi um novo momento de 

desarranjos e rearranjos nas vidas das famílias selecionadas que, passavam por processos de 

des-re-territorialização. Cabendo às mesmas o convívio harmônico e a obediência aos 

técnicos do DNOCS, seguindo assim, o conjunto de regras de conduta a serem obedecidas 

pelas famílias colonas/irrigantes. 

Ao refletir sobre esse delicado momento nas vidas das famílias, marcado pelo 

ingresso das mesmas nos projetos de irrigação, Diniz (1997, p. 34), com base no estudo que 

realizou sobre a experiência vivida por esses atores no perímetro irrigado Icó-Lima Campos, 

defende que “ao chegar no perímetro, o trabalhador não só recebe um novo apelido, mas um 

novo modo de viver, de produzir, de trabalhar a terra, de morar.” 

A autora aponta ainda, as medidas estratégicas existentes por trás da colonização 

estabelecida nos perímetros irrigados, que nada mais seria, senão “uma medida paliativa 

implementada pelos governos militares no intuito de desmobilizar os crescentes conflitos no 

campo, colocando-se, também, como uma forma de aumentar a produtividade no meio rural ” 

(DINIZ, 2002, p. 42).  

Assim sendo, a colonização dos projetos contribuiria com a despolitização 

camponesa, além de sujeitar esses camponeses, agora transformados em colonos, às demandas 

produtivas da agricultura modernizada. Trazendo para o escopo dos projetos, desde o início, 

os preceitos capitalistas mercadológicos findariam por transformar todas as relações 

estabelecidas dentro e fora dos projetos e protagonizadas pelos atores envolvidos com os 

mesmos.   

A forma como se deu esse processo de inserção dos colonos nos projetos 

estabeleceu o que o discurso oficial anunciava como sendo uma medida redistributiva, na 

qual, além de atender às demandas modernizadoras impostas pelo desenvolvimentismo, esses 

teriam acesso à terra, portanto, estariam contemplando os anseios daqueles que lutavam pela 

desconcentração fundiária, a partir da desapropriação de terras e redistribuição dessas em 

forma de lotes.  

Entretanto, o que se verificou foram, minimamente, aspectos de uma reforma 

agrária “às avessas”, ou seja, conservadora, pois se manteve o caráter concentrador de terras, 
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por meio de uma política baseada no latifúndio, uma vez que cada colono tinha direito à 

cessão de uso de um lote com extensão, muitas vezes, superior ao que poderia cuidar com sua 

família. Por outro lado, deixavam de fora dessa política os camponeses que não atendiam aos 

critérios requisitados pelo DNOCS quando da partilha das terras. Esses, portanto, 

permaneciam sem acesso à terra. 

Ao discutir a política de perímetros irrigados e sua repercussão negativa na luta 

pela conquista da terra, por parte dos movimentos sociais, Freitas (2010, p. 51-52) aponta que: 

“o projeto dos perímetros tinha o objetivo de amenizar os conflitos sociais que provinham, 

principalmente, das lutas das Ligas Camponesas. Na verdade, a política de irrigação acabou 

inviabilizando uma verdadeira reforma agrária”, sendo consenso entre autores, a exemplo das 

pesquisadoras Diniz (1997) e Freitas (2010), a conclusão de que esses projetos tratam-se de 

manobra para a não resolução do problema da concentração de terras no semiárido nordestino. 

Além de inviabilizar a reforma agrária e enfraquecer os mecanismos de luta por 

essa, a política de perímetros irrigados trouxe desarranjos à vida dos camponeses, uma vez 

que promoveu processos de desapropriação e expropriação de terras de famílias que viviam 

nas mesmas, inserindo nessas terras outras famílias que, por sua vez, teriam que se adaptar 

não somente ao novo lugar que pertenciam a partir de então, mas também, ao modelo 

produtivo e aos padrões de vida impostos pelo DNOCS para que a experiência da colonização 

e modernização agrícola, através de perímetros irrigados, fosse bem sucedida.   

Com isso, ao final dos processos que resultaram na implantação de perímetros 

irrigados, foram percebidos os desajustes ou “rearranjos” provocado na vida dos camponeses 

que, antes da criação da política de perímetro irrigados, desenvolviam atividades em regime 

familiar e que, a partir da intervenção estatal, esses que “já estavam “fixos” no campo, foram 

obrigados a sair daquelas terras para dar “espaço” à implantação de uma nova forma de viver, 

trabalhar e produzir a terra, onde se observava outros critérios e prioridades, criados mediante 

o atendimento de necessidades externas àquele território, defendendo interesses alheios e por 

isso estranhos” a esses camponeses intensamente atingidos por tal política (XIMENES, 2015, 

p. 78).  

A infraestrutura presente nos perímetros irrigados, moderna para os padrões da 

época, era defendida no discurso oficial como sendo uma das muitas vantagens que por sua 

vez, diferenciariam os produtores vinculados aos projetos dos demais, criando assim um 

sistema hierárquico no campo ou intensificando as relações desigualitárias pré-existentes. 
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Nesse discurso oficial, se percebia claramente a tentativa de se criar, no 

imaginário dos camponeses selecionados para os projetos, a noção de que a partir da 

utilização do pacote técnico, esses camponeses, agora denominados pequenos produtores, 

teriam garantida sua produção, pois essa não estaria mais suscetível às condições climáticas, 

por isso, a colheita independeria das precipitações anuais.  

Na gestão dos perímetros, o DNOCS imprimiu a marca intervencionista e 

autoritária e paternalista do Estado brasileiro sob os governos do regime civil-militar. Isso é 

perceptível ao se buscar entender como se dava a atuação desse órgão, que traz para o 

cotidiano dos perímetros irrigados claras nuances desse regime, inserindo inclusive, algumas 

regras de conduta no cotidiano das famílias selecionadas como colonas/irrigantes dos 

perímetros irrigados.  

Para tanto, conta com suporte de diferentes profissionais, dentre os quais têm 

relevância as assistentes sociais, quem influenciavam e interferiam diretamente no dia a dia 

das famílias colonas dos projetos implantados em meados das décadas de 1970 e 1980, 

quando a política de perímetros irrigados ainda se apresentava na sua versão assistencialista, 

característica desta primeira fase da política.  

Ao relembrar a atuação das equipes de assistentes sociais do DNOCS no Ayres de 

Souza, a Entrevistada B (2017)
5
, colona nesse projeto, revela que as visitas e relatórios, 

informavam desde as características pessoais dos membros das famílias, até as posses que a 

mesma trazia. Em suas palavras, relembra que:  

Tinha uma assistente social que fazia o relatório: ‘Seu Fulano de Tal tem três filhas, 

o nome das filhas, um cachorro, uma mesa, duas cadeiras, um pote, não sei o que, 

não sei o que’. Aí ela butava embaixo ‘no momento já pude ver que a família tem 

uma união e disposição para o trabalho’ as visitas dela, ‘eu visitei a família tal, o 

irrigante se encontrava na área irrigada trabalhando, a mulher dando de comer ao 

gado e os filho ajudando, outro filho tirando capim, uma filha fazendo chapéu  ’. Aí 

outra ‘visitei a família tal, hoje encontrei a filha de Fulano de Tal cozinhando uma 

panela de feijão, no fogão a lenha, numa panela de barro (ENTREVISTADA B, 

2017).  

 

 

Na Figura 3 é possível observar a capa de um dos relatórios da equipe de 

assistentes sociais do DNOCS atuantes no Ayres de Souza. Nessa foram ocultados os dados 

referentes ao colono cadastrado no documento, de posse da AUDIPAS, e cedido à pesquisa 

pela associação. 

 

                                                           
5
 ENTREVISTADA B. Nota de Entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 2017.    
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Figura 3- Capa de relatório da equipe de assistentes sociais atuantes no Perímetro irrigado Ayres de Souza. 

Fonte: AUDIPAS (2017).  
 

 

Por mais contraditório que possa parecer, a colona Entrevistada C (2017)
6
 

relembra com saudades do passado, quando as assistentes sociais do DNOCS eram presenças 

constantes no cotidiano do Ayres de Souza. Segundo ela: “ah, no começo aqui era muito 

bonito! Tinha reunião! Óia, se eu fosse briga cum’eu vizim, quando a mulhé vinha, a mulhé 

butava nóis dois dentu d’uma sala e quiria sabê purquê que nós tava briganu!”. 

(ENTREVISTADA C, 2017).  

As “mulheres” em questão são as assistentes sociais do DNOCS, que faziam o 

acompanhamento dos colonos no projeto no período inicial do mesmo. Essas profissionais 

intervinham no modo de viver e de se relacionar com as pessoas e com os funcionários do 

DNOCS que, na época, por serem dirigentes do perímetro, eram presença constante nas 

dependências dos mesmos.  

Alguns, inclusive, tinham casa de moradia no Ayres de Souza, onde residiam com 

suas famílias. As intervenções feitas pelas assistentes buscavam instituir um padrão de 

modelo organizacional das famílias de colonos do Perímetro irrigado Ayres de Souza, para 

                                                           
6
 ENTREVISTADA C. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 

2017. 
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que assim, essas famílias passassem a viver de acordo com as regras de conduta almejadas, 

pelo DNOCS, para as mesmas.  

No entendimento desse órgão, essa organização contribuiria para o sucesso do 

projeto, que teria aumentado os seus índices de produtividade e a conquista de mercados. Para 

tanto, as assistentes sociais foram figuras bastante importantes nessa empreitada, pois lidavam 

diretamente com as famílias. Intervindo de forma decisiva e bastante intimista nas questões 

particulares de cada família. A colona Entrevistada C (2017) relembra a atuação dessas 

profissionais afirmando que: “elas davum muita reunião com nóis!”. 

Há nesse processo de sujeição às regras impostas pelo Estado brasileiro, a 

transformação do camponês que, ao entrar no perímetro irrigado perde a sua identidade, sendo 

impossibilitado pelas regras de conduta impostas pelo órgão a pensar; viver e produzir com 

liberdade de escolha. À medida que perde sua identidade, esse agora “ex-camponês”, 

envolvido com o novo contexto ao qual está inserido, vai aos poucos se sujeitando também ao 

capital e ao mercado.  

Esse processo marca a transformação do camponês em capitalista que, para tanto, 

passa a pensar, trabalhar e a produzir como tal, a fim de se manter no projeto que, por sua vez, 

com o passar dos anos associado à dinâmica política e econômica, vai incorporando cada vez 

mais características que o equiparam a um (agro) negócio. Esvaziando assim, essa política de 

perímetros irrigados, que não é capaz de considerar as complexidades que envolvem a 

agricultura em regime familiar e as relações estabelecidas no modo de vida camponês. 

 

 

2.2 Principais aspectos da mudança no viés político dos perímetros irrigados 

 

 As sucessivas inversões de valores por parte do Estado capitalista no que diz 

respeito aos perímetros irrigados terão como consequência a transição de uma política 

assistencialista e paternalista, para uma neoliberal com vistas ao agronegócio.  Dentre as 

justificativas para tanto, está o endividamento do governo brasileiro, resquícios da política 

desenvolvimentista, que demandou por captação de vultosos empréstimos e contração de 

dívidas públicas com o capital internacional. Ao tratar desta reorientação política, social e 

econômica dos projetos públicos de irrigação, Freitas (2010, p. 34) explica que: 
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A nova lógica dessa agricultura apresenta como matriz o amplo apoio e incentivo a 

empresas privadas, restringindo a figura do colono residente na área de produção. 

Trata-se de um projeto-piloto de agronegócio no âmbito do semiárido, em 

detrimento da vida dos agricultores familiares camponeses e de trabalhadores da 

cidade e do entorno dos perímetros irrigados. 

Com isso, se têm apresentados como irrigantes dos perímetros irrigados, criados a 

partir da década de 1980 em diante, quatro categorias distintas: pequenos produtores; a de 

empresas; técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. Essas ocupariam e produziriam nas 

terras anteriormente ocupadas por famílias camponesas e que, após sua apropriação pelo 

DNOCS, foram transformadas em território propício à implantação de uma nova lógica 

produtiva que tivesse a acumulação capitalista como foco de atuação, em detrimento de 

desenvolvimento de uma agricultura voltada à segurança e soberania alimentares.  

Tem-se com isso, a reorientação política dos projetos que passariam a atender as 

demandas do mercado, com vistas ao expansionismo do agronegócio na Região. Ao discutir 

essa importante característica da política de perímetros irrigados , bem como suas implicações 

no campesinato, Freitas (2010, p. 52) explica que: 

Na modernização da agricultura no Nordeste, duas fases são bem definidas, com 

feições diferenciadas em sua estrutura e objetivos: 1 os perímetros da década de1970 

que mantiveram relações “assistencialistas” e inseriram, em primeiro momento, 

parte dos agricultores familiares camponeses; 2 os perímetros a partir da década 

de1990, quando ocorreu a intensificação da expropriação dos camponeses (processo 

iniciado na fase anterior), privilegiando assim, a ‘empresarização’ dos perímetros 

públicos. 

A reorientação política se mostra na década de 1990, quando se tem formalizada a 

adesão ao neoliberalismo econômico, por parte do Estado brasileiro. Com isso, os aspectos 

neoliberais adentrarão e se propagarão nas relações estabelecidas no campo brasileiro, que é 

direcionado ao expansionismo do agronegócio e com isso, os perímetros irrigados são 

tragados por esta onda revolucionária do “salve-se quem puder!”. 

Um exemplo dessa minimização do Estado na gerência dos perímetros irrigados 

pode ser observado a partir do contrato de cessão de área do Perímetro irrigado Ayres de 

Souza, por parte do DNOCS, para o Governo do Estado do Ceará (visualizado na Figura 4). 

Datado de 5 de dezembro de 1991, celebrado entre o DNOCS representado pelo seu Diretor 

Geral, o Sr. Luiz Gonzaga Nogueira Marques, e o então governador do Ceará, o Sr. Ciro 

Ferreira Gomes. Nesse, o DNOCS cede a título de gratuidade ao Governo estadual o uso de 

área correspondente a 6.532 hectares de terras no referido projeto.  
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Figura 4- Recorte da capa de documento de cessão de área do Perímetro irrigado Ayres de Souza ao Governo do 

Estado de Ceará. 

 
Fonte: AUDIPAS (2017). 

De acordo com o funcionário do DNOCS, o Entrevistado D (2013)
7
, esse 

distanciamento do Estado e entrega dos Perímetros irrigados    já estaria nos planos do 

referido Órgão. Em suas palavras: “o DNOCS já tentou entregar (os perímetros irrigados) 

aos irrigantes, mas eles não conseguiram ‘caminhar sozinhos’, precisou o DNOCS ficar 

sempre intervindo...”.  

Essa cessão dos perímetros irrigados, seja para o poder público, como é o caso do 

Ayres de Souza, seja para a iniciativa privada, como preconiza o funcionário do DNOCS 

Entrevistado D (2013), ao revelar o desejo que se tinha, por parte do DNOCS, de entregar o 

perímetro aos irrigantes convertidos em empresários bem sucedidos, todas essas 

características, constituem-se em ações prévias para a total saída do referido órgão dos 

projetos e entrega do aos irrigantes que, uma vez aptos a jogar nesse mercado cada vez mais 

competitivo, o qual vinha se estabelecendo na atividade desenvolvida nos perímetros, 

disporiam de capital para investimento e assim, imprimiria caráter mais competitivo e 

dinâmico à atividade. 

Dessa forma, transformaram os projetos em verdadeiros “campos de batalha”, nos 

quais ocorreriam processos considerados pelos técnicos do DNOCS como sendo de “seleção 

natural”, expressão utilizada pelo funcionário do DNOCS Entrevistado D (2013)
8
 para 

                                                           
7
 ENTREVISTADO D. Nota de Entrevista. DNOCS/Varjota-CE. 16 de outubro de 2013. 

8
 ENTREVISTADO D. Nota de Entrevista. DNOCS/Varjota-CE. 16 de outubro de 2013. 
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designar a situação na qual sobreviveriam nesses somente aqueles que melhor se adaptassem 

às novas mudanças impostas, demonstrando obtenção de êxito na sua produtividade, assim 

como na comercialização de seus produtos.  

Nesse momento histórico desta política, se tem o seu direcionamento ao 

atendimento do agronegócio, por meio da implementação da agricultura empresarial nos 

perímetros que se abrem para receber investidores e não mais camponeses com tradição e 

vocação para a agricultura. Aliás, os colonos irrigantes com esse perfil passam a figurar como 

sendo um problema dentro dos projetos à medida que não conseguem se (re) adequar ao 

sistema produtivo que agora visa a produção em larga escala com vistas ao atendimento do 

mercado em detrimento da produção diversificada voltada ao atendimento das necessidades 

internas. 

Com base nisso, são incorporados ao discurso estatal proferido pelos 

representantes do DNOCS dentro dos perímetros irrigados, a máxima da competência e da 

competitividade, as quais constrangem e pressionam esses colonos irrigantes a produzirem 

cada vez mais e melhor, direcionando seus produtos aos longínquos mercados consumidores. 

Assim, deixam de atender ao mercado local que, para ter acesso a esses frutos, 

precisa se contentar com os rejeitos da produção, ou seja, com o consumo daqueles produtos 

que atenderam aos critérios seletivos dos adquirentes da produção, e por isso, permanecem no 

local de produção, ou ainda, esperar que esta mesma produção adquirida pelos atravessadores 

e comercializada em mercados distantes, retorne ao mercado local com valor acrescido e na 

forma de mercadoria. 

As consequências da mudança do viés político dos perímetros irrigados se 

mostram de formas distintas e com diferentes intensidades em cada projeto que, por sua vez, 

vivenciaram e se adaptaram a essas de maneira particular. A fim de melhor entender como se 

deu o processo de adaptação a esse conjunto de mudanças, se optou por estudar os perímetros 

cearenses Ayres de Souza e Araras Norte, os quais serão melhor apresentados nos capítulos 

seguintes. 

Apesar de geograficamente próximos e das semelhanças que deveriam assemelhar 

esses perímetros irrigados, apresentados no mapa da Figura 4, ambos apresentam dinâmicas 

distintas, cujo principal fator de diferenciação seria a forma como cada projeto se organizou; 

percebeu e vivenciou a transição política. Tais fatores permitiram a coexistência dos projetos 

que, embora criados sob os mesmos preceitos que caracterizavam a primeira fase desta 
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política, se mostram na atualidade como sendo antagônicos em alguns aspectos, 

demonstrando pouquíssimas semelhanças entre si. 

As distinções derivam principalmente da forma como seus ocupantes, no caso, 

irrigantes ou colonos, percebem a terra e se relacionam com a mesma. Disso advêm inúmeras 

outras diferenciações as quais se materializam no território desses projetos, sendo percebidas 

na forma de ser; viver e de se expressar das pessoas envolvidas com os mesmos. Adiante, se 

fará a apresentação dos dois perímetros irrigados, elencando seus sujeitos e atores, abordando 

suas dinâmicas e o conjunto de relações protagonizadas pelos envolvidos direta ou 

indiretamente com esses perímetros. 
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3 REVELANDO O PERÍMETRO IRRIGADO AYRES DE SOUZA 

 

3.1 Características gerais do Ayres de Souza: da implantação aos dias atuais 

 

Localizado no distrito de Jaibaras, município de Sobral, está o Perímetro irrigado 

Ayres de Souza, situado “na margem esquerda do rio Jaibaras, que é um dos principais 

afluentes da margem esquerda do rio Acaraú” (DNOCS, 2016)
9
.  

Devido a sua posição geográfica, próxima à linha do Equador, na área de 

implantação do Ayres de Souza são percebidos ventos moderados, cuja velocidade não 

ultrapassa 2 m/s durante a estação seca, e 1 m/s durante a estação das chuvas. O clima 

observado na área do projeto é do tipo tropical, com apenas uma estação de chuvas (DNOCS, 

2016).  

As precipitações ocorrem de forma irregular, no período correspondente aos 

meses de dezembro a junho, nos anos com maior índice, definidos popularmente como sendo 

de “bom inverno”, ou ainda, restringindo-se apenas aos meses de janeiro a março em anos de 

estiagem. O nível de precipitação média é de 690 mm por ano (DNOCS, 2016).  

Quanto ao relevo, o Ayres de Souza apresenta-se sobre a planície do rio Jaibaras, 

cuja topografia é “plana e apresenta uma altitude que decresce das margens do rio até o pé do 

cristalino, onde, de uma maneira quase contínua, verifica-se uma leve depressão. A 

declividade média da planície é da ordem de 1%. Em alguns locais, a declividade pode atingir 

2 a 3 %” (DNOCS, 2016). De acordo com estudos apresentados pelo DNOCS, em sua página 

na internet:  

As disponibilidades em solos irrigáveis são formadas pelas planícies aluviais do Rio 

Jaibaras e de seu principal afluente da margem direita, o riacho Papucu, limitadas 

pelo cristalino, que é composto essencialmente de gnaisse. Os solos da planície do 

Jaibaras são mais diversificados, com textura que varia de muito grossa a muito fina. 

Os solos de textura fina a muito fina encontram-se, essencialmente, nas depressões e 

em contato com o cristalino (DNOCS, 2016). 

No tocante à fonte hídrica, o perímetro irrigado Ayres de Souza tem suas 

atividades agropecuárias viabilizadas pelas águas oriundas do represamento do rio Jaibaras, as 

quais originaram o açude público federal Ayres de Souza. No mapa da Figura 5 a seguir, é 

possível observar a localização do Ayres de Souza, assim como desses recursos hídricos.

                                                           
9
 Disponível em: <http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce/ayres_de_souza.html> 

Acesso em 12 de junho de 2016. 
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                    Figura 5- Mapa de localização do Perímetro Irrigado Ayres de Souza. 

 

                    Fonte: Ximenes (2017). 
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Apesar de seu nome oficial, o reservatório é popularmente conhecido como açude 

Jaibaras, foi construído no período correspondente aos anos de 1930 a 1933. Apresenta 

capacidade de acumulação máxima de 104.430.000 m
3. 

Essas águas para o DNOCS são de
 

“excepcional qualidade não apresentando, portanto, nenhum risco quanto à produção de 

salinidade e/ou alcalinidade no solo” (DNOCS, 2016)
10

. 

Conforme se observa na Figura 5, o acesso ao Ayres de Souza, assim como ao 

Açude Jaibaras, se dá por meio da CE 187, que corta o distrito de Jaibaras, seguindo em 

direção ao município vizinho de Cariré/CE. A referida Rodovia Estadual faz entroncamento 

com a BR 222, que une Sobral à Serra da Ibiapaba e à capital cearense, Fortaleza. 

Na década de 1970 foram desapropriadas cerca de 270 famílias de camponeses 

habitantes da Vila de São Vicente, localizada nas áreas selecionadas pelo Estado para 

implantação do Perímetro irrigado Ayres de Souza, ocorrida entre os anos de 1974 e 1978. 

Dentre os camponeses, se tinha pequenos proprietários e moradores de condição (TEIXEIRA, 

2016). 

O perímetro irrigado Ayres de Souza teve sua implantação no período que 

compreende os anos de 1974 a 1978, sendo que as atividades administrativas; operacionais, 

assim como a manutenção da infraestrutura de uso comum do projeto, foram iniciadas no ano 

de 1977, quando já haviam sido selecionadas as famílias responsáveis pela produção e 

colonização do mesmo (DNOCS, 2016). 

Ainda nos dias atuais persistem, de forma muito forte, os aspectos da colonização 

no Ayres de Souza, o que se faz presente até na forma como se reconhecem dentro do projeto 

os seus sujeitos, os quais se autodenominam como sendo colonos, ao invés de se definirem 

simplesmente como irrigantes, a exemplo do que acontece em outros perímetros irrigados, a 

exemplo do Araras Norte, para onde também se previa a colonização das terras do perímetro. 

No contexto da política de perímetros irrigados, o termo “colono”, ao contrário de 

irrigante, traz uma complexidade de relações envolvendo as famílias; a terra e o Estado. Tal 

complexidade acaba por tornar o termo “irrigante” vago e desprovido de valor, pois esse é 

entendido como um mero explorador da terra a partir das atividades proporcionadas pela 

irrigação desta terra que aparece na fala dos irrigantes como mera mercadoria e/ou recurso. 

Desprovida de maiores significações a exemplo daquelas atribuídas pelos colonos que passam 

a enxergá-la como sinônimo de vida; história; sustento e trabalho.  

                                                           
10

Disponível em: <http://www.dnocs.gov.br/~dnocs/doc/canais/perimetros_irrigados/ce/ayres_de_souza.html> 

Acesso em 12 de junho de 2016. 
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Para os lotes que constituem o projeto foram selecionados e instalados os colonos 

que haviam conseguido passar na seleção realizada pelo DNOCS. Nesse contexto, a colona 

Entrevistada E (2017)
11

 relembra que: “quem tinha sarna num pudia entrá não!” 

(ENTREVISTADA E, 2017). 

O também colono, Entrevistado F (2017)
12

 que acompanhou e se submeteu ao 

mesmo processo relembra a existência de uma funcionária do DNOCS responsável pela 

seleção de colonos. Segundo a Entrevistada F (2017), a funcionária estatal “que era a chefe 

de butá os colono aqui dento. Era ela que cunvessava com nós. E a dipois era ela que dizia 

quem entrava (no Ayres de Souza como colono) e quem não!” (ENTREVISTADO F, 2017).  

Ainda sobre esse inicio do projeto, a colona Entrevistada G (2017)
13

 aponta que “antes de 

1979, já teve um contrato experimental de 2 anos”.  

Os colonos que vivenciaram esse momento inicial do Ayres de Souza o narram 

com saudosismo e orgulho por sua trajetória de lutas diárias no mesmo. A colona Entrevistada 

C (2017)
14

 por exemplo, relata que: “quando começou, isso aqui (Setor II do Ayres de Souza) 

era mata bruta! Eu vim pra cá em 88 (1988)! Fundarum aqui em 87 (1987)!”.  

Já o Entrevistado F (2017) relembra orgulhoso o trabalho que desenvolvia na 

agricultura, juntamente com sua família, afirmando que: “naquela época a gente plantava 

arroz... o filho, a mulhé, e tudo... todo mundo plantava! (ENTREVISTADO F, 2017). Antes 

de ser selecionado o mesmo trabalhava em uma fazenda situada nas terras desapropriadas pelo 

DNOCS. Em suas palavras: “Eu trabaiava numa fazenda que foi desapropriada.”. 

(ENTREVISTADO F, 2017).  

Ao ser selecionado como colono, percebeu nisso uma oportunidade de melhoria 

de vida, já que agora trabalharia para si e sua família. Relembrando com entusiasmo que, ao 

chegar ao projeto, recebeu do DNOCS materiais para desempenhar suas atividades no campo, 

apontando essa como sendo uma vantagem oferecidas a quem “quisesse e tivesse coragem 

para trabalhar”, reproduzindo o discurso produtivista propagado pelos técnicos do DNOCS. 

Em suas palavras: “recebi 21 ovelha; um carneiro reprodutor; 10 cabeças de gado. Cheguei a 

ter 50 gado”. (ENTREVISTADO F, 2017).  

                                                           
11

 ENTREVISTADA E. Nota de Entrevista. Setor III do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017.  
12

 ENTREVISTADO F. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 

2017. 
13

 ENTREVISTADA G. Nota de entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 15 de janeiro de 2017. 
14

 ENTREVISTADA C. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 

2017. 
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 A colona Entrevistada E (2017)
15

 também oferece, em seu depoimento, a relação 

de materiais recebidos do DNOCS quando do ingresso de sua família no Ayres de Souza, 

relatando: “Nós recebemu: carrim de mão; pá; picarete; cultivadô; arado; pouverizadô; boi 

de tração e carroça... Tudo que o trabaiadô pricisava pa trabaiá, ricibia tudim!” 

(ENTREVISTADA E, 2017). Explicando orgulhosamente que, diferentemente do que ocorre 

hodiernamente, naqueles tempos iniciais do Ayres de Souza, todos se envolviam nos trabalhos 

no campo. Segundo ela: “A gente trabaiava, naquele tempo! Hoje ninguém qué mais trabaiá! 

Meninas e moças, tudo trabaiavum!” (ENTREVISTADA E, 2017)
16

.  

A ex-colona Entrevistada H (2017)
17

, revela um lado não tão “edificante” do 

trabalho nos campos. Sua fala traz fatos que permitem se entender que, acompanhado de 

muito trabalho, os lotes dos Ayres de Souza trouxeram muito sofrimento a quem dependia da 

terra para promover o seu sustento e o de sua família. O ingresso no projeto não seria garantia 

de dias de fartura, pois muitas dificuldades adviriam. Em suas palavras: 

Aqui nós sofremu! Porque nóis cheguemo aqui e aí... Ele (seu esposo, o ex-colono 

Entrevistado P) num tinha terreno pa prantá, né?! Era os ôto que davum! Era Seu 

Raimundo... É nas coisa dus ôto, né?! Aí fui mora lá du ôto lado, lá depois das... das 

prantíi! Minha casa neche tempo nem têa (telha) tinha, era cubrida cum páia de 

coquêro! A porta era um surrão! Cê acha que eu passei bem?! Num passei, não!... 

Bem pertim do sumitéru (cemitério)! Quando era de noite era tanto pau cainu que 

eu pensava que era as alma! Ave Maria! Foi um sacrifiço medóin! Aí quando nós 

viemi pra cá (Setor II) foi milhó! (ENTREVISTADA H, 2017).  

O relato da Entrevistada H (2017) revela com detalhes as aflições vividas e que 

somadas aos fatores culturais e religiosos, a fizeram transcender tais medos e inseguranças tão 

reais para um campo surreal, permeado por criaturas irreais representadas pelas “almas”, 

porém, presentes no imaginário desta e de outros colonos que, assim como ela, expressavam 

suas angústias desta forma: atribuindo-as aos fantasmas que habitavam o projeto.  

Tais angústias derivam da situação a qual esses trabalhadores estavam submetidos 

no perímetro irrigado, tinham que aprender a conviver com um conjunto de regras 

determinadas pelo DNOCS, as quais os intimidavam e os deixavam inseguros com relação à 

sua estadia e permanência nesse projeto inovador para os moldes da época.    

Dentre as muitas regras impostas, estavam aquelas cujo objetivo era afastar do 

projeto quaisquer risco de pragas e epidemias, fossem essas doenças que atingissem os seres 

humanos; a fauna ou a flora ali presente. Por conta disso, não deixavam entrar nos perímetros 

                                                           
15

 ENTREVISTADA E. Nota de Entrevista. Setor III do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017. 
16

 ENTREVISTADA E. Nota de Entrevista. Setor III do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017. 
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 ENTREVISTADA H. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 

2017. 
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irrigados, a exemplo do Ayres de Souza, pessoas doentes, banidas no processo seletivo, como 

citado anteriormente e reafirmado na fala da Entrevistada E (2017)
18

 que afirma: “quem tinha 

sarna num pudia entrá aqui não!”. 

As restrições se mostravam também com relação àquilo que entrava no projeto, 

incluindo aí, alguns tipos de animais e vegetais, que poderiam provocar desequilíbrios e danos 

a estrutura organizacional presente nos perímetros. Ao falar dessas restrições, o Entrevistado 

F (2017)
19

 afirmou que havia um tipo de madeira, denominada “sabiá” (Mimosa 

caesalpineafolia), cuja entrada seria proibida devido o fato de que esta atrai infestações de 

cupins, o que deveria ser evitado no projeto. De acordo com o entrevistado: “a madeira que 

num entrava aqui era o sabiá. Mode num criá cupim”.  

Ao relembrar o passado, são presenças constantes nas falas dos colonos as equipes 

de assistentes sociais do DNOCS que faziam o acompanhamento dessas famílias, a fim de 

moldá-las, de acordo com o que preconizava o referido órgão, para que essas famílias colonas 

aderissem ao novo estilo de vida instituído nos perímetros irrigados. Traços desta são 

possíveis de serem observados na fala do Entrevistado F (2017), que diz:  

Toda semana tinha reunião. O ‘DNOC’ ajudava nós. Ensinava a trabaiá... Era 

muito bom eche tempo! Nos tempo que tinha as assistente social!   naquele tempo a 

especialista era a dona Ciça, depois a Dona Neide, aí depois da Dona Neide passou 

pra Dona Barbara. Naquele tempo era bom demais, era feliz aqui. O juizado do 

DNOCS era muito bom. Tinha o Guerra,   fazia tudo de diária, né. Bem cedinho ele 

chegava no jipe, nóis morava lá embaixo, chegava no jipe (ENTREVISTADO F, 

2017).  

Em seu depoimento, a Entrevistada A (2017)
20

 também demonstra obediência às 

sugestões feitas pela equipe de assistentes sociais do DNOCS. Essa submissão foi essencial à 

boa convivência e permanência das famílias colonas no Ayres de Souza. A colona, assim 

como os demais entrevistados, defende essa intervenção como sendo construtivo e 

fundamental ao desenvolvimento das atividades no projeto. A partir dos relatos dos colonos, é 

possível entender que os mesmos acreditam que o êxito no Ayres de Souza resultaria da 

organização advinda das orientações recebidas dessa equipe, associada ao trabalho exercido 

pelas famílias.  

A preocupação delas era em ensinar os filhos dos colonos a trabalhar e a estudar. 

Estudava, era obrigado a estudar e a ensinar a trabalhar. A mãe ensinar trabalhar. 

Os filhos ensinar trabalhar. Tinha serviço que a mulher poderia fazer também, ela 

ajudava o pai a trabalhar também (ENTREVISTADA A, 2017). 
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 ENTREVISTADA E. Nota de Entrevista. Setor III do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017. 
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 ENTREVISTADO F. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 

2017.  
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 ENTREVISTADA A. Nota de Entrevista. Setor VI do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 

2017. 
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A Entrevistada B (2017)
21

 também fala sobre a convivência com essas 

profissionais, relembrando que:  

Tinha uma assistente social que fazia o relatório “Seu Fulano de Tal tem três filhas, 

o nome das filhas, um cachorro, uma mesa, duas cadeiras, um pote, não sei o que, 

não sei o que”. Aí ela botava embaixo “no momento já pude ver que a família tem 

uma união e disposição para o trabalho” as visitas dela, “eu visitei a família tal, o 

irrigante se encontrava na área irrigada trabalhando, a mulher dando de comer ao 

gado e os filho ajudando, outro filho tirando capim, uma filha fazendo chapéu. Aí 

outra “visitei a família tal, hoje encontrei a filha de Fulano de Tal cozinhando uma 

panela de feijão, no fogão a lenha, numa panela de barro (ENTREVISTADA B, 

2017). 

Interessante é perceber que, assim como os colonos sentem falta do amparo e 

condução dada pelo DNOCS, quando estavam presentes nos projetos, assim eles o fazem 

também, em relação às equipes de assistência social que, para eles, eram pessoas amigas que 

os orientavam nas questões e atividades cotidianas. Isso pode ser percebido em suas falas, a 

exemplo o Entrevistado F (2017)
22

, que diz:  

Quando a gente pensava que não, elas chegavum, né? Aí dizium assim: ‘Seu 

Raimundo, ou Seu Joaquim, avise que tal hoje hora tem reunião!’ Aí tirava um 

daqueles pessoal do grupo e saía avisanu aí, quando darra naquelas horazinha, 

fazia a reuniãozinha. Foi tanto que fizerum até um galpãozim, par nossas reunião 

(ENTREVISTADO F, 2017). 

Nesses depoimentos, é possível perceber sentimentos saudosistas associados à 

admiração em relação a essas profissionais, a quem chamam pelos nomes, tentando adivinhar 

quais rumos terão tomado às vidas dessas pessoas. Demonstrando assim, o desejo de voltar a 

ter “convivência” com tais profissionais e de retomar a rotina de “reuniõezinhas” ministradas 

por essas profissionais, das quais a Entrevistada C (2017)
23

 lembra com entusiasmo. Segundo 

ela: 

Ah era bom demais, naquele tempo! Av’Maria!... Era! Era bom demais! Isso em 

89... Nós chegamu aqui em 88! ... depois foi se afastanu daqui e... Em 91, em 91 

ainda tinha, ainda. Ainda tinha nossas reuniãozinha. Ainda vinha os pessoal! ... 

tinha os prantií, nar nossa área tinha os prantií! Nós fazia o prantií de melancia; 

aquele melão redondo; tomate, ó o tamãi dos coco! (ENTREVISTADA C, 2017). 

Apesar de estarem sempre presentes no Ayres de Souza, na fase inicial desse 

perímetro, essas profissionais da assistência social do DNOCS não moravam no referido 

perímetro irrigado, como bem afirma a Entrevistada C (2017): “Elas vinham só pra fazê  
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 ENTREVISTADA B. Nota de Entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 
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visita! Mas, num moravum aqui não!”. Entretanto, alguns outros funcionários desse 

Departamento não só residiam no Perímetro, mas como dispunham de alguns privilégios 

exclusivos, tais como energia elétrica, que se restringia às casas nas quais os mesmos 

habitavam.  

Na fala do Entrevistado F (2017)
24

 é possível perceber esta disparidade. Segundo 

ele, a energia elétrica não era disponibilizada para todas as residências dos colonos, devendo 

cada um deles, se dispusessem de recursos financeiros para tanto, promover a instalação até 

suas casas. Segundo o entrevistado, foi isso que ele fez.  

Em suas palavras: “a primeira pessoa que butô enegia aqui foi eu! Em 84 (1984). 

Porque só tinha energia pros funcionário do ‘DNOC’!” (ENTREVISTADO F, 2017). 

Evidenciando, através de seu relato, os privilégios por parte dos funcionários e desprestígios 

sofridos por esses colonos, assentados em projeto cujas condições de vida eram extremamente 

desconfortantes e, portanto, muito difíceis.   

Atualmente, existem no Ayres de Souza 122 colonos irrigantes, distribuídos ao 

longo de cinco de seus Setores (excetuando-se o setor V), nos quais residem juntamente com 

suas famílias. Esses são, na maioria, filhos dos colonos selecionados pelo DNOCS na década 

de 1970, pois, com vida, restam apenas sete dos chefes de família selecionados para o projeto 

onde se percebe uma coletividade muito presente nas relações, o que contribui para a geração 

do caráter unitário e coeso percebido no mesmo. 

 Diferentemente do que pode ocorrer em outros perímetros irrigados, as famílias 

colonas desenvolveram fortes vínculos afetivos com aquele que é para mesmas o seu lugar, 

afinal, o projeto hoje é gerido por filhos do casal de colonos, ou seja, muitos chegaram ali 

crianças com seus pais quando esses haviam sido selecionados pelo DNOCS e lá permanecem 

até os dias atuais.    

Por conta de seu apego àquelas terras que constituem o projeto, buscam sempre 

superar os obstáculos impostos ao longo do tempo pelo sucateamento de seu maquinário, falta 

de investimentos estatais na forma de recursos financeiros, que são muito almejados por esses 

colonos, dentre outros problemas que acabam por unir esses colonos, independentemente de 

seus setores de habitação e cultivo. 

Dentre os fatores que distanciam esses colonos estão aqueles de ordem 

econômica, resultantes principalmente da herança desigualitária deixada pelo DNOCS no 

projeto, caracterizada pela distribuição de lotes em setores com condições de vida e trabalho 
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distintas. Tal situação resulta do fato de se ter inaugurado esse, assim como outros perímetros 

irrigados , a exemplo do Araras Norte, com a infraestrutura incompleta. A qual jamais teve 

suas obras finalizadas.  

No caso do Ayres de Souza, esta incompletude nas obras de implantação do 

sistema irrigatório se mostra nos Setores II; IV e VI que, não fosse pelo fato de os colonos, 

por conta própria terem se organizado, jamais conseguiriam desenvolver atividades em seus 

lotes baseadas na irrigação. Evidenciando assim, o caráter contraditório de um projeto que 

distribui lotes em um perímetro irrigado à famílias que, por ironia do destino, se veem 

impossibilitadas de fazerem uso desta infraestrutura/modalidade de plantio por não disporem 

da canalização de águas para os seus lotes. 

De acordo com a Entrevistada B (2017)
25

 os Setores I e III receberam do DNOCS 

toda a estrutura propagada no discurso oficial, inclusive, acompanhamento técnico. Em 

contrapartida, os Setores II; IV e VI “se viraram por conta própria!” (ENTREVISTADA B, 

2017). Confirmando esta afirmação, está a fala do colono Entrevistado F (2017)
26

 que afirma: 

“Aqui no Setor III eles receberum tudo feito!” (ENTREVISTADO F, 2017). 

A colona Entrevistada G (2016)
27

 também revela aspectos desta dicotomia, ao 

afirmar que: “no Setor II receberam só a terra, sem nenhuma benfeitoria! Nem gado, nem 

nada! No (Setor) IV também não! E nem no (Setor) VI!”. Evidenciando as desigualdades entre 

os Setores, ao afirmar que: “o Setor III e o I são os mais desenvolvido! O VI fica na frente 

também! É bem desenvolvido!” (ENTREVISTADA G, 2016).  

No caso do Ayres de Souza, se tem como consequência dessas contradições 

envolvendo a infraestrutura do perímetro, a percepção de Setores com índices produtivos 

distintos, o que por sua vez, repercutirá nas condições financeiras; nas construções; no modo 

de viver e de produzir de seus colonos, que acabam por materializar aspectos dessas 

disparidades. 

Quanto à sua estrutura organizacional, existia uma Cooperativa de nome 

Cooperativa dos Irrigantes do Perímetro Irrigado Ayres de Souza (CIPLAS). Essa, que pode 

ser visualizada na Figura 6, foi extinta em 1991. Após sua extinção, em cada um dos Setores 

do projeto houve a organização dos colonos na formação de Associações. Excetuando-se o 
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setor V, cedido a EMBRAPA. Essas Associações teriam surgido pela necessidade de se 

manter a unidade no perímetro.  

 

Figura 6- Sede da Cooperativa dos Irrigantes do Perímetro irrigado Ayres de Souza (CIPLAS) 

Fonte: AUDIPAS (2017). 

 

A gestão dessas se faz através de sua diretoria, na qual, de acordo com a 

Entrevistada G (2017)
28

, “cada um tem uma função: O presidente, ele cuida da organização! 

De documento... de tudo, né?! O tisorêro, ele cuida das finança. Aí o presidente é que resolve 

as coisa. Traz... pega os dinheiro, paga lá, traz o ricibo e entrega o tisorêro...”.  

Compondo esta diretoria das associações, existem ainda, membros do conselho 

fiscal, cuja função seria a de cuidar dos bens da associação, a exemplo do maquinário. A 

Entrevistada G (2017) explica que: “Ele (representante do Conselho Fiscal) é responsável 

pelo trator. Ele cuida do trator. Ele manda fazer o trabalho, ele recebe o dinheiro e presta 

conta”.  

Dentre os fatores negativos na integração no projeto, a Entrevistada G (2017) 

destaca a existência de possíveis disputas entre os colonos. Tais conflitos são confirmados 

pelo colono Entrevistado I (2017)
29

 que, em seu depoimento, aponta: “aqui (no Ayres de 

Souza) tem uns que qué sê mais de que os ôtro! Qué dirrubá os ôtro!” (ENTREVISTADO I, 

2017).  
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Do mesmo modo, a colona Entrevistada C (2017)
30

 compara as relações do 

passado com as do presente, lamentando a falta de ajuda mútua entre colonos, pelo menos 

com a intensidade percebida no inicio do projeto. Segundo a entrevistada: “antigamente era 

mais união aqui dento! Quando tinha uma calha quebrada. Fazia aquele mutirão pra 

consertá a calha quebrada! Agora não! Hoje em dia num tem mais isso!” (ENTREVISTADA 

C, 2017). 

Um exemplo de mutirão, como esse citado pela Entrevistada C (2017) pode ser 

visualizado na Figura 7, na qual se tem a imagem de colonos envolvidos na construção de um 

galpão no Setor I do Ayres de Souza na década de 1990. Ações desse tipo eram muito comuns 

no perímetro, principalmente em sua fase inicial. Atualmente são percebidas, ainda que em 

menor escala, já que, dentre as pessoas que o habitam, muitas têm outros afazeres fora do 

mesmo, estando inseridos em outras atividades que não aquelas ali desenvolvidas.  

 

      Figura 7- Mutirão em prol da construção de galpão no Setor I do Ayres de Souza. 

      Fonte: AUDIPAS (2017). 

Além desses conflitos internos, de acordo com a Entrevistada G (2017)
31

, os 

colonos do Ayres de Souza lidariam com obstáculos advindos de fora do Perímetro irrigado.  

Entretanto, apesar dos entraves, a entrevistada considera como sendo exitosa a experiência de 

cada um dos Setores no Ayres de Souza. Em suas palavras: “cada Setor tem a sua 

organização e as suas coisas (bens). Apesar de ter uns que querem atrapalhar, eles se supera 

ainda, né?! (ENTREVISTADA G, 2017).  
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No tocante à sua infraestrutura de irrigação, de cuja amostra encontra-se na 

imagem da Figura 8, no Ayres de Souza a água chega aos lotes por gravidade. De acordo com 

a colona Entrevistada G (2016)
32

: “o sistema de irrigação daqui é todo por gravidade. É o 

mais antigo que tem! É aqui e em Forquilha (no Perímetro irrigado Forquilha). Gasta muita 

água! É muita água! Muita água mesmo!” Apontando assim, para a existência de sutil 

questão, a ser mais bem discutida no Sexto Capítulo desse Trabalho, que é a crise gerada pelo 

uso excessivo de água nesses perímetros associados à baixa dos índices de precipitações. 

 

         Figura 8- Trecho de sistema de irrigação do Setor I do Ayres de Souza. 

       Fonte: Ximenes (2016). 

 

Diferentemente do que ocorre em outros perímetros irrigados, a exemplo do 

Araras Norte, onde, em prol da manutenção do projeto, os irrigantes pagam uma taxa cobrada 

em dinheiro denominada “K2”, no Ayres de Souza os colonos pagam contribuem para a 

conservação dos serviços no mesmo, mediante o pagamento da diária em serviço. No caso, a 

AUDIPAS faz o controle, cobrança e fiscalização desse pagamento.  

Os colonos oferecem seu trabalho ou remuneram um trabalhador para contribuir 

com a organização dos serviços, a exemplo da limpeza e desobstrução de canais, dentre outros 

serviços. A colona Entrevistada G (2016)
33

 compara o sistema de cobrança feito no Ayres de 

Souza com outros vigentes em outros perímetros, afirmando que: “A prestação de contas do 

PIAS é feita em serviço! Eles (colonos) não pagam a taxa K2, fazem a organização pra que 
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cada colono dê dez diárias de serviço por ano, cinco em junho e mais cinco em  outubro, pra 

manutenção dos lotes.   Lá no Araras Norte eles pagam o K2 no DIPAN, que repassa ao 

DNOCS” (ENTREVISTADA G, 2016). 

Sobre a cobrança de taxas a exemplo do K2, na condição de presidente da 

AUDIPAS, a colona Entrevistada G (2016) revela que: “tem quem não pague, mas, no 

contrato de compra e venda existe uma cláusula que prevê que em casos de débitos com o 

Distrito, o colono não tem direito à posse da terra! E, se não fizer tudo direitinho, o DNOCS 

investiga! Eles formam Comissão e fiscaliza!” (ENTREVISTADA G, 2016)
34

. 

Ainda de acordo com a Entrevistada G (2017)
35

, no início das atividades 

produtivas no Ayres de Souza, o DNOCS, assumindo postura paternalista, apenas subsidiava 

essas atividades, exigindo dos colonos apenas a dedicação exclusiva ao projeto. Entretanto, 

logo após um período de aproximadamente cinco anos após o inicio do funcionamento do 

Ayres de Souza, houve, por parte do DNOCS, maior controle e cobranças referentes à 

produção dos colonos.  

A respeito disso, a entrevistada explica que: “de cinco anos pra frente o DNOCS 

começou a cobrar” (ENTREVISTADA G, 2017). Explicando ainda que as terras que 

compõem os lotes são divididas da seguinte forma:  

São três áreas irrigadas, uma para capim e duas pra milho e feijão. Depois vieram 

mais três áreas, que foram plantadas arroz. As áreas têm tamanho diferente. 

(Assim,) 45 hectares, foi demarcada área de reserva ambiental. 21 hectares pra 

cada, de área seca, pra colocar o gado. 2,80 hectares é a área irrigada de cada 

lote. É indefinido, mas sempre fica acima de 1 hectare, porque, mesmo o colono que 

tem a área menor, ela mede mais de 2 hectares (ENTREVISTADA G, 2017). 

No tocante aos seus dados populacionais, “572 famílias viviam no projeto há dois 

anos atrás. Eram 3.102 pessoas residindo em toda a área do Perímetro” (ENTREVISTADA G. 

2017). Esses dados são referentes ao ano de 2014, quando foi feita a última contagem de 

habitantes do Ayres de Souza, esta realizada pela AUDIPAS com o apoio da Agente de Saúde 

e colona no setor VI, a Entrevistada M, que acompanha as famílias do perímetro. Os dados 

foram organizados em um relatório enviado para o DNOCS. 

Na maioria dos casos esses colonos residem dentro das terras que constituem os 

seus lotes, todavia, ocorrem casos em que o colono reside em um Setor e tem terras em outro 
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setor do projeto, como é o caso da Entrevistada B (2017)
36

 que explica: “as minha terra são 

no Setor II e eu moro aqui no setor I!  Agora eles (colonos) tão levando as casa pra dentro do 

lote deles. As casa agora vão ser construída dentro do lote”. Revelando ainda que: “O 

habitacional é separado do sequeiro. Agora o setor VI ficou junto” (Entrevistada B, 2017).  

Portanto, há diferenciação na destinação das áreas dos lotes (conforme já revelado 

em depoimento anterior) existindo a área destinada a construção das residências, chamada de 

habitacional; e área a ser cultivada a agricultura de sequeiro, caracterizado pelo plantio do 

arroz, milho e feijão.     

Dentre as dificuldades sofridas pelos colonos do Ayres de Souza, está aquela que 

diz respeito à aquisição de financiamentos, pois, por se tratar de pessoas simples, com baixo 

nível de escolaridade, têm certa dificuldade de lidar com Bancos e buscar suas linhas 

creditícias. Porém, ainda assim, o fazem. Ao chegar à Casa Bancária, o colono se depara com 

dificuldades as quais geram, inclusive, constrangimentos para os mesmos, que não conseguem 

comprovar posse de terras, uma vez que, o que eles têm são contratos de concessão de uso das 

terras que ocupam no Ayres de Souza.  

Casos semelhantes ocorrem com irrigantes de demais perímetros, a exemplo do 

Araras Norte, conforme se verá nas falas de seus irrigantes em Capítulo seguinte. Quanto aos 

problemas destacados pelos colonos do Ayres de Souza, foram citadas situações embaraçosas, 

além daquelas referentes à aquisição de linhas creditícias, aquelas direcionadas a solicitação 

de aposentaria, junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).  

A colona Entrevistada G (2017)
37

 relata que, tendo apenas a concessão da licença 

para trabalhar na terra e não a posse dessas, o colono estaria mergulhado em uma confusa 

situação que os desprivilegia em muitos aspectos. Em suas palavras: “contrato de concessão 

de uso o irrigante tem dificuldade pra se aposentar! Vai no Banco, não tem documento da 

terra! Vai pro INSS, não tem posse de terra...” (ENTREVISTADA G, 2017). 
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3.2 Perfil dos Setores do Perímetro irrigado Ayres de Souza 

 

O Ayres de Souza é constituído por seis setores, os quais abrigam semelhanças e 

diferenciações. Quanto às semelhanças, essas são fundamentais para manter o caráter unitário 

do projeto, que tem na sua Associação Geral denominada AUDIPAS, o principal fator de 

coesão daquele grupo de colonos que se organizam em busca da manutenção da infraestrutura 

e bom funcionamento do Ayres de Souza, composto por lotes de extensões variadas.  

Em cada um dos setores do referido perímetro é possível encontrar uma 

organização própria proveniente, principalmente, da existência de suas associações às quais 

lhes conferem características que mantêm o grupo de colonos coeso. A articulação entre todos 

os setores se dá através por intermédio da atuação da AUDIPAS, associação geral a qual todas 

as demais se reportam, funcionando assim, como agente de integração entre os setores I, II, 

III, IV e VI do Ayres de Souza.  

Por ser destinado à EMBRAPA e, por conta disso, não ser ocupado por famílias 

colonas, o Setor V não se apresenta inserido no contexto das relações percebidas no Ayres de 

Souza, cuja complexidade contribui para caracterizá-lo, diferenciando-o do Araras Norte, 

igualmente estudado nesta pesquisa.  

Ainda no tocante ao seu aspecto organizacional, o Ayres de Souza apresenta no 

Setor I a formação da “Associação Comunitária dos Moradores do Setor I” (TEIXEIRA, 

2016), na qual são filiados os colonos ocupantes desse setor, onde se localiza, também, a sede 

da AUDIPAS, apresentada na Figura 9, a seguir.  

 

Figura 9- Sede da AUDIPAS (setor I do Ayres de Souza). 

 Fonte: Ximenes (2016). 
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Além de abrigar as sedes dessas associações, há no Setor I do Ayres de Souza 

uma escola para atender a população de colonos que ali residem. Esta escola, que tem por 

nome Escola de Ensino Fundamental Joaquim Barreto Lima
38

, em alusão ao antigo prefeito 

eleito no município de Sobral, conhecido popularmente como “Quinca” que, pelo partido 

eleitoral Arena, governou esse município no período correspondente aos anos de 1971 a 1973. 

A referida escola (Figura 10) que leva o seu nome está situada no Setor I desse projeto, e 

atende as crianças oferecendo Ensino Fundamental às mesmas.  

 

Figura 10- E.E.I.F. Joaquim Barreto Lima, situada no Setor I do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2016). 

 

A colona Entrevistada G (2017)
39

 explica que: “aqui tem Escola até o 9º ano do 

ensino fundamental. Aí Ensino Médio é em Jaibaras. Faculdade em Sobral...”, revelando 

assim, os movimentos pendulares que a população de estudantes do Ayres de Souza faz para 

ter acesso ao Ensino Médio, ofertado por escolas situadas na zona urbana de Jaibaras e 

educação superior, na cidade de Sobral. 

Nesse setor I, há um tanque de resfriamento de leite (Figura 11), adquiridos com 

recursos da AUDIPAS, que atende a totalidade dos colonos do perímetro, independentemente 

do setor ao qual estão inseridos. Até o ano de 2014, antes da suspensão da emissão de águas 

ao projeto, os colonos do Ayres de Souza levavam diariamente a sua produção de leite para 

esse tanque, onde ficava armazenada a produção de leite do projeto. 
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Figura 11- Tanque de resfriamento de leite do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2016). 

 

De acordo com a Entrevistada G (2016)
40

, a energia elétrica utilizada para 

refrigeração dos produtos armazenados no referido tanque é custeada pela Prefeitura 

Municipal de Sobral. Nos tempos, em que a produção de leite era fomentada pelo cultivo do 

capim irrigado pelas águas do açude Jaibaras, diariamente, se tinha um excedente superior a 

mil litros, cujo destino era a Indústria de Laticínios Sobralense denominada Lassa. 

O Setor II do Ayres de Souza é constituído por 38 colonos, segundo a 

Entrevistada G (2017) 
41

. Nos primórdios do perímetro esse setor foi denominado como sendo 

“Fazenda de Todos Nós”, nomenclatura esta registrada nas atas do projeto, presente inclusive 

na denominação da Associação do referido setor, cujo nome oficial é “Associação 

Comunitária Fazenda de Todos Nós”, conforme se vê na capa do estatuto desta associação. 

Entretanto, desde o período de implantação do projeto até os dias atuais, esse 

Setor II é conhecido como IDEC. Quanto à significância; origem e motivos que remetem a 

esta nomenclatura, nem mesmo os colonos residentes nesse Setor desde a sua criação sabem 

explicar. Apesar de a sigla IDEC ser usualmente utilizada para designar o “Instituto Nacional 

de Defesa do Consumidor”. 
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Entretanto, não se encontrou indícios de que sua atribuição ao setor II do Ayres de 

Souza tenha qualquer vinculação com esse Instituto. Acredita-se que esse apelido para o Setor 

tenha surgido de algum fato específico e particular ao projeto e que tenha se popularizado de 

forma tão espontânea que os sujeitos da pesquisa não tenham refletido sobre, apenas 

internalizado e o perpetuado mesmo com o passar do tempo.   

Os habitantes do Setor II tem como líder e representante a colona Entrevistada J 

(2017)
42

, que se apresenta como sendo uma das primeiras a chegar para habitar as áreas desse 

Setor. Segundo a mesma: “eu fui uma das que vêi por primêro! Eu vim pra cá em (19)88. 

Fundaram aqui em 87!  Eu num sei contá muito não porque, naquele tempo, eu vevia mais 

era em casa. Os presidente erum ôtros. Uns já até morreru!”, diz a entrevistada que cita o 

nome de alguns colonos do sexo masculino que a antecederam na presidência da Associação 

desse Setor II.  

Inconscientemente, a Entrevistada J (2017) reproduz, no Perímetro irrigado Ayres 

de Souza, aspectos do empoderamento feminino, que dá à mulher autonomia para sair de uma 

posição extremamente passiva e conformista, passando a atuar de forma ativa na tomada de 

decisões nos fatores que dizem respeito à sua vida; à sua família e ao seu trabalho, pois sim, 

essas mulheres de forma particular desempenharam importantes funções no perímetro, 

funcionando como um sustentáculo ao modelo padrão almejado e instituído pelo DNOCS.  

Eram essas donas de casa quem melhor educavam os filhos para o trabalho e vida 

em sociedade; cuidando atentamente das tarefas domésticas, uma vez que, a aparência de suas 

casas era avaliada criticamente pelas assistentes sociais durante as visitas, e ainda, ajudavam 

os maridos e filhos no trabalho no campo.  

Portanto, se tem na figura dessas colonas a representação de importantes líderes 

essenciais à organização da vida cotidiana no projeto. Atualmente, a atuação política das 

colonas a exemplos da Entrevistada J (2017) e Entrevistada G (2016)
43

, que presidem 

associações no perímetro, traz em seu cerne, importante reflexão acerca da mudança do papel 

da mulher na sociedade que, por sua vez, repercute também na organização social do Ayres de 

Souza.  

Por conta de sua trajetória no Ayres de Souza, a Entrevistada J (2017) é 

conhecedora da história do mesmo que, por muitas vezes, se confunde com a sua própria 

história de vida. Ela acompanhou, de forma um tanto “discreta”, todos os processos 
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envolvendo o Setor ao qual se inserira desde sua chegada ao projeto, o Setor II. Em seu 

depoimento, a mesma traz importantes informações sobre a fase inicial do Setor II, afirmando 

que: 

Isso aqui foi fundado com 39 (colonos). E num aumentô não porque... os fíi dos 

sócio casava e ficavum tudo ao redó, né?! E num ligavum em se associá (na 

Associação dos colonos do Setor II do Ayres de Souza). Aí nóis fazia aquela 

fichazinha das carteirinha, né?! E... depoisi... aparicia unr direitinho pa nóis pagá e 

nóis ia paganu... aí nóis pagava. E teve até um tempo que ficô assim mêi fraco e 

nóis cum medo da Associação pegá multa, purque, quando chegasse a época de 

pagá, num tem com quê a gente pagá, né?! Ainda hoje em dia, nóis tamo só cum o 

dinheirinho das carteirinha (ENTREVISTADA J, 2017)
44

. 

 A colona Entrevistada J (2017) mantém sob sua posse os documentos e registros 

históricos desse Setor. A seguir se tem a transcrição de sua fala, na qual a entrevistada 

apresenta a ata de reuniões da Associação do Setor II, dizendo: “a ata é essa aqui! Desd’o 

começo do projeto a gente faz as nossa reunião e... a nossas história fica tud’aqui ó! Fica 

tud’aqui ‘ar’ nossas história.  Isso aqui é o primeiro Livro de Ata” (ENTREVISTADA J, 

2017).  

A Associação do setor II dispõe ainda, de maquinários conseguidos por meio de 

parcerias com os governos Estadual e Federal. Dentre esses recursos disponíveis e utilizados 

nos trabalhos na terra pelos colonos desse Setor estão um trator e uma forrageira (Figura 12).   

 

Figura 12- Maquinários da Associação do Setor II do Ayres de Souza. 

  Fonte: Ximenes (2017). 
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Com recursos obtidos através da cobrança das mensalidades aos associados, a 

Associação do Setor II construiu um local próprio para a realização de suas reuniões mensais, 

os quais denominam de “Salão”. Esse salão sede da associação do setor II, assim como a 

Igreja católica construída no mesmo Setor estão situados lado a lado, conforme aparecem na 

Figura 13.  

 

Figura 13- Sede da Associação e Igreja Católica do Setor II do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

 

  A associação do setor II dispõe ainda, de uma canoa, muito importante em 

períodos de cheia do rio Jaibaras, quando esses colonos ficam isolados e necessitam 

diariamente atravessar o rio para realizar tarefas rotineiras. Por conta dessa necessidade, a 

associação paga a um funcionário, contratado pela mesma, para fazer a travessia das pessoas 

que necessitarem desse serviço.  

O canoeiro trata-se de um agricultor residente nesse setor II, permanece à 

disposição dos colonos até às 22:00 horas. Além disso, a associação do setor II dispõe de uma 

“casa de farinha”, a qual é utilizada pelos associados para realização das “farinhadas”, 

processo no qual se faz o beneficiamento da mandioca e transformação desta em farinha e 

goma, assim como em beiju.   

O trabalho desempenhado pelas associações, que funcionam como um fator de 

união entre os colonos inseridos de um mesmo Setor são percebidos conflitos entre os mesmo. 

Em meio às narrativas ouvidas durante as conversas com colonos do setor II do Ayres de 

Souza, foram percebidos alguns aspectos que apontam para a existência de divergências 

quanto aos interesses entre esses colonos que, por vezes demonstram priorizar interesses 

individuais em detrimento dos coletivos. 
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Além disso, foram percebidas certas disputas de poder e traços de desconfianças 

que, por sua vez, permeiam as relações entre os colonos do setor II, dificultando a 

convivência entre esses e figurando como um entrave ao sucesso dos mesmos no 

desenvolvimento de suas atividades produtivas.  

As rivalidades e desconfianças repercutem negativamente inclusive no pagamento 

das mensalidades à associação, que corresponde a R$ 5,00 reais mensais, e que, 

frequentemente são negligenciados por parte dos colonos associados. Outro problema 

frequente, observado não somente nesse, mas como em outros Setores do Ayres de Souza, diz 

respeito à insegurança, pois, são comuns os furtos nessas áreas.  

Há relatos de furtos de animais; motores utilizados no sistema de irrigação das 

culturas, assim como de maquinários ou de peças do, a exemplo do motor do trator da 

associação desse setor II, denunciado pelo colono Entrevistado I (2017)
45

, em entrevista. O 

mesmo revelou que: “até o motô do tratô da Sociação eles levarum! Num sei quantas veiz, já! 

Já levarum num sei quantas veiz e toda veiz que ajeita, eles vêm busca de novo! No cadiado, 

corrente, tudo... mas eles leva! Num qué nem sabê!”. 

Tais situações acabam por fragilizar consideravelmente o orçamento, não somente 

da Associação do Setor vitimado por esses furtos, a exemplo daquela do setor II, mas 

também, os colonos que dependem desse maquinário para desenvolver suas atividades 

agropecuárias. Eventos como esses ocorridos em um momento sutil como o vivido na 

atualidade pelo Ayres de Souza, em decorrência da estiagem prolongada, comprometem 

seriamente as atividades econômicas não somente do Setor, mas como também do perímetro 

como um todo.     

Quanto ao setor III do Ayres de Souza, esse abriga um total de 26 colonos. 

(ENTREVISTADO F. 2017)
46

. De acordo com o Entrevistado F (2017), de todos os setores 

do Ayres de Souza, seria o III aquele que mais sofrera com a estiagem prolongada, que 

perdura desde 2012. Em suas palavras: “o setor III ainda é mais castigado pela seca. Muito 

mais, ainda!” (ENTREVISTADO F, 2017). 

Essa percepção deve-se a localização geográfica do setor no projeto, em relação 

aos recursos hídricos disponíveis no mesmo. Tal situação é agravada pela prática bastante 

tradicional e equivocada pela qual os colonos, assim como a grande maioria dos agricultores 
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do semiárido fazem, que consiste em “limpar” a terra para o cultivo a partir da queima da 

vegetação existente sobre o solo, conforme se observa na imagem da Figura 14. 

 

Figura 14- Vegetação do Ayres de Souza queimada propositalmente.  

  Fonte: Ximenes (2017).  

 

Indagado sobre o motivo pelo qual se faz isso, num Setor cuja principal queixa é a 

de os prejuízos decorrentes da escassez de chuvas são percebidos com maior intensidade, o 

entrevistado justifica o ato praticado não somente nesse Setor, bem como no perímetro, de 

modo geral, respondendo que: “colocaram fogo porque morreu, né?! Essas área aqui eles tão 

preparando pra plantar, agora no inverno!”  (ENTREVISTADO F, 2017)
47

, explicando que 

esta é prática recorrente no perímetro. 

No tocante à sua organização e infraestrutura, além de estarem vinculados à 

AUDIPAS, assim como os demais colonos em seus respectivos setores, os habitantes do Setor 

III estão associados à Associação Comunitária dos Moradores do setor III, conforme mostra a 

Figura 15.  

Na fachada da referida associação há a identificação como sendo essa a 

Associação Comunitária do setor III de Jaibaras, em alusão à nomenclatura atribuída ao Ayres 

de Souza pelos populares.  
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Figura 15- Sede da Associação Comunitária dos Moradores do Setor III do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

 

Por intermédio dos convênios estabelecidos com entidades governamentais e 

demais órgãos de fomento, a Associação desse setor III recebeu, mediante a prévia elaboração 

de projetos, algumas vantagens, tais como um trator, utilizado pelos colonos nas suas 

atividades.  

Esses colonos, apesar do baixo grau de instrução, organizam-se e, por meio das 

Associações, buscam incessantemente o apoio dos Governos Federal; Estadual e Municipal, 

através da elaboração dos perímetros. Entretanto, nem sempre obtém êxito.  

No caso do maquinário em questão, apesar de todas as seis Associações dos 

Setores do Ayres de Souza terem feito projetos semelhantes, solicitando um trator, apenas 

algumas obtiveram êxito. É o que explica a colona Entrevistada G (2017)
48

, ao afirmar: 

“todas fizeram o projeto pedindo, mas nem todas receberam”.  

No setor III há ainda uma escola (Figura 16) também de nome Joaquim Barreto de 

Lima, cujo funcionamento se dá como um anexo da E.E.F.M. Ayres de Souza, situada na zona 

urbana do distrito de Jaibaras, Sobral/CE.  Nesse anexo, situado no interior do Setor III, 

funcionam turmas de Educação Infantil I ao V, bem como turmas de Educação de Jovens e 

Adultos (EJA).   
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Figura 16- Anexo da E.E.F.M. Ayres de Souza situada no Setor III do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

Além da Escola, mostrada na Figura 16, o Setor III abriga ainda, um posto de 

saúde da Família (PSF), mantido pela Prefeitura Municipal de Sobral responsável, também, 

pela construção da Praça Padre João Batista da Frota localizada próximo à Igreja Católica do 

Setor III, tais aspectos paisagísticos, assim como a placa de inauguração da referida Praça, 

podem ser observados nas imagens da Figura 17, a seguir.  

 

Figura 17- Igreja Católica e pracinha do Setor III do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 
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Há ainda o setor IV do Ayres de Souza, que é composto por uma população muito 

reduzida, se comparada as dos demais Setores. De acordo com a colona Entrevistada G 

(2017)
49

 “no Setor IV só tem três casinhas”. Assim como os setores II e VI, o setor IV não 

teve as suas obras de implantação do sistema irrigatório concluídas.  

Por isso, seus colonos, para produzir nas mesmas condições dos demais colonos 

do projeto, fizeram economias, muitas vezes sacrificando o conforto e bem estar da família, 

para adquirir recursos financeiros capazes de subsidiar a compra e instalação desse sistema 

em suas terras.  

A fala da colona Entrevistada B (2017) evidencia isso, ao afirmar que: “o setor IV 

não tem nada de irrigação! Tudo aqui foi por conta própria! Os irrigantes do setor IV e VI 

irrigam por conta própria. Sempre irrigarum! Desde quando começô até hoje”.  Revelando 

que, antes mesmo de o projeto existir, em áreas desapropriadas já existia instalação de sistema 

irrigatório baseado na utilização das águas do açude Jaibaras. Entretanto, a entrevistada 

explica que: “a infraestrutura existia antes da desapropriação, mas nunca chegou aqui. A 

água não é suficiente”.  

Durante as pesquisa de campo no setor IV, são percebidos poucos elementos que 

caracterizem a presença do DNOCS nessas áreas. Com exceção de uma ponte, construída por 

esse órgão sobre o rio Jaibaras, essas terras não apresentam marcas do intervencionismo 

estatal praticado por esse órgão. Em suas palavras, a Entrevistada B (2017)
50

 comenta que: 

“no Setor IV ainda tem uma ponte, feita pelo DNOCS! Fora isso, acho que num fizerum 

muita coisa lá não!”.  

Semelhante ao que ocorre no Setor IV, onde não são evidenciados indícios da 

atuação do DNOCS na implantação de infraestrutura de irrigação, também, no setor V, esta 

presença do referido órgão estatal são muito discretos uma vez que esse setor V é ocupado 

pela EMBRAPA, que imprimiu no setor V características que moldam seu espaço, remetendo 

à empresa o seu uso e ocupação. 

Nas imagens da Figura 18, a seguir, é possível observar alguns aspectos 

paisagísticos do setor V que abriga fazendas onde são promovidas pesquisas e experimentos 

científicos por parte da referida empresa de pesquisa agropecuária. 
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Figura 18- Fazenda da EMBRAPA situada no Setor V do Ayres de Souza. 

Fonte: Mariana Nascimento (2017). 

 

O trabalho realizado pelos pesquisadores da EMBRAPA objetiva solucionar ou 

mitigar problemas relativos aos rebanhos de caprinos, os quais se constituem no principal 

objeto de pesquisa e foco de atuação dos melhoramentos desenvolvidos pela empresa no 

município de Sobral/CE. 

Diferentemente dos setores IV e V, que não apresentam populações significativas 

em termos de números, o Setor VI apresenta população considerável, uma vez que, em 2016, 

essa era composta por 135 habitantes, sendo que 56 faziam parte da área de atuação da agente 

comunitária de saúde, a Entrevistada M (2017)
51

 que, além do trabalho que desenvolve no 

setor VI,  é também colona no mesmo setor. 

Por ser filha de agricultor selecionado pelo DNOCS como colono para o Ayres de 

Souza, e residir no projeto desde sua infância, a Entrevistada M (2017) conhece bem a 

realidade daqueles que o habitam. Quanto à população de seu setor, com base na sua vivência 

e nas informações obtidas nas visitas domiciliares que realiza, a colona e agente de saúde 

revela aspectos populacionais do mesmo, afirmando que:  
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Os mais velhos são voltados pra agricultura, já os mais novos procuram emprego 

em outras coisa por aí por fora. Ainda assim, a população idosa vive mais da 

aposentadoria do que da agricultura Aqui a população idosa vive mais da 

aposentadoria do que da agricultura (ENTREVISTADA M, 2017). 

Ainda com relação às famílias colonas do setor VI, essas estão organizadas na 

composição da Associação Comunitária dos Pequenos Agricultores do setor VI (TEIXEIRA, 

2016). Contam com abastecimento proveniente das cisternas de placa (Figura 19) implantadas 

pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE), por meio do projeto São José
52

, para 

fazer o abastecimento da água utilizada para em suas atividades domésticas.  

 

Figura 19- Cisterna de placa implantada em residência de colono do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

Além das cisternas de placas, as populações dos demais setores do Ayres de 

Souza (setores I, II, III, IV e V) dispõem de abastecimento de água feito pela rede implantada 

no perímetro pelo DNOCS a qual, por sua vez, não incluiu o setor VI (ENTREVISTADA G, 

2017
53

; ENTREVISTADA M, 2017).
54
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 Segundo informações contidas no site da Superintendência de Obras Hidráulicas (SOHIDRA), o Projeto São 

José III executa obras hídricas visando o “abastecimento de água domiciliar nas comunidades com até 70 

famílias do interior do Estado”, bem como, avalia e aprova projeto, que tenham por objetivo “aumentar o acesso 
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infraestrutura e de serviços sociais básicos como meios para a redução da pobreza”. Desta forma, teria concedido 

através da aprovação de projeto elaborado a pedido da AISQ, o maquinário citado pelo presidente desta 

Associação (SOHIDRA, 2014). 
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Dentre as construções de uso coletivo existentes no setor VI, há um prédio da 

extinta Escola Agrícola Paulo de Almeida Santos que atualmente tem seu prédio cedido em 

prol do funcionamento dentro da área do setor VI, de um anexo da Escola de Ensino Infantil e 

Fundamental José Arimatéia, situada no distrito sobralense de Bonfim.  

Segundo a colona Entrevistada N (2017)
55

 especula-se que o referido prédio, onde 

funcionou a Escola Agrícola e atualmente funciona o anexo, será transformada em banco de 

mudas. Ainda de acordo com a entrevistada, essa Escola dispõe de três salas de aula, nas quais 

funcionam três turmas matutinas que, de acordo com a mesma, dividiriam a mesma sala.  

A saber, em cada uma das salas de aula disponíveis na referida escola, abriga as 

turmas de Infantil II e Infantil III; Infantil IV e Infantil V; 2º Ano e 3º ano do Ensino 

Fundamental; 4º ano e 5º Ano. Além disso, no período vespertino funcionam mais duas 

turmas em salas diferentes, sendo uma de 1º Ano e a outra de 4º ano, ambas do Ensino 

Fundamental. Do 5º Ano ao 9º Ano do Ensino Fundamental, os moradores do setor VI se 

dirigem à Bonfim/Sobral-CE, para cursarem nas escolas localizadas nesse distrito 

(ENTREVISTADA N, 2017)
56

.  

No setor VI, são melhor evidenciados os aspectos relativos à autonomia e ao 

protagonismo demonstrado pelos colonos do Ayres de Souza, em sua totalidade. Dentre os 

fatos que revelam tais características de sua população, está a iniciativa, por parte da 

comunidade que habita o setor VI, de construírem, por conta própria, uma Igreja Católica 

(Figura 20) nas áreas desse setor.  

Assim como a referida Igreja, construiu-se ao lado da mesma, um espaço 

destinado à ocorrência de missas campais e denominado pelos colonos de oratório (Figura 

21). De acordo com depoimentos dos entrevistados, nessas construções aglomeram-se muitas 

pessoas durante os períodos festivos, quando a comunidade que forma o Setor se envolve nas 

celebrações religiosas, promovendo assim uma bonita festa.  
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Figura 20- Igreja católica construída no Setor VI do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

 

Figura 21- Oratório construída no Setor VI do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

Além disso, esses colonos construíram uma ponte de alvenaria, em substituição à 

antiga travessia feita em espécie de ponte improvisada de madeira, também construída por 

esses habitantes do setor VI. Ambas as pontes podem ser visualizadas na imagem da Figura 

22, a seguir. 
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Figura 22-Ponte nova de alvenaria e a antiga de madeira, construídas no Setor VI do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

 

Essa ponte de alvenaria foi construída no ano de 2016, a fim de se solucionar 

problemas recorrentes ocasionados pela interrupção no tráfego entre esse setor VI e as demais 

áreas do perímetro, por ocasião das chuvas que, no período anual de precipitações, faziam 

com que o rio Jaibaras tivesse o seu volume aumentado atingindo a estrada utilizada por esses 

colonos. Assim, interrompiam ou dificultavam a passagem dos mesmos, culminando no seu 

isolamento. 

A ação se deu entre os meses de agosto e setembro de 2016 foram iniciadas as 

obras da ponte/passagem molhada do setor VI. Em 30 de novembro de 2016 foi realizada a 

inauguração da mesma. A colona Entrevistada G (2017)
57

 narra momentos da inauguração da 

referida ponte, ocorrida em dezembro de 2016. Segundo a entrevistada:  

Em dezembro eles (colonos e suas famílias) fizeram até uma missa pra inaugurar a 

passagem molhada construída por eles mesmo. Fizeram até um vídeo. Mostraram 

lá, no dia... Eles já tinham pedido à  prefeito (de Sobral); à Governador , a todo 

mundo, mas ninguém dava aí eles resolveram fazer por conta própria mesmo! 

(ENTREVISTADA G, 2017). 

De acordo com a Entrevistada M (2017)
58

, a Prefeitura Municipal de Sobral 

auxiliou com os serviços prestados por um engenheiro civil contratado por esta Prefeitura, 

bem como, com o fornecimento de material de construção tais como cimento, brita, tela e 

manilhas. Esse custeio oriundo da Prefeitura Municipal de Sobral é constantemente citado nas 
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conversas, conforme aponta o trecho da fala da colona Entrevistada G (2017), no qual a 

mesma afirma que: “quem ajeita estrada aqui é a Prefeitura”, referindo-se às estradas do 

projeto, como um todo.  

A ajuda por parte do governo municipal de Sobral teria sido concedida mediante a 

intermediação de uma liderança política residente no distrito sobralense de Bonfim que, por 

sua vez, na era vereador do município de Sobral na época da construção da referida obra. Por 

estar, geograficamente mais próxima desse distrito de Bonfim, a população do setor VI 

mantêm relações com esse distrito, e não com o também distrito sobralense de Jaibaras, para o 

qual recorrem às demais pessoas que residem no Ayres de Souza.  

Os moradores do setor VI, assim como os demais habitantes do Ayres de Souza, 

também se articularam em prol da reinvindicação, junto à COELCE, para a implantação da 

rede de distribuição de energia elétrica nesse Setor que, até então não dispunha de energia 

para realizar suas atividades produtivas e nem para o uso doméstico.   

O processo de solicitação e espera pela chegada da energia elétrica nesse Setor 

perdurou por 10 longos anos. A colona Entrevistada N (2017)
59

 relembra que: “a energia 

elétrica daqui demorou 10 anos pra chegar”. Os moradores do setor definiram essa década de 

espera pela energia elétrica como sendo um tempo de lutas incansáveis até que a solicitação se 

concretizasse.  

Desde então, foi possível viver no campo com maior conforto e comodidade, 

garantindo assim, a permanência dos filhos de colonos nas terras do Ayres de Souza. Além 

disso, foram viabilizadas a implementação das técnicas de irrigação, por meio da utilização de 

motores bombas, cuja função é retirar as águas diretamente do rio Jaibaras e direcioná-las 

para os campos de cultivo a serem irrigados pelas mesmas.    

Entretanto, na situação atual dos reservatórios e demais recursos hídricos, a 

extração dessas águas configura-se como agravo ao grave problema que ameaça não somente 

o abastecimento humano, mas como também, a própria manutenção dos recursos.  

Contudo, os colonos, por não disporem de conhecimentos insistem em irrigar os 

seus cultivos. Para isso, captam água diretamente do rio Jaibaras, que passa dentro das áreas 

desse setor VI. Ações desse tipo são constantemente flagradas e autuadas pela COGERH, que 

faz visitas constantes ao perímetro, a fim de fiscalizar práticas desse tipo.  

De acordo com as informações obtidas em campo, quando encontra essa ação em 

algum dos lotes, além da multa no colono responsável, a COGERH certifica-se de que esse 
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não a praticará lacrando os motores utilizados na extração dessas águas. Com isso, além de ter 

que pagar a multa relativa à falha, o colono corre o risco de perder o motor, já que, de acordo 

com suas falas, suas peças ficariam estragadas caso não estejam em constante utilização. 

Mostrando o motor lacrado na varanda de sua casa, o colono Entrevistado O 

(2017)
60

 explica que: “O motô tá lacrado já faz uns três ano. Tá estragado, purquê ele é 

muvido à óleo, né?! Aí, por uma época dessa se estragô-se! Uma coisa dessa que tem que tá é 

funcionando direto... tá é aí parado! Num presta mais!” (ENTREVISTADO O, 2017).  

Além dos conflitos, se têm nesse Setor outros problemas caracterizados pela 

insegurança, pois, semelhante ao que ocorre no setor II, os colonos do setor VI denunciam 

casos de furtos aos equipamentos utilizados por eles nas atividades agrícolas. Esses citam 

furtos de bombas, que eles chamam de “sapo”, dentre outros pertences que, inclusive, foram 

adquiridos com recursos próprios, já que, conforme fora citado anteriormente, receberam os 

lotes sem a instalação de seu sistema de irrigação. 

Além dos furtos, outro motivo de angústia por parte desses colonos diz respeito ao 

fato de não disporem de água para os cultivos, já que os serviços de abastecimento das 

atividades do Ayres de Souza foram suspensos até que o açude Jaibaras capte água das chuvas 

e assim, apresente elevação de seu índice de sua vazão. Por conta disso, os colonos estão 

produzindo de forma tradicional, ou seja, sem utilização de sistema de irrigação.  

 

3.3 Produção Agropecuária do Perímetro irrigado Ayres de Souza 

 

Apesar das adversidades, os colonos do Ayres de Souza apresentavam elevados 

índices de produtividade. Devido à sua vocação, decidida pelo DNOCS, como sendo a 

agropecuária, são desenvolvidas atividades inseridas nesse contexto. Por isso, se faz a 

associação entre a agricultura e pecuária.  

Na agricultura, fazem-se os cultivos de hortaliças orgânicas, as quais seriam muito 

comuns no perímetro por abrigar colonos que se empenham no cultivo dessas. De acordo com 

o ex-colono Entrevistado P (2017)
61

: “o ramo deles é hortaliça. É hortaliça que eles gostam” 

(ENTREVISTADO P, 2017).   
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A colona Entrevistada G (2017)62 
também fornece informações acerca dessa 

produção de hortaliças, afirmando que: “aqui se produzia 150 kg de verdura por semana. No 

dia certo, tinha!” (ENTREVISTADA G, 2017). Na Figura 23, é possível ver um exemplar do 

cultivo feito até mesmo no quintal da casa do colono, a exemplo do que é observado na 

imagem. 

  

Figura 23- Plantação de hortaliças em lote do setor I do Ayres de Souza. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

Além disso, no Ayres de Souza são cultivados ainda: arroz; feijão e milho, que 

têm suas produções adquiridas no interior do perímetro, pelos atravessadores de produção, 

comerciantes que adentram nos perímetros irrigados em veículos de carga, principalmente em 

caminhões, e compram a produção dos colonos com os quais mantêm negócios. Na maioria 

das vezes, o pagamento é feito no ato da compra, sendo utilizado para tanto, dinheiro em 

espécie.  

Nesse perímetro irrigado também são praticadas as culturas de algumas frutas, a 

exemplo da banana e do coco. De acordo com a colona Entrevistada G (2017)
63

: “hoje se 

planta coco no setor III, mas ou tão morto ou tá morrendo. Cada setor tem um pôquim de 

coco”. Informando ainda que, em tempos de existência de água em abundância no perímetro, 

se produzia capim, para alimentar o gado, uma vez que esse projeto é voltado à agricultura e 

pecuária, sendo essa atividade defendida pela entrevistada como a mais importante no Ayres 

de Souza.  
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De acordo com a mesma: “o capim sempre teve, pra poder criar os animais, já 

que o forte daqui é a pecuária mesmo. Hoje mesmo, o que sustenta é a pecuária, já que zerou 

a produção faz dois anos” (ENTREVISTADA G, 2017). Dessa forma, a criação de gado, 

extração do leite e comercialização desse e de seus derivados, a exemplo do queijo, são 

elencadas como principais atividades da maioria dos colonos que, além de gado, se dedicam 

também a criação de outros animais, nem que seja somente para consumo doméstico. Ao 

abordar esse assunto, a também colona, Entrevistada C (2017)
64

, explica que: 

Nós cria jumento, gado, galinha! Cabra não! Cabra não que... A cabra é muito 

ladrona. Entra nos terreno dus’ôto... a num sê que tivesse um terreno cercado só 

pra elas né?! Agora... Nóis criava uvelha, mas, nós cuidava delas de dia pá de noite 

os ladrão carregá. Os pessoal robava! (ENTREVISTADA C, 2017). 

Nos tempos de fartura, resultantes da maior disponibilidade de oferta hídrica para 

as atividades desenvolvidas no Ayres de Souza, os colonos comercializavam o seu excedente 

de leite in natura para a indústria sobralense de laticínios Lassa S.A. Para tanto, armazenavam 

o leite no tanque de refrigeração de uso coletivo, situado no setor I (anteriormente apresentado 

na Figura 11).  

Atualmente esse tanque está desativado, pois os colonos entendem que não 

compensa, financeiramente, vender o leite por um valor defendido pelos mesmos como sendo 

ínfimo, já que a indústria de laticínios adquirente da produção, a Lassa, paga apenas de R$ 

0,90 centavos pelo litro de leite. Dessa forma, seria economicamente mais vantajoso aos 

produtores deixar o gado solto, praticar a pecuária extensiva, e ordenhar os animais apenas 

para a fabricação de queijos. 

Portanto, tem-se o declínio crescente desta produção de leite que, se comparada 

àquela observada antes da falta de água no projeto, desperta enorme preocupação nos colonos 

praticantes da mesma, pois esses dedicavam além de esforços, muitos recursos financeiros na 

referida atividade. Restam aos produtores apenas duas opções que são: vender o leite ou, a 

partir desse, fabricar queijo para comercialização. 

Aqueles que optam por vender o leite in natura têm como adquirentes da 

produção os comerciantes locais, especializados na revenda de leite e por isso denominados 

“leiteiros”. Esses compram a produção de leite e a revendem na cidade de Sobral, assim como 

na área urbana de Jaibaras. Já os colonos que optam pela produção de queijo, fazem a venda 

direta de seus produtos no comércio sobralense. Segundo a colona Entrevistada G 
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(2016)
65

:“eles vende o queijo deles por conta própria, lá em Sobral” (ENTREVISTADA G, 

2017). 

No Ayres de Souza se pratica ainda a prática a piscicultura. No caso, de acordo 

com a colona Entrevistada B (2017)
66

, água utilizada nessa atividade seria extraída das 

reservas destinadas aos cultivos. Em suas palavras: “a água da piscicultura eles tira tudo da 

que vai pra plantação” (ENTREVISTADA B, 2017). 

No tocante a comercialização de seus produtos, ou os colonos os por conta própria 

aos atravessadores, que vêm até o projeto, conforme citado anteriormente, ou buscam 

comercializá-los diretamente nos mercados consumidores. Para tanto, mantêm relações 

comerciais com a iniciativa privada, representada pelos comerciantes da cidade de Sobral 

(principalmente), e ainda, com a iniciativa pública, através de programas do Governo Federal 

destinados à aquisição de produtos oriundos da agricultura familiar. 

São exemplos dos programas: o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), 

vinculado à Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário e 

ainda, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) que, por sua vez, é vinculado 

ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

Ambos os programas do Governo Federal, instituídos por meio dos Ministérios do 

Desenvolvimento Agrário (MDA) e da Educação (MEC), respectivamente. Nesse contexto, 

tem-se a fala da colona Entrevistada G (2016)
67

 confirmando que: “o PAA e o PNAE também 

são Programas pra quem eles (colonos) vendem a produção deles”. 

No PNAE, há o preestabelecimento de um prazo para entrega dos produtos, a 

saber, perecíveis, por parte do produtor que, chegado o período de entrega, cumpre com sua 

parte no acordo, entregando os produtos comercializados previamente. No caso de não 

disporem dos referidos produtos, os produtores realizam trocas com outros produtores ou 

adquirem a produção de terceiros para que assim possam efetivar o cumprimento de suas 

obrigações para com os adquirentes de seus produtos.      

Em tempos de maior oferta hídrica, e consequente elevação das taxas de 

produtividade do setor pecuário do projeto, com excedente do leite bovino se produzia, além 

do queijo, bebidas lácteas para serem comercializadas como merenda escolar. Porém, dado o 
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alto grau de perecibilidade do produto, os produtores do Ayres de Souza abandonaram esta 

produção.   

A colona Entrevistada G (2016)
68

 comenta esse período inovador da produção do 

Ayres de Souza afirmando que no vizinho Perímetro irrigado Forquilha a prática ainda é 

percebida. Em suas palavras: “o perímetro de Forquilha produz queijo, ‘danone’ (bebida 

láctea)... aqui eles também produziam pra vender pras escolas, mas aí, como se estraga com 

muita facilidade, eles pararam! Hoje em dia só fazem o queijo, mesmo!”. 

Desse modo, por meio dos programas do Governo Federal, executados pelo 

município, assim como para atender outras demandas, a Prefeitura Municipal de Sobral 

também é adquirente da produção do projeto Ayres de Souza, sendo esses entregues no 

“galpão da Prefeitura” e ainda no restaurante popular da cidade de Sobral o qual mantém 

parceria com o Governo Municipal de Sobral, para fornecimento de refeições ao público a 

baixíssimo custo. Cerca de R$ 1,00 o prato. Por isso conhecido popularmente como 

“Restaurante do Real”. 

Além de atender a esses programas (PAA e PNAE), os colonos do Ayres de 

Souza destinam seus produtos ao suprimento da demanda do mercado consumidor sobralense 

uma vez que comercializam diretamente em alguns dos principais pontos da cidade. Em seu 

depoimento, a Entrevistada G (2016) revela que esses produtores: “vendem no Mercado 

Central; Rainha. No Assaí é muito burocrático. Querem CNPJ do colono e é muito caro abrir 

CNPJ. Pagar imposto... é muito caro! No Lagoa também já venderam! ...Nos comércio 

pequeno, de bairro” (ENTREVISTADA G, 2016). 

Desempenhando importante papel não somente no contexto produtivo do Ayres 

de Souza, mas como em toda a trajetória de lutas e de trabalho dos colonos nesse Perímetro 

irrigado, estão as mulheres. Mães de famílias e até mesmo as filhas que, desde muito cedo, 

auxiliavam os pais e os irmão nas atividades domésticas e ainda, nos campos agrícolas, onde 

se envolviam no cultivo e na colheita. A Entrevistada G (2017)69 relembra o passado nos 

campos revelando que: 

Eu criança, desde menina aqui meu pai botou nós pra trabalhar na agricultura.   

Com dez anos nós tirava capim, eu e minha irmã. As mulher, as filha mais velha 

tirava capim, tirava canarana, vinha com uma carroça no boi, nós trepado lá em 

cima, nós cortava e trepava a canarana pra alimentar o gado, o gado e as ovelha 

dele (ENTREVISTADA G, 2017). 
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Entretanto, apesar de sua importância na organização social do perímetro, e de sua 

importante contribuição na obtenção de índices de produtividade satisfatórios, as mulheres do 

Ayres de Souza foram vítimas de preconceito e desvalorização de seu papel naquele contexto, 

sendo que, mesmo com o passar dos anos, o machismo ainda esteja presente nas conversas.  

Um exemplo, foi o fato presenciado durante a pesquisa em campo, quando o 

colono Entrevistado I (2017)
70

 afirma que: “Se a muié pegá num machado, o machado fica 

azalado! Se pegá na espingarda, do mermo jeito!” (ENTREVISTADO I, 2017), revoltada 

com o comentário do ex-vizinho, a ex-colona Entrevistada H (2017)
71

 retrucou de imediato: 

“mas é a muié que num coragi! Se a muié tive corági, num fica não!” (ENTREVISTADA H, 

2017), e continuou a conversa,  demonstrando indignação com o desmerecimento reportado 

ao seu trabalho nos campos de cultivo, assim como ao de suas comadres e parceiras de labuta 

no projeto.   

A colona Entrevistada G (2017), que tem sua história de vida entrelaçada a 

trajetória do Ayres de Souza, também narra com orgulho e satisfação as lutas travadas ao 

longo do tempo nesse perímetro, que abriga mulheres cujo trabalho nos campos é motivo de 

admiração por parte daqueles que as conhecem, conforme explica a entrevistada em seu 

depoimento, transcrito a seguir: 

Eu cheguei aqui eu tinha dois anos. Hoje já vou fazer 43 anos. Praticamente nasci 

aqui, né?!   Por incrível que pareça, tem mulher que trabalha mais que homem. 

Ainda vou lhe levar ali na casa de uma colona que broca até de machado pra você 

vê ela trabalhando, é a coisa mais bonita do mundo. Todo mundo que chega lá fica 

encantado. Não acreditam que aquilo é de verdade. Eu não levo agora porque o 

acesso aonde eles trabalham é muito ruim, mas eu vou lhe levar lá pra você ver.   

Ela broca de machado. (Ela é do) Setor Dois. Uma senhora já! É até aposentada e 

broca de machado. Esposa de colono. O colono já tá bem velhinho mesmo e ela dá 

conta do lote e produz. Só uma filha que trabalha junto com ela. Não, só elas duas. 

São duas mulheres. Esses dias nós tava na reunião e os colono mangando né, que os 

homens tavam tão frouxo que elas tão dando nos homens de dez a zero. Ela manga 

deles (ENTREVISTADA G, 2017)
72

. 

São histórias de vida como as aqui apresentadas que fazem do Ayres de Souza um 

lugar rico em vivências e de profundas e complexas relações e conflitos, os quais merecem a 

atenção por parte da ciência, assim como o respeito e o reconhecimento de suas lutas e 

conquistas ao longo dessas mais de quatro décadas de inserção nessa aventura que foi o 

perímetro irrigado para esses camponeses otimistas e sonhadores com um futuro melhor para 
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si e suas famílias sem para tanto, ter que abandonar o semiárido, ao qual chamam de  sertão, 

nem a agricultura e a pecuária.  
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4  PERÍMETRO IRRIGADO ARARAS NORTE E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

 

4.1 Aspectos de sua implantação: seleção de irrigantes e administração do Araras Norte 

 

Conforme o segundo capítulo desse trabalho, dentre os perímetros irrigados 

cearenses criados na conjuntura política da década de 1970, quando essa política se mostrava 

em primeira fase, está o perímetro irrigado Araras Norte, que apresenta estação chuvosa entre 

os meses de fevereiro a maio, sendo que sua temperatura média anual é de 28,2
o
 C. Nessa área 

se percebe evaporação média anual de 2.709mm. Sendo que sua precipitação média anual é de 

797 mm (DNOCS, 2017)
73

.  

Ainda no tocante ao seu perfil geofísico, o Araras Norte apresenta relevo plano, 

característico de solos aluviais.  Seus solos irrigáveis são de textura média a leve, e sua 

fertilidade varia entre natural e baixa. Por conta de seu relevo e das texturas predominantes, o 

manejo de todas as unidades deve incluir práticas conservacionistas adequadas.  De acordo 

com estudos apresentados pelo DNOCS, em sua página na rede mundial de computadores, a 

associação entre as texturas predominantes e as declividades, exigem precauções especiais 

com vistas à redução dos riscos de erosão (DNOCS, 2017)
74

. 

Quanto à sua pedologia, segundo esse órgão, 41,50 % da área do Araras Norte, ou 

seja  10.731,70 há, é composta por solos podzólicos. Além desse, observa-se ainda, a presença 

de solos dos tipos planosolos, aluviais, coluviais, regosolos e litólicos, porém em menor 

escala. Os solos podzólicos são defendidos pelo DNOCS como sendo os que apresentam 

melhores condições para agricultura irrigada, desta forma, o fato desta tipologia se sobressair 

às demais seria algo benéfico em se tratando de agricultura irrigada (DNOCS, 2017). 

Dessa forma, apresentando-se sob as coordenadas geográficas 4° 09’ de latitude 

Sul e 40° 32’ de longitude Oeste, está o Araras Norte, localizado nos territórios dos 

municípios de Varjota e de Reriutaba (Figura 24), cujo acesso se faz pela CE–183, que liga 

esse Perímetro irrigado à Serra da Ibiapaba, à Cariré e Sobral, por meio de seu entroncamento 

com a BR-222; Fortaleza, por meio da CE-366 (via Canindé) ou BR-222 (via Sobral) e ainda, 

ao município de Ipu, através do entroncamento com a CE-329. 
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Figura 24- Mapa de localização de Varjota e de Reriutaba no território cearense. 

Fonte: Ximenes (2018).  
 

 

Subsidiando as atividades do Araras Norte estão as águas provenientes do açude 

Paulo Sarasate, conhecido popularmente como açude Araras, termo esse que doravante será 

utilizado a fim de designar esse reservatório construído na década de 1950, situado no 

município de Varjota, cuja cidade influenciou intensamente desde a criação e crescimento 

desta, devido o fato de a mesma abrigar em seu território importantes obras implantadas pelo 

DNOCS, a saber, o açude Araras (Figura 25) e o Araras Norte, marcando assim, a trajetória da 

cidade de Varjota.  
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Figura 25-Mapa de localização do açude Araras – Varjota/CE. 

Fonte: Ximenes (2018).  

  

Com a finalidade de viabilizar a implantação do Araras Norte, na década de 1980,  

o DNOCS apropriou-se de 6.407,39 hectares de terras, as quais abrigariam a primeira e a 

segunda etapa do perímetro que apresenta área total irrigável equivalente a 3.225,00 hectares. 

Apesar de planejado na década de 1970, as obras de implantação do sistema irrigatório da 

Primeira Etapa do Araras Norte, na qual foram implantados quatro setores, o I, II, III e IV 

tiveram inicio no ano de 1987.  

Posteriormente, no ano de 1998, foram iniciados os serviços de administração, 

operação e manutenção da infraestrutura de uso comum (DNOCS, 2017).
75

 Do mesmo modo, 

no período compreendido entre o fim dos anos de 1980 e início da década de 1990 foram 

realizados os processos de seleção de irrigantes para ocupação desta Primeira Etapa do 

perímetro. Para tanto, foram consideradas as novas diretrizes políticas dos perímetros 

irrigados, que haviam sofrido significativas alterações as quais por sua vez, acabaram por 

distinguir esse projeto do “vizinho” Perímetro irrigado Ayres de Souza.  

Assim, concomitante ao processo de implantação do Araras Norte, promovia-se a 

seleção dos irrigantes para ocupar o referido projeto. Assim como no Ayres de Souza, havia 
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um direcionamento para a colonização, porém, a dinâmica própria do Araras Norte fez com 

que as famílias selecionadas para ocupá-lo acabassem morando em outros locais, fora desse 

perímetro, principalmente nas zonas urbanas dos municípios de Varjota e Reriutaba, migrando 

diariamente para trabalhar no projeto e retornando para seus lares ao fim da jornada.  

Como destinatários dos lotes do Araras Norte estavam as quatro categorias de 

irrigantes, a saber, pequenos produtores; técnicos agrícolas; engenheiros agrônomos e 

empresas. Os processos seletivos para escolha de irrigantes do projeto teve diferentes 

percepções por parte dos candidatos, a depender da categoria a qual se encaixavam e ao nível 

de facilidade ou dificuldade encontrados em meio ao processo.  

Sobre sua experiência no processo seletivo para irrigantes conduzido pelo 

DNOCS, o irrigante Entrevistado Q (2014)
76

, o único irrigante da categoria de engenheiros 

agrônomos  encontrado em atividade no Araras Norte durante a pesquisa, afirmou ter obtido 

facilidades para conseguir seu lote em um dos perímetros cearenses, “transferindo” o direito 

ao lote que teria nesse perímetro para o Araras Norte, onde adquiriu a mesma extensão de 

terras, demonstrando acreditar que isso se deveu à sua formação acadêmica. Em suas 

palavras:  

Eu tive facilidade por causa da minha formação né?! Fui selecionado pelo DNOCS, 

no caso, me ofereceram as terras de lá, aí eu só transferi pra cá. Também fui 

selecionado pelo PRODESA
77

 do BNB, eram 100, do Brasil todim, do eu fui um dos 

escolhidos pra implantar a ‘Fazenda Modelo’, e eu fiz e deu certo! Lá em Santa 

Quitéria, minha fazenda... Eu gerenciei a cooperativa do Curu-Paraibapa em 1985, 

até 1988. A cooperativa de repasse. Lá era gerente, trabalhava com cédula rural 

rural pignoratícia... Aí lá eu fui selecionado, ganhei lote lá e consegui transferir pra 

cá, fiz uma troca trouxe a mesma quantidade de terra que tinha lá, pra cá, porque 

isso aí ia inaugurar, tava começando aqui! (ENTREVISTADO Q, 2014).  

O relato do irrigante Entrevistado Q (2014)
78

 confirma a intenção da política 

estatal de fazer do produtores, com formação específica, exemplos a serem seguidos pelos 

demais pequenos produtores que, embora não dispusessem dos mesmos conhecimentos 

técnicos, deveriam apresentar altos índices de produtividade, favorecendo assim, o 

agronegócio a partir da agricultura irrigada praticada nos perímetros irrigados, a exemplo do 

Araras Norte, visualizado no mapa da Figura 26, no qual se tem a localização de sua área em 

meio aos territórios de Varjota e Reriutaba.  
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        Figura 26- Mapa de localização de área do Perímetro irrigado Araras Norte. 

 
Fonte: Ximenes (2018). Adaptado de DIPAN (2013). 
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Nas pesquisas de campo realizadas no Araras Norte, não foram encontrados 

produtores pertencentes às categorias de técnicos agrícolas ou de empresa. Justificando a 

ausência de representantes de ambas as categorias, estava o fato de que, apesar de selecionados, 

os irrigantes com formação técnica findaram por vender ou arrendar seus lotes no Araras Norte. 

Em contrapartida, lotes destinados à categoria empresa permanecem improdutivos desde a 

inauguração do projeto, em decorrência da não instalação da infraestrutura irrigatória no setor 

III, destinado às empresas. 

Ainda sobre a seleção de irrigantes para esse perímetro, teriam sido mais complexos 

os processos envolvendo a escolha de pequenos produtores, dada a heterogeneidade do grupo, 

bem como, o fato de esses corresponderem à maioria de irrigantes desse perímetro.  Há, portanto, 

diferentes versões sobre esses processos, em especial, duas vertentes, apresentadas por 

representante do DNOCS, assim como por pequenos produtores, e outra, defendida também por 

irrigantes dessa categoria que, por sua vez, sentiram-se desprestigiados no referido processo.  

Acerca desse processo, o funcionário do DNOCS, o Entrevistado D (2014)
79

 

informou que era considerada a experiência do candidato na agricultura, portanto, teriam 

prioridade aqueles ex-proprietários das terras desapropriadas. Confirmam isso os relatos do 

Entrevistado R (2014)
80

, agricultor que vivenciou esse período da história do Araras Norte, e do 

Entrevistado S (2014)
81

, irrigante selecionado como pequeno produtor nesse projeto. Ambos 

apontam facilidades na aquisição de lotes por agricultores, afirmando respectivamente que: 

Na época eles auferecerum o meu pai! Mas aí, nós num quisemo! Hoje me arrependo de 

num ter pegado lote lá (Primeira Etapa)! Naquele tempo era fácil! Eles fazia era 

auferecer! Agora tá mais difícil! Ah bom, muito mais difícil... (ENTREVISTADO R, 

2014). 

Na época num deu trabalho pra conseguir o lote não! Deixe eu lhe explicar: Aqui teve 

uma seleção, e nós fomos selecionado pelo DNOCS! A minha família foi uma das que 

foi desapropriada aqui... Aí eles oferecerum, e a gente pegou, tamo aí até hoje! 

(ENTREVISTADO S, 2014). 

O funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2014)
82

 defendeu ainda que, além das 

vantagens no processo seletivo, obtidas pelos ex-camponeses desapropriados, em decorrência de 

sua experiência na agricultura, a esses candidatos a irrigantes teria se permitido a opção por 

permanecer nas mesmas áreas onde viviam e trabalhavam antes da desapropriação. Entretanto, 

esta informação não foi confirmada por nenhum dos irrigantes desapropriados.  
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Revelando situações de maior dificuldade na obtenção do direito a lote no Araras 

Norte está a fala do Entrevistado T (2014)
83

 que, embora atualmente seja pequeno produtor no 

projeto, não foi selecionado pelo DNOCS, tendo se convertido em irrigante em momento 

posterior, a partir da compra de lote vendido em um segundo momento por irrigante  

selecionado. De acordo com esse Entrevistado T (2014)
84

 , apesar de ter alegado ter larga 

experiência na agricultura e ser proveniente de família com tradição no campo, não obteve êxito 

na seleção, afirmando que:  

Foi uma dificuldade danada pra pegar lote aqui! Num consegui pegar na seleção, com 

o dinheiro no bolso!... Aí fiquei tentando, tentando... Até que consegui comprar um lote! 

E desde daí vai dando certo... Ano passado nós conseguimo adquirir outro lote... E é 

isso... (ENTREVISTADO T, 2014). 

Confirmando esse contexto de contradições está o depoimento do Entrevistado U 

(2014)
85

, pequeno produtor que, ao ser questionado sobre certa prioridade na seleção, atribuída 

aos ex-camponeses desapropriados afirma categoricamente que: “Não! Isso nunca aconteceu... 

Pelo contrário!”. Explicando que os casos de camponeses desapropriados terem adquiridos lotes 

se deveu ao fato de que o DNOCS passou por dificuldades em encontrar quem quisesse se tornar 

irrigante, pois, segundo o entrevistado: “Ninguém queria os lotes, porque era coisa de 

Governo
86

 e ninguém confiava” (ENTREVISTADO U, 2014). 

Essa dificuldade em preencher as vagas destinadas a pequenos produtores do Araras 

Norte foi confirmada pelo funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2013)
87

, que, por ser o 

funcionário do DNOCS responsável pela seleção de irrigantes para esse, assim como para outros 

perímetros irrigados cearenses, a exemplo do Ayres de Souza, disse ter percorrido todo o 

território cearense, na década de 1990, divulgando o Araras Norte.  

Porém, não teria obtido êxito, pois, conforme o Entrevistado U (2014)
88

 o interesse 

por lotes no perímetro não teria coincidido com a expectativa do DNOCS, ratificando o receio e 

rejeição ao projeto mencionado pelo Entrevistado U (2014)
89

. 

No caso dos ex-camponeses desapropriados que optaram por nem mesmo candidatar-

se a irrigantes do Araras Norte, acredita-se que tal rejeição resulte da verticalização da política 

que, por sua vez, tem como consequência a não identificação com aquilo que vos foi imposto 

mediante processos desapropriatórios e expropriatórios, causando assim sucessivos desarranjos 
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em suas vidas. Deriva dessa imposição estatal ainda, a desconfiança que esses ex-camponeses 

tinham do Estado capitalista, defendido na fala do Entrevistado U (2014)
90

, ao qual se atribui a 

denominação “governo” como forma de designar esse Estado brasileiro autoritário. 

Ainda no tocante à seleção de irrigantes, à medida que esses eram selecionados, 

passavam a ocupar o projeto, iniciando as atividades de agricultura de sequeiro no mesmo, ou 

seja, plantio de milho e feijão de forma tradicional, portanto, sem utilização de mecanismos de 

irrigação uma vez que a infraestrutura irrigatória passou a ser utilizada apenas a partir do ano de 

1997, nos setores I, II e IV, já que esta não fora implantada no setor III.  

Assim, fez-se a ocupação do Araras Norte, que tem suas terras distribuídas dentre as 

quatro categorias de irrigantes sendo que, com exceção de um Engenheiro Agrônomo, 

predominam os pequenos produtores, inseridos no projeto em um primeiro  momento mediante a 

seleção feita pelo DNOCS e na década de 1980 e, posteriormente, em decorrência da 

comercialização das terras que compõem os lotes por parte dos irrigantes selecionados. No 

Quadro 4, a seguir, estão organizados os dados referentes à distribuição das terras que compõem 

esta Primeira Etapa do Araras Norte. 

 

       Quadro  4- Dados gerais do Perímetro irrigado Araras Norte. 

CATEGORIA DE 

IRRIGANTE 

ÁREA MÉDIA 

(ha) 

QUANTIDADE ÁREA 

TOTAL (ha) 

Pequeno Produtor 7,00 89 623,00 

Técnico Agrícola 11,00 3 33,00 

Engº. Agrônomo 9,33 9 84,00 

Empresa 302,90 2 605,80 

TOTAL - 103 1.345,80 
     Fonte: Ximenes (2015). Adaptado de DNOCS (2012).  

É importante ressaltar que o Quadro 4 traz as características formais, estabelecidas 

pelo DNOCS, referentes à extensão dos lotes e distribuição do dentre as categorias de irrigantes, 

todavia, com as citadas práticas de comercialização de suas terras, a distribuição real das mesmas 

vem sofrendo significativas alterações desde sua ocupação, iniciada nos primeiros anos da 

década de 1990. 

A inauguração da Primeira Etapa do Araras Norte se deu no ano de 1998, muito 

embora não se tenha concluído a implantação da infraestrutura de irrigação, pois, conforme 

citado, o Setor III não dispõe da mesma. A infraestrutura implantada nos outros três setores é 
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defendida pelos produtores como sendo precária. Com a utilização da irrigação no plantio, os 

produtores passaram a se dedicar às atividades voltadas ao comércio regional, praticando 

agricultura capitalista nos setores I, II e IV do Araras Norte.  

Em decorrência da reorientação política de perímetros irrigados como um todo, 

assim como dadas as particularidades das famílias selecionadas como irrigantes e sua adaptação 

ao perímetro e às normatizações da política que o criou, os irrigantes do Araras Norte não 

estabeleceram vínculos afetivos com o mesmo a ponto de lá viverem com suas famílias. 

Diferentemente do que ocorreu no Ayres de Souza, famílias irrigantes logo de início optaram por 

não residir no projeto.  

Aquelas famílias que tentaram residir no Araras Norte foram repelidas pelos 

sentimentos de insegurança e solidão no mesmo, findaram migrando para as zonas urbanas de 

Varjota e Reriutaba, ou ainda, com destino às comunidades adjacentes ao perímetro. Essa não 

identificação com o local, fazendo desse um lugar, promoveu formas de perceber aquelas terras 

distintas daquelas observadas no Ayres de Souza. Disso, advirá uma série de desdobramentos 

importantes, os quais acabam não só por caracterizar o Araras Norte, mas como por o diferenciar 

do Ayres de Souza. 

Por conta da relação um tanto mercadológica que mantêm com as terras do Araras 

Norte, os ocupantes de seus lotes são chamados de irrigantes e não de colonos, a exemplo do que 

ocorre no Ayres de Souza. Os movimentos de migração pendular também são realizados pelos 

outros sujeitos inseridos no Araras Norte. Esses são os trabalhadores rurais assalariados, uns dos 

principais pilares de sustentação das atividades produtivas realizadas nesse perímetro que tem 

como célula administrativa o seu Distrito de Irrigação do Perímetro irrigado Araras Norte – 

DIPAN (Figura 27).    

 

Figura 27- Dependências do DIPAN, no interior do Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2012). 
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O referido distrito desempenha papel semelhante ao da AUDIPAS no Ayres de 

Souza, ou seja, é o responsável pela administração da totalidade do Araras Norte, já que cada 

irrigante responde apenas pelas áreas correspondentes ao seu lote. Para tanto, conta com um 

gerente, ou seja, um funcionário responsável pelo gerenciamento. A sede física do DIPAN está 

localizada no interior do Araras Norte. Segundo o funcionário desse Distrito, o Entrevistado W 

(2014)
91

:  

O DIPAN foi criado para administrar o perímetro... Se responsabiliza apenas pela 

operação; manutenção de infraestrutura comum. Tem personalidade jurídica, é 

associação!   O contrato com o gerente é renovado a cada ano... O DIPAN não pode ter 

lucratividade (ENTREVISTADO W, 2014).  

Como parte do serviço administrativo, o DIPAN faz o controle contábil e a efetuação 

de pagamentos das contas do Araras Norte. Entretanto, diferentemente do que ocorre no Ayres 

de Souza, onde a “moeda” dos colonos é a diária de serviço, no Araras Norte o DIPAN arrecada 

dos irrigantes, mensalmente, determinada quantia em dinheiro, variante de acordo com seu 

consumo.  

O montante recolhido pelo distrito é utilizado na realização de pagamento das contas 

e demais despesas referentes à manutenção da infraestrutura do Araras Norte. Confirma isso o 

relato do irrigante Entrevistado S (2014)
92

: “a energia se paga ao DIPAN. A parte de cada 

irrigante. É via boleto, no Bradesco. Todo mês! Aí o DIPAN recebe, recolhe tudo, junta e paga à 

COELCE (Companhia Energética do Ceará)!”.  

Ainda sobre as relações de custeio, o DNOCS financia parte dos custos no Araras 

Norte, para tanto, envia mensalmente ao DIPAN recursos que, de acordo com o Entrevistado W 

(2014)
93

 equivaleria à “R$ 20.000 reais de recurso para manutenção, do Governo Federal”. 

Entretanto, o entrevistado defende ser esse um valor insuficiente pois, segundo o mesmo, apenas 

“a conta de energia elétrica do projeto é em média R$ 80.000,00 reais! O DIPAN arrecada 

30.000 por mês... Recebe uma complementação do Governo é de R$20.000,00 reais, atrasados 

há nove meses” (ENTREVISTADO W, 2014).  

Dentre as despesas geradas na atividade aquelas provenientes do alto consumo de 

água e de energia elétrica, resultantes do modelo agrícola instituído pela política de perímetros 

irrigados. De acordo com o funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014), no ano de 2014, o 

Araras Norte pagava entre R$80.00,00 a R$90.000,00 reais referente ao consumo de energia 

                                                           
91

ENTREVISTADO W. Nota de Entrevista. DIPAN. 11 de agosto de 2014. 
92

ENTREVISTADO S. Nota de Entrevista. Setor IV do Perímetro irrigado Araras Norte. 02 de dezembro de 2014.  
93

 ENTREVISTADO W. Nota de Entrevista. DIPAN. 11 de agosto de 2014. 



 97 

 

 
 

elétrica, revelando que a ultima conta paga até aquela data da entrevista teria sido de 64.000,00 

reais. Em suas palavras: “R$ 64 mil reais foi a última conta de energia!” (ENTREVISTADO W, 

2014).  

O DIPAN tem a atribuição de gerenciar o projeto defendido pelo Entrevistado W 

(2014) como sendo um dos principais dinamizadores da economia dos municípios de Varjota e 

Reriutaba e os demais por esses influenciados. Esse afirma que, para realizar contratações ou 

adquirir bens ou serviços de terceiros, o DIPAN deve realizar licitação. Segundo o mesmo: “Pra 

gastar acima de sete mil reais, tem que fazer licitação!” (ENTREVISTADO W, 2014).  

Sobre a influência das atividades desenvolvidas no Araras Norte na economia local, a 

exemplo do município de  Varjota, o Entrevistado W (2014), afirma que: “tirando a Prefeitura, 

claro! Eu acho que o perímetro é o principal eixo econômico de Varjota. Tem muito produtor aí 

ganhando dinheiro!” (ENTREVISTADO W, 2014). Confirmando essa percepção, está a 

pesquisa realizada pelo SEBRAE nesse projeto, cujo texto defende os perímetros irrigados 

cearenses como sendo importantes impulsionadores econômicos de seus municípios. Nesse se lê 

que: 

A produção de frutas realizada nos perímetros irrigados é uma importante fonte de 

renda para o Estado. Os produtores garantem o abastecimento de produtos que são 

consumidos em todo no Ceará e demais estados do Nordeste. Esta produção é suficiente 

para gerar renda aos pequenos municípios e garantir o emprego da mão de obra familiar 

e de terceiros reduzindo o seu êxodo para o sudeste do país (SEBRAE, 2013).  

O SEBRAE atua no Araras Norte na tentativa de aperfeiçoar a produção, reduzindo 

custos e ampliando os lucros. De acordo com o Entrevistado SM (2014)
94

, funcionário do 

SEBRAE: “o SEBRAE entra com a consultoria, presta serviços orientando os irrigantes a 

reduzir os custos a partir de compras coletivas.”  

As compras coletivas foram umas das recomendações oferecidas pelo SEBRAE no 

ano de 2013 a fim de se garantir a prosperidade do projeto, aumentando a produtividade dentro 

do limite de terras de cada irrigante, buscando assim organizar melhor esta produção, 

gerenciando o negócio com maior eficiência e integração entre os irrigantes, para que esses 

tenham força de competitividade no mercado regional.  

A coesão do grupo é motivo de preocupação dentre os próprios produtores que 

percebem essa falta de integração como sendo uma das fragilidades a serem superadas, pois, 

enfraquece a atividade e inviabiliza a tomada de decisões conjuntas.  

De acordo com relatos, dentre esses colegas irrigantes são percebidas relações de 

competitividade as quais são próprias do modelo de agricultura empresarial ao qual estão 

                                                           
94

 ENTREVISTADO SM. Nota de Entrevista. SEBRAE, Sobral/CE. 11 de novembro de 2014.  



 98 

 

 
 

inseridos. Esses conflitos figuram como entraves às ações coletivas como sugere o depoimento 

do pequeno produtor Entrevistado X (2014)
95

, que diz: “aqui o fator negativo é a desunião; a 

desconfiança que uns irrigantes têm com os outros. E isso é ruim, porque impede eles, nós, de 

fazer compra e venda coletiva, como recomendou o SEBRAE quando teve aqui!” 

(ENTREVISTADO X, 2014).  

Diante disso, o articulador do SEBRAE, Entrevistado SM (2014)
96

, afirma que se 

comparado a outros perímetros cearenses, o Araras Norte ainda precisa superar esses conflitos, 

apontando a integração como principal medida para alcançar o sucesso, citando como exemplo 

de integração e consequente integração outro projeto. Em suas palavras: “o perímetro de Russas 

tem uma organização fantástica!” (ENTREVISTADO SM, 2014). 

No ano de 2014 as orientações oferecidas pela consultoria do SEBRAE, já estavam 

sendo praticadas pelos irrigantes do setor IV que, dentre outras medidas de ação conjunta, 

fizeram compras coletivas, as quais já vinham sendo ensaiadas antes mesmo de serem 

recomendadas pelo SEBRAE, conforme relata a Entrevistada V (2014) 
97

, pequena produtora no 

Araras Norte, que relata:  

Aqui eu compro adubo e defensivo, tudo em Fortaleza. Chego a comprar de 25 tonelada 

de fertilizante junto com outros irrigante. Quando eu vou comprá eu aviso a eles, aí 

eles diz se quer, quanto quer... E eu compro. Depois eles me dão o dinheiro. Do mesmo 

jeito é eles, quando vão comprar alguma coisa, fazer algum negócio... Nós sempre se 

combina, assim fica melhor! O preço fica mais em conta... Vêi até o SEBRAE aqui, aí 

eles falarum que era pra nós fazê essas compra assim, de grupo, aí eu pensei: ora, 

quanto tempo num faz que nosso grupo já faz desse jeito (risos)! (ENTREVISTADA V, 

2014).  

Ainda no que diz respeito ao fator integração, produtores do setor IV reuniram-se e 

formaram a Associação dos Irrigantes do Setor Quatro – AISQ, que em 2015 era composta por 

18 irrigantes filiados, embora o número total de irrigantes desse setor seja superior a 40 

irrigantes. Enquanto um dos sócios dessa associação, o Entrevistado Y (2014)
98

, afirmou já ter 

percebido melhorias desde a criação da mesma, destacando as compras coletivas, relatando que: 

Já realizamos compras coletivas de tratores e adubos... Hoje mesmo foi comprado em 

conjunto, 930 kg de adubo!  Adquirimos através do projeto São José
99

, uma carroça; 

escarificador e disbuiadeira de milho e feijão... Já adquirimos com recursos próprios a 
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roçadeira e o pulverizador... Tava pensando em comprar outro equipamento, talvez o 

pulverizador, por que o que tem lá tá desgastado! (ENTREVISTADO Y, 2014). 

Assim, produtores do Araras Norte recorrem à compra coletiva de maquinário; 

insumos e à busca por capacitação e assessoria técnica a fim de melhorarem sua produtividade, 

fortalecendo-se e conquistando novos mercados a partir de seu poder de competitividade.  

Consequentemente, obtêm maior lucratividade nesse agronegócio que, no caso do perímetro em 

questão, baseia-se na produção de frutas em larga escala, com destaque para a banana e o 

mamão, conforme se verá adiante. 

A produção de frutas do Araras Norte é praticada nos setores I, II e IV,  uma vez que 

o setor III encontra-se improdutivo. De acordo com a funcionária do DIPAN, Entrevistada Z 

(2012)
100

, o Setor I é composto por sete lotes com extensão de 10,5 hectares, sendo esses maiores 

que os demais dos setores ativos desse Perímetro. Essas terras destinam-se àqueles irrigantes que 

comporiam a classe dos médios empresários, entretanto na prática foram fragmentadas em 

parcelas, denominadas “caixas” medindo 3,5 hectares para tornar mais fácil a sua 

comercialização.  

As “caixas” ou fragmentos de lotes foram adquiridas por pequenos produtores 

selecionados ou não pelo DNOCS, que dispõem dessas e de outras faixas de terras dentro do 

Araras Norte, superando ou não o limite máximo de 7 hectares por pequeno produtor instituído 

pelo DNOCS. Há a possibilidade ainda de se arrendar essas terras. A posse legal das terras por 

vezes trata-se de mera formalidade e não impede a dinâmica e rotatividade na posse das terras 

nesse e nos demais setores do Araras Norte, posse esta que por vezes dispensa o registro em 

documentos oficiais ou, quando o fazem, a registram em nomes de terceiros que não dos 

verdadeiros ocupantes das mesmas. 

Ainda segundo informações da Entrevistada Z (2012)
101

,  composto por um total de 

41 lotes com área de sete hectares cada, está o setor II. Esses lotes são destinados aos pequenos 

produtores, bem como aqueles lotes com área de 9 e 11 hectares, destinados aos técnicos 

agrícolas e aos engenheiros agrônomos, respectivamente.  Conforme citado, nas pesquisas 

realizadas nesse perímetro identificou-se apenas um engenheiro agrônomo atuando em seu lote. 

O mesmo inclusive relatou ser o único irrigante com tal formação no Araras Norte, muito 

embora os demais lotes destinados para irrigantes das categorias de técnicos e engenheiro 

tenham sido preenchidos. 
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Constituindo o setor III estão as citadas áreas ociosas. Esse abriga os dois lotes 

empresariais, com extensão de 302 hectares, cada. De acordo com o funcionário do DIPAN, 

Entrevistado W (2014)
102

, assim como os demais lotes do projeto, essas terras têm seus donos 

porém, esses jamais as ocuparam. Em suas palavras: “sim, elas (terras) têm donos sim!” 

(ENTREVISTADO W, 2014).  

A não ocupação se deve ao fato de não haver infraestrutura de irrigação, conforme o 

funcionário do DNOCS, funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2014)
103

, que no ano de 2014 

dizia: “tá parado por falta de bomba, mas daqui pra março (de 2015) a situação estará 

resolvida”. Ao ser questionado sobre o fato de a obra ter sido inaugurada mesmo estando 

inacabado, o Entrevistado D (2014) explicou que se tratava de estratégia política partidária, e do 

anseio por mostrar serviço aos eleitores. Em suas palavras: “Era política, tinha que inaugurar 

pro Governo dizer que fez!” (ENTREVISTADO D, 2014).   

Conforme se observou nos dados anteriormente apresentados nesse trabalho, no 

Araras Norte foram destinados dois lotes à categoria empresa. Cada um dos lotes abrange uma 

extensão de 302,90 hectares de terras. Na realidade observada, chamam atenção não só a 

imensidão de terras destinadas à categoria, mas também o fato de que, apesar de não se ter 

implantado a infraestrutura de irrigação nesses lotes, os mesmos apresentarem donos. Esta 

informação foi fornecida pelo funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014)
104

, que afirmou: 

“sim, elas (terras) têm donos sim!”. 

A não conclusão das obras inauguradas foi destaque em matéria do Jornal Diário do 

Nordeste que noticiava a visita de deputados estaduais ao Araras Norte no ano de 2003, 

informando aos leitores que: “O próprio diretor geral do DNOCS, Eudoro Santana, reconheceu 

que o perímetro, que teve início em 1987, é uma obra não concluída e em processo de 

sucateamento” (DIÁRIO DO NORDESTE, 2003). 

Compondo o projeto está ainda o setor IV, constituído por um total de 48 lotes com 

extensão de sete hectares de terras, destinadas aos Pequenos Produtores, e ainda dez lotes 

apresentando 10,5 hectares de extensão, conforme aponta o Entrevistado X (2014)
105

: “Tem 58 

lote no setor IV. Entre 7,0 (hectares) e 10,5 (hectares)”. Sabendo-se que, todas essas informações 

fazem parte da divisão oficial dessas terras, delimitada e apresentada pelo DNOCS quando da 

entrega do perímetro irrigado. 
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Todavia, dada à criação do mercado fundiário instituído no interior do perímetro, 

cujo qual tem como principal características a fragmentação dos lotes em parcelas menores, as 

“caixas”, para facilitar a comercialização, sabe-se que esta divisão pode não retratar a realidade 

da distribuição de terras desse setor assim como os demais também sofreram tais modificações 

em sua estrutura fundiária. Tal situação pode ser confirmada a partir dos relatos a seguir:  

Tenho duas área no perímetro. Uma área de técnico, com 3,5 (hectares) e o de 7,0 

(hectares) que comprei como pequeno produtor! (ENTREVISTADO S, 2014).
106

. 

Eu tenho quatro caixa de 3,5 (hectares), uma delas é d’um lote de técnico. O dono das 

outra caixa desse lote é meu irmão, e outro irrigante aí... (ENTREVISTADA V, 

2014).
107

 . 

Com base nos depoimentos do Entrevistado S (2014) e da Entrevistada V (2014), 

entende-se que não há, na atualidade, situações permanentes que possibilitem delimitar áreas e 

entender a real configuração da distribuição de terras dessa Primeira Etapa do perímetro. No 

mapa de localização do Araras Norte, observado na imagem da Figura 28, são apresentados 

algumas de suas principais estruturas. 
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            Figura 28- Mapa de localização do Perímetro irrigado Araras Norte, contendo imagens de seus Setores. 

         Fonte: Ximenes (2018). 
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4.2 Os sujeitos sociais presentes no Araras Norte  

 

Com base nos relatos do funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014)
108

, há no 

Araras Norte um total de 106 irrigantes os quais compõem um grupo bastante diversificado 

quanto ao nível de escolaridade, faixa etária, capitais acumulados, concentração fundiária e 

níveis de produtividade; quantidade de trabalhadores rurais contratados, dentre outros aspectos 

que os caracterizam.  

Além das quatro categorias de irrigantes delimitadas pelo DNOCS, esses estão 

subdivididos em subcategorias que os próprios criaram e usualmente utilizam para referir-se aos 

colegas produtores, além de se identificarem ou não em determinada subcategoria que pode ser a 

dos “grandes” ou a dos “pequenos”, a depender da produtividade; concentração fundiária e 

lucratividade desses produtores.  

Além disso, há distinções quanto à forma de entrada e permanência no projeto. 

Existem os irrigantes selecionados; os que adquiriram lotes posteriormente através da compra de 

lote ou parcela de lote; havendo, ainda, os arrendatários de terras no perímetro dentre tantos 

outros ocupantes de terras que por sua vez, compõem um quadro situacional no qual predomina a 

informalidade verificada no cotidiano desse projeto, e que por sua vez, geram indefinições que 

inviabilizam quantificações.  

Dessa forma, de acordo com o funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2014)
109

, 

funcionário do DNOCS, o que se tem é a estimativa de ocupação de cerca 60 hectares de terras 

do perímetro, feita por arrendatários. Em suas palavras: “acredito que uns 60 hectare de terra lá, 

tão arrendada!”. O desafio de diagnosticar e comprovar tais situações de arrendamento no 

perímetro resulta do fato de constituir-se em prática ilegal, dispensando, portanto, registros 

oficias que a comprovem. 

Com isso, tais acordos ocorrem de mediante acordos informais, realizados entre os 

proprietários das terras, os arrendadores que, podem inclusive residir em outras cidades, a 

exemplo da capital cearense, mas que mesmo assim, dispõem de terras nesse projeto público de 

irrigação, usufruindo e enriquecendo através das mesmas a partir de sua locação para quem nelas 

deseje produzir, ou seja, para os arrendatários. 

De acordo com informações obtidas em conversas com os irrigantes, os arrendatários 

seriam pessoas que já possuem lotes no perímetro e que, por almejarem aumentar sua área de 

cultivo, recorrem à compra ou ao arrendamento de terras no projeto. Para tanto, pagam 
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determinados valores preestabelecidos pelos arrendadores. Prazos e formas de pagamento são 

combinados entre as partes, que acertam ainda, a duração do acordo de arrendamento, o qual 

poderá perdurar por anos, conforme esclarece o depoimento do irrigante Entrevistado AB 

(2014)
110

, que afirma:  

Eles num diz que arrenda terra lá porque arrendamento na lei da irrigação é proibido 

né?! Mas lá é poucos que arrenda! Nem o Banco aceita arrendamento também! Num 

pode! Por isso que eles num assume. Mas tem um lá que eu sei que já tá com uns cinco 

ano que tem terra arrendada. Ele tem o lote dele num setor, mas arrendou umas terra 

em outro. Pra plantar banana (ENTREVISTADO AB, 2015). 

O relato do Entrevistado AB (2014) explicita situações não somente de 

arrendamento, mas também de concentração fundiária e a existência de produtores com terras em 

mais de um setor, fatores esses que muito contribuem para o desconhecimento da real situação 

da estrutura agrária do Araras Norte. O fato é que, quando se inserem no projeto mediante a 

compra ou arrendamento de terras, esses novos irrigantes informalmente passam a fazer parte do 

quadro de pequenos produtores do Araras Norte.  

Na divisão oficial das terras feita pelo DNOCS, à heterogênea categoria de pequenos 

produtores do Araras Norte, foram destinados 89 lotes de 7,00 hectares cada, perfazendo assim 

um total de 623,00 hectares de terras. Com os movimentos de compra e venda de terras no 

perímetro, essa divisão oficial é substituída por uma nova realidade informal de difícil definição, 

assim como é igualmente desafiador a caracterização do grupo de irrigantes que compõe a 

categoria de pequenos produtores desse projeto.  

 Dentre esses pequenos produtores há aqueles que apresentam grandes concentrações 

de terras
111

 e capitais acumulados, atuando apenas na administração do agronegócio, portanto, 

não trabalham diretamente nos campos agrícolas, contratam os trabalhadores rurais assalariados 

para produzir nas terras sob seu domínio. Na lógica estabelecida pelos próprios irrigantes, 

pequenos produtores com esse perfil são chamados de “os grandes”.  

Logo, apresentam postura de empresários do agronegócio, constituindo-se em 

exemplares fiéis do modelo de empresário agrícola imposto pela reorientação política de 

perímetros irrigados. Sua aparência se opõe àquela exibida por outros irrigantes que, apesar de 

também estarem inseridos na mesma categoria de pequenos produtores, se assemelham mais a 

agricultores e não a empresários. 

Esse segundo exemplar de pequeno produtor detém de menores faixas de terras, nas 

quais cultiva sozinho ou com auxílio da família e, eventualmente, de mão-de-obra assalariada, 
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contratada em períodos específicos, como os de safra, por exemplo. Não se familiarizaram com 

as demandas do mercado regional e ainda buscam se adequar à dinâmica estabelecida no projeto. 

Por isso, dispõem de menos capital, por isso, seriam “os pequenos” na lógica das subcategorias 

de irrigantes criados pelos próprios. 

Esses pequenos produtores que se autodenominam como sendo “os pequenos” 

assemelham-se a agricultores familiares. Estão inseridos nesse conjunto ainda, aqueles ex-

camponeses oriundos de famílias desapropriadas, selecionados como irrigantes no Araras Norte 

e assim, convertidos em pequenos produtores, os quais se reconhecem como “pequenos” dentro 

da lógica perversa do agronegócio estabelecida no interior do projeto, pelas relações 

competitivas da agricultura empresarial desenvolvida no mesmo. 

Esse grupo de “pequeno” assemelhado a agricultores familiares exibe características 

mais modestas, relatam vivenciar inúmeras dificuldades, sendo a principal delas a financeira, 

presente nas vidas dessas famílias desde a entrada no perímetro até os dias atuais. Anseiam por 

maior participação do DNOCS no projeto e financiamento por parte desse órgão. Anseiam pelo 

retorno do Estado paternalista. Por outro lado, os irrigantes com perfil empresarial defendem 

discurso otimista em relação à atividade e à lucratividade oriunda da mesma, dispensando 

atuação do DNOCS no perímetro, revelando aspirações neoliberais.  

As inúmeras distinções nos perfis dos irrigantes, as quais foram aqui sintetizadas em 

dois grandes grupos criados e reconhecidos pelos próprios sujeitos ao refletirem sobre o contexto 

no qual se inserem, criando assim o perfil dos “grandes” e o dos “pequenos” é reflexo das 

transformações desigualitárias promovidas no campo, resultantes da expansão do modo de 

produção capitalista que, por sua vez, complexifica as relações no campo, dividindo os 

agricultores/trabalhadores em categorias diferenciadas, conforme o nível de capitais e 

tecnologias empregados na produção (MARTINS, 2008; IANNI, 2004). 

Além dessa definição criada pelos próprios irrigantes para ilustrar o campo de forças 

no qual estão inseridos, são resultantes dos processos desigualitários ainda: a formação do 

empresário agrícola, da classe média agrícola, bem como dos pequenos produtores dos 

perímetros irrigados que, apesar da nomenclatura chamá-los de pequenos perante a lógica do 

grande capital, esses seguem os preceitos dessa lógica instituída no campo pelo agronegócio e 

lutam cotidianamente para se sobressair da condição de pequenos produtores. 

Na ânsia por sobreviver no agronegócio ou se sobrepor aos demais pequenos 

produtores, o irrigante é levado, de forma quase automática e involuntária a considerar fatores 

como produtividade; competitividade; eficiência, resultantes de relações como a clássica “custo 

X benefício”.   
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Esses fatores são observados como sendo vitais e necessários, incorporando-se um 

discurso que prega a competitividade e a constante busca pela lucratividade e produtividade, 

atuando com vista à ascensão de classe, o que gera conflitos como os percebidos na lógica dos 

grandes e dos pequenos instituída no Araras Norte.  

Na lógica do Araras Norte, há ainda a categoria dos trabalhadores assalariados rurais, 

a qual seria defendida erroneamente como sendo a dos excluídos, porém esses, assim como os 

demais, não só estão inseridos nessa lógica, como são igualmente um produto da mesma, ou seja, 

consequência da proletarização no campo promovida pela expansão das relações capitalistas 

modernizantes no mundo rural (MARTINS, 2008; IANNI, 2004).  

Além dos sujeitos supracitados, o Araras Norte tem no seu quadro de irrigantes 

aquelas que são consideradas pelos pequenos produtores como sendo categorias de elite, 

compostas pelas empresas, técnicos e engenheiros agrônomos. Em decorrência da ociosidade das 

terras destinadas às empresas, durante as pesquisas não foi possível conhecer essas que detêm 

das terras constituintes do Setor III do projeto. De acordo com o funcionário do DIPAN, 

Entrevistado W (2014)
112

: 

Quatro (empresas) compraram os lotes para empresa, mas não produzem e 

provavelmente não pagaram a dívida ao DNOCS... São especuladores... O Estado não 

tem fôlego para cobrar a conta... E faz isso com nosso dinheiro... Investe ele nisso e dá 

na mão do especuladores! (ENTREVISTADO W, 2014).  

O relato do Entrevistado W (2014), traz uma crítica à má gestão do Estado na 

política de perímetros irrigados uma vez que, se inaugura obras inacabadas e entrega à pessoas 

ou grupos que objetivam apenas o enriquecimento próprio. Embora não sejam atuantes no 

perímetro, essas empresas fazem parte das relações de poder ali estabelecidas pelo simples fato 

de disporem de terras no mesmo. Tal entendimento se aplica também aos engenheiros 

agrônomos, a quem se destina nove lotes com extensão de 9,33 hectares e aos técnicos agrícolas 

são reservados três lotes contendo 11,00 hectares. 

Ao analisar as relações estabelecidas no Araras Norte e suas desigualdades, percebe-

se que esta se mostra inclusive na forma como se fez a distribuição oficial de terras do perímetro. 

Tal percepção torna-se evidente ao se considerar que a área reservada à categoria de pequenos 

produtores que, oficialmente compreenderia 89 irrigantes, cuja extensão é de 623,00 hectares de 

terras tem dimensões muito semelhantes aos 605,80 hectares destinados à apenas duas empresas. 

Ou seja, a política que, a princípio, atenderia exclusivamente a esses pequenos produtores passa 

a atender a outros públicos reservando a esses, áreas significativas no projeto.   
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As discrepâncias referentes às extensões de terras destinadas às categorias se 

mostram desde a divisão oficial feita pelo DNOCS e que, com o passar dos anos, sabe-se 

sofreram alterações decorrentes da compra e venda de terras no perímetro, conforme citado. Esse 

mercado de terras criado no interior do perímetro irrigado não se restringe apenas ao Araras 

Norte, é também observado em outros projetos cearenses, e tem como consequências a existência 

de produtores com lotes com extensões acima ou abaixo dos valores iniciais delimitados pelo 

DNOCS, ou seja, 7,00 hectares.  

Esse mercado secundário e paralelo de terras favorece a concentração fundiária e 

com isso, o agravamento das velhas questões agrárias utilizadas na década de 1970 como 

justificativa para a criação desses perímetros nos quais, ironicamente, se percebem na atualidade 

práticas que culminam no agravamento das mesmas situações motivadoras das lutas por 

reformas as quais tiveram como resposta, apresentada pelo Estado, justamente a criação desses 

perímetros irrigados. 

As aquisições de terras no Araras Norte, mediante compra faz com que o número de 

pequenos produtores cresça. Na realidade informal do projeto, são esses quem ocupam as terras 

destinadas aos técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos. Esses irrigantes são oriundos dos 

municípios de Varjota e Reriutaba, ou ainda, de outros municípios ou até mesmo unidades 

federativas distintas.  

As disparidades envolvendo os irrigantes do Araras Norte não se limitam apenas às 

extensões de terras sob domínio dos mesmos, mas também, podem ser caracterizadas pelo 

número de trabalhadores rurais contratados por esses irrigantes, excetuando os casos em que o 

pequeno produtor trabalha em regime familiar e por isso dispensa a contratação de mão-de-obra, 

o fazendo apenas em períodos específicos.  

A contratação dos trabalhadores rurais por cada irrigante depende de algumas 

variáveis tais como o perfil desse produtor, o tipo de cultura e a extensão de terras sob domínio 

do mesmo. Assim, coexistem situações no projeto como a do irrigante Entrevistado DF (2014)
113

 

que, por ser proprietário de quatro lotes de extensões variadas, emprega 14 trabalhadores 

atuantes na produção de banana.  

Em contrapartida, se tem menor número de trabalhadores envolvidos na produção de 

mamão do irrigante e atravessador de sua produção, Entrevistado T (2014)
114

, que afirma: “tem 

uns seis ou sete trabalhando comigo agora, mas já teve tempo que tive onze, até onze 
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funcionário!  Dou merenda e almoço, acho que sou o único que dá merenda no  Perímetro!” 

(ENTREVISTADO T, 2014). 

De acordo com o irrigante Entrevistado X (2014)
115

, no ano de 2015, cerca de 390 

trabalhadores rurais atuavam no Araras Norte estando distribuídos da seguinte forma: “no Setor 

IV tem uns 200 trabalhadores. No (Setor) II tá menos, tem muito lote parado! Lá tem uns 120! 

Mais o Setor I, que funciona também! Lá tem talvez uns 70 trabalhadores! Tudo dá uns 390 

talvez... Ou mais!”(ENTREVISTADO X, 2014). Com o agravamento da estiagem no semiárido, 

e consequente declínio das atividades do projeto, esse índice caiu consideravelmente, uma vez 

que, muitos trabalhadores foram dispensados.   

A complexificação das relações no campo, intensificada pela modernização agrícola, 

estabelece certa hierarquia entre esses trabalhadores, os subdividindo entre contratados periódica 

ou permanentemente, existindo dentre esses aqueles da estrita confiança do irrigante, que por 

isso, atua como “gerente do lote”, ou seja, na ausência do irrigante, supervisiona o trabalho dos 

demais e administra as atividades desenvolvidas nos lotes. Os contratos e acordos trabalhistas 

estabelecidos entre trabalhador rural contratado e irrigante são informais, resultando na 

inexistência ou precarização de garantias trabalhistas. 

No ano de 2015, através de pesquisa realizada pelo SEBRAE (2013) com 151 

trabalhadores rurais empregados no Araras Norte,  foi possível traçar um perfil desses 

trabalhadores que, em sua maioria são do sexo masculino, correspondendo a 97% desse total de 

trabalhadores pesquisados. Constituindo o percentual de mão-de-obra feminina, reduzido a 3%, 

estão mulheres contratadas para serviços domésticos realizados em casas construídas no interior 

dos lotes, as quais servem de ponto de apoio e descanso de trabalhadores e irrigantes, no caso de 

esse fornecer alimentação aos seus contratados. 

De acordo com o Entrevistado DG (2014)
116

, trabalhador rural contratado no Araras 

Norte: “Tem patrão que dá almoço! Tem deles que num dá!” (ENTREVISTADO DG, 2014). 

No caso do não fornecimento da alimentação no horário do trabalho, é o próprio trabalhador que 

se responsabiliza por garantir suas refeições. Dessa forma, cabe ao mesmo levar consigo seu 

alimento, ou comprá-lo de pessoas que passam pelos lotes vendendo quentinhas previamente 

encomendadas.  

Os trabalhadores assalariados do Araras Norte realizam movimentos migratórios 

pendulares, pois residem nas proximidades do projeto e se dirigem ao mesmo diariamente para 
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trabalhar, retornando para casa no fim do dia. São pontos de origem desses trabalhadores, as 

zonas urbanas dos municípios de Varjota e Reriutaba, assim como o distrito de Amanaiara e as 

localidades de Soledade, Riacho das Flores, Ipueiras, Americana, Sombrio e Tabuleiro.  

Há situações, ainda, em que o trabalhador, juntamente com sua família, reside no 

lote, atuando como uma espécie de caseiro no mesmo. Dentre as vantagens de se viver nos lotes, 

os trabalhadores apontam a proximidade com a terra onde trabalham, a calmaria proporcionada 

pela vida no campo, o fato de que morando no lote, dispõem de terra para plantar pequenas roças 

ou canteiros com hortaliças para consumo doméstico e, ainda, para criar animais destinados ao 

consumo familiar.  

É característica dos trabalhadores rurais inseridos no Araras Norte o fato de 

constituírem-se de população jovem, expressa em números da pesquisa realizada pelo SEBRAE 

(2013) na qual aponta que dentre um grupo composto por 210 trabalhadores pesquisados, um 

percentual de 44% tinha entre 19 e 30 anos.  

É exemplo desse perfil de trabalhadores jovens, o Entrevistado RT (2014)
117

 , 

trabalhador rural contratado no Araras Norte, que na data de concessão da entrevista tinha apenas 

18 anos e descreveu com detalhes as etapas do processo produtivo da banana, cuja cultura 

constitui-se na principal atividade desenvolvida no lote em que o mesmo trabalhava. Por ser filho 

de mecânico, e não de agricultor, o Entrevistado RT (2014) justifica o fato de trabalhar na 

agricultura por opção e gosto. Segundo ele: 

Eu procurei trabaiá lá!  Gosto de trabaiá lá porque nós já se acustumemo com a 

plantação... Adubar; capinar; poulverizar... Por enquanto não quero sair de lá não! Só 

se Deus defenda, num tiver inverno e fechar! Porque muita gente tá pensando que pode 

fechar, eles tão pensano que se num chuvê, lá vai pará!   Por enquanto tô gostando de 

trabaiá lá, a gente trabaia cuidando das planta... Porque quando você... Imagina a 

Senhora, você tá lá... Cuidano das primêra plantação, todo dia... E daqui a pouco tá 

dano (frutos)... Aí pra todo mundo é um mutivo de alegria! Pra nós; pro dono; pro 

comprador... Pra todo mundo! Todo mundo fica feliz! (ENTREVISTADO RT, 2014). 

Além de se constituir em população jovem, os trabalhadores rurais do Araras Norte 

têm como característica ainda, a baixa escolaridade pois, dentre os 210 trabalhadores 

pesquisados pelo SEBRAE (2013), 65% apresentavam apenas o nível de alfabetização. Havendo 

casos em que os entrevistados frequentavam a escola, no período noturno, em busca da 

conclusão do Ensino Médio, seja esse na modalidade regular ou supletivo
118

. A baixa 
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escolaridade não se restringe aos trabalhadores, sendo característica também dos irrigantes desse 

projeto.  

Compondo o quadro de trabalhadores rurais assalariados empregados no Araras 

Norte se tem pessoas que já migraram para grandes centros urbanos em busca de oportunidades 

de trabalho e que posteriormente regressaram à sua terra natal em decorrência do desemprego ou 

mesmo do desejo de retornar àquele que seria seu  lugar no mundo. Há, também, jovens que 

jamais migraram para outras cidades, se mantendo em seus locais de origem graças ao trabalho 

que exercem no perímetro irrigado.  

Em entrevistas realizadas no ano de 2015, esses trabalhadores refletiam sobre suas 

vidas e a dependência da renda obtida no projeto, fator determinante para a permanência do em 

seus lugares de origem. Em suas falas eram evidenciadas questões como o receio do desemprego 

motivado pelo agravamento daquilo que é considerado uma crise hídrica isolada, mas, que na 

verdade, é uma crise do capital a qual se mostra no perímetro e tem como consequência a 

necessidade da migração em busca de emprego em outras cidades, conforme apontam os relatos 

dos trabalhadores rurais Entrevistado RD (2014)
119

 e Entrevistado DS (2014)
120

, transcritos a 

seguir: 

Se aqui (o Araras Norte) chegar a faltá, o jeito que tem é procurá a Capital de novo! É 

ir pra Fortaleza! E eu num queria não, porque de lá eu já vim, mas, se num tivé... O 

jeito que tem é esse. Eu tenho família!... Querê eu num quero não, gosto muito daqui! 

(ENTREVISTADO RD, 2014). 

Antes de eu ir pro Rio de Janeiro eu trabalhei aqui, em 1995, no Setor II... Quando 

ainda num tinha isso aqui
121

... Aí eu fui pro Rio... Iludido (risos). Fui e num vi muita 

vantagem, aí voltei... Vim passear e num voltei mais... (risos)! O nosso trabai aqui é 

muito bom! O bom mesmo é a liberdade que a gente tem... Tá precisando sair, ir ali 

resolver um negócio... Vai! É muito bom, a nossa liberdade! (ENTREVISTADO DS, 

2014). 

O fato de aqueles que estão diretamente ocupados na produção serem homens e 

jovens se constitui como características fundamentais à atividade laboral. Essa atividade 

apresenta como rotina diária, uma jornada de trabalho iniciada às sete horas e se prolongando até 

às quinze horas, perfazendo assim um total de oito horas trabalhadas, de segunda à sexta-feira.  

Entretanto, há casos como o do trabalhador rural contratado, Entrevistado RT 

(2014)
122

 que revelou trabalhar aos domingos nos períodos de colheita de banana, fato que 

ocorreria a cada quinze dias.  
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Ao meio dia, esses trabalhadores fazem uma pausa no serviço quando descansam 

durante uma hora (em média), quando almoçam, se socializam com os colegas e repousam, no 

próprio lote. Após o término do intervalo, retornam ao trabalho que é realizado sem a utilização 

de equipamentos essenciais à proteção dos trabalhadores, fato que se constitui em risco agravado 

em casos de acidentes de trabalho.  

Os trabalhadores contratados, por sua vez, demonstram não se importar e até 

preferem trabalhar sem a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Isso se deve 

em parte ao desconhecimento acerca da necessidade dos equipamentos, bem como ao costume 

que têm de não usá-los em sua vida laboral fora dos perímetros irrigados. Apontam como 

vantagem o fato de ganharem do irrigante contratante um par de botas a serem calçadas para 

realização dos trabalhos no lote, como afirma o trabalhador rural contratado Entrevistado RT 

(2014):  

Lá (no Araras Norte) nós ganha até as bota!... As bota, assim que a gente chega pa 

tabaiá no lote, eles dão à gente!  Os equipamento nós tem, mais nós num gosta de usá 

não! Só as vez né?! Quando precisa... Quando vai poulverizar... Mode as fiscalização, 

porque se ela chega aí, pega mal po patrão... Que é multado! É multa na hora... Tem 

que sê tudo certim... Do jeito que é pa sê! (ENTREVISTADO RT, 2014). 

No tocante às questões trabalhistas e de seguridade dos profissionais contratados para 

trabalhar nos campos do perímetro, é preocupante o fato de esses não disporem de garantias 

quanto ao futuro, contando apenas com o pagamento referente aos dias trabalhados, recebidos 

semanalmente, conforme declaração do trabalhador rural contratado Entrevistado RD (2014)
123

, 

que revela: “todo sábado, onze hora ele paga nóis e nóis vai s’imbora” (ENTREVISTADO RD, 

2014).  

Ainda de acordo com o Entrevistado RD (2014), no ano de 2014, os valores 

recebidos por dia de serviço variava, a depender dos acordos preestabelecidos entre contratante e 

contratados, de R$27,00 a R$30,00 reais, pagos por cada dia trabalhado, sendo, portanto 

multiplicados pelos cinco dias úteis da semana mais o sábado, quando trabalham até o meio dia, 

mas, recebiam o valor integral da diária, o que era motivo de apreço por parte dos trabalhadores 

daquele perímetro, conforme aponta a fala do trabalhador rural contratado Entrevistado WS 

(2014)
124

: “No sábado nós trabaia só até mêi dia, mas nós recebe o dia!” (ENTREVISTADO 

WS, 2014).  
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O jovem trabalhador Entrevistado WS, abandonou a escola no ano de 2011, quando 

então tinha 18 anos de idade e cursava o 9º Ano do Ensino Fundamental – EF. Com isso, passou 

a dedicar-se exclusivamente ao trabalho no Perímetro. Segundo ele:  

Eu num gostava de estudar não, nunca gostei! Aí comecei a trabaiá aqui e achei bom e 

saí (da Escola)... Tá com três ano... Rapaiz, num penso em voltá não! Gosto de trabaiá 

aqui... Aqui é bom!... Clima fresco... Tem mais sombra... É bom!... Eu gosto!... É melhó 

do que eu tá por aí, nas cidade grande... Já comprei minha motinha... Essa motinha aí 

que eu vou e volto todo dia, eu comprei com o dinheiro que ganho daqui! 

(ENTREVISTADO WS, 2014). 

De acordo com os entrevistados, os valores pagos aos gerentes dos lotes seriam 

superiores aos dos demais trabalhadores rurais contratados, sendo devidos a esses quantias 

referentes ao salário mínimo daquele ano de 2014 ou mesmo superior a esta. Existindo casos em 

que esse profissional pode ou não ter sua carteira de trabalho assinada como segurado 

empregado, entretanto casos positivos são exceções na realidade do Araras Norte, cuja 

informalidade prevalece nas relações trabalhistas, questão essa observada pelo SEBRAE (2013, 

p. 10) que, em decorrência de pesquisas realizadas no Araras Norte, chama a atenção para a 

necessidade de se considerar a “situação atual desta mão de obra, no que determina a legislação 

trabalhista”. 

Os jovens trabalhadores desse projeto não demonstram preocupações futuras, uma 

vez que, a informalidade e falta de garantias fazem parte da realidade de muitos jovens inseridos 

não somente no campo, assim como na cidade. Comprovam isso os relatos do Entrevistado RD 

(2014)
125

 que diz: “Por enquanto nós num pensa no futuro não... por enquanto tá bom né?! E a 

gente vai levando... com o futuro nós se preocupa ainda não...” (ENTREVISTADO RD, 2014). 

Da mesma forma, o Entrevistado WS (2014)
126

 afirma:“Eu num penso em futuro ainda não... 

Deixa mais pa frente...Por enquanto tá bom... E é isso... Vamo levano né?!”. (ENTREVISTADO 

WS, 2014). 

Através dos relatos dos trabalhadores contratados atuantes no Araras Norte, á 

possível perceber que vivenciam suas lutas diárias sem preocupar-se com o futuro, demonstrando 

estarem satisfeitos com os proventos semanais de seus trabalhos, quantias essas que guardam 

consigo em suas casas, não dispondo de contas bancárias. Quando conseguem poupar algum 

dinheiro, investem a quantia na aquisição de bens necessários à sua sobrevivência e locomoção, 

portanto, adquirem principalmente a casa própria e motocicletas.  
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Os trabalhadores rurais contratados ocupados no Araras Norte que apresentam idade 

mais avançada demonstram ter intenção de aposentarem-se como segurados especiais do 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou seja, trabalhadores rurais, entretanto, a finalidade 

das atividades que desenvolvem no perímetro descaracteriza os princípios que configuram 

situação de segurado especial
127

, uma vez que esses trabalhadores do Araras Norte estão 

trabalhando para gerar renda para terceiros, a partir da venda dos produtos, se configurando 

assim como segurados empregados dos irrigantes que, por mais que haja casos em que esses 

contratam mão-de-obra eventualmente e que esses sejam quem de fato atuem nos campos, ao 

contratar terceiros, passam a ser empregadores nessa contraditória lógica estabelecida nos 

perímetros nas quais se tem inúmeros perfis de empregadores que têm em comum apenas o fato 

de manterem sob seu domínio os meios de produção, nesse caso, a terra.  

Além dos irrigantes, os atravessadores também são sujeitos importantes na dinâmica 

do Araras Norte. Esses visitam o projeto e adquirem as produções dos irrigantes, com quem 

disputam os lucros da produtividade do Araras Norte. A produção é repassada nos mercados 

regionais, para serem revendidas posteriormente por comerciantes que as revendem até chegar 

no consumidor final.  

Dessa forma, o atravessador é fundamental nessa dinâmica pelo fato ser responsável 

por escoar a produção e fazer com que esse circule em forma de mercadoria, como sugere o 

irrigante Entrevistado AB (2014)
128

, quando diz: “Se for se preocupar em produzir e em vender, 

um dos dois vai se perder! Ou é um ou é outro!” (ENTREVISTADO AB, 2014). 

Por sua vez, esses atravessadores da produção do Araras Norte são oriundos dos 

municípios no quais se localiza o projeto, assim como naqueles vizinhos à Varjota e Reriutaba, 

como exemplo os que compõem a Chapada da Ibiapaba, de onde vêm atravessadores que, na 

lógica estabelecida no perímetro pela própria dinâmica evolutiva da política que o criou, seriam 

empresários que estabelecem fidelização com irrigantes para aquisição de seus produtos, levando 

esta produção para ser comercializada nos mercados da Chapada da Ibiapaba. Essas relações são 

confirmadas nos depoimentos a seguir: 
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Tenho comprador certo pra minha produção. Tem um (atravessador) que é da Serra (da 

Ibiapaba), que leva pro Tianguá e de lá vai pro Maranhão e Piauí. Tem um dos que 

compra meu, que leva pro Crateús (ENTREVISTADO BC, 2014)
129

.  

Tem um (atravessador) que compra a minha produção que é de Croatá. Esse leva ela 

pra vender lá no Tauá! Naquela região de lá! (ENTREVISTADA V, 2014)
130

. 

Vendo pra Sobral também... Mas é só 150 caixa de mamão, pra merenda de escola 

sabe?![...] O preço quem faz é o mercado! É lá (na Chapada da Ibiapaba)! 

(ENTREVISTADO T, 2014)
131

. 

Vendo minha produção pra um atravessador do São Benedito, que leva ela pro 

Maranhão! (ENTREVISTADO CD, 2014)
132

.  

Os atravessador vem de Sobral; da Serra... Vêm da região! (ENTREVISTADO S, 

2014)
133

. 

Vendo minha produção aqui pr’um atravessador de São Benedito, pra outro do Pires 

Ferreira... (ENTREVISTADO BD, 2014)
134

. 

Ainda sobre os atravessadores da produção do Araras Norte, há casos de irrigantes 

que, inicialmente tornam-se atravessadores da sua produção e, posteriormente, passam a adquirir 

as produções de outros irrigantes. para tanto, deixam seus lotes sob os cuidados do gerente de 

lote e dos trabalhadores rurais contratados, conforme explica a irrigante Entrevistada V (2014), 

quando diz: “Eu tenho um genro que também tem um lote aqui! Mas ele deixa por conta dos 

empregado, tem um rapaz que toma de conta pra ele, aí ele vem só buscar a produção e leva pra 

vender lá em Campo maior, no Piauí” (ENTREVISTADA V, 2014). 

Outro exemplo seria o do irrigante e atravessador Entrevistado T (2014)
135

, que 

revela a rotina que tem como atravessador de sua produção. 

Toda produção minha, é eu que vendo! Levo pra Serra, pro Tianguá, lá já tenho 

compradô certo! De lá eles leva pro supermercado Formosa, em Belém. Meu forte é 

Belém e São Luiz! Tem uns pessoal que vendem pra Belém; pra Teresina; pra São 

Luiz... Aqui fica só o que sobrar. Desde que eu comecei, eu que levo (a produção) 

(ENTREVISTADO T, 2014). 

Essas distintas realidades referentes aos atravessadores, semelhantes àquelas com 

relação aos irrigantes inviabiliza qualquer tentativa de padronização, ou seja, impossibilita a 

formação de perfis de irrigantes ou de atravessadores, os quais entraram na profissão por 

diferentes motivos, permanecendo nessa há tempos distintos.  
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Ressalta-se que a atividade dos atravessadores não se restringe ao Araras Norte, uma 

vez que esses especializam-se na aquisição e comercialização de determinada produção, 

buscando-a onde lhe for mais conveniente, podendo inclusive ser em outros perímetros irrigados, 

a exemplo dos de Limoeiro do Norte e de Acaraú conforme apontam os relatos a seguir: 

Eu tenho três comprador, um é comprador fiel, tá comigo desde quando comecei aqui, 

faz uns nove ano. (Irrigante ENTREVISTADA V, 2014)
136

. 

Eu trabalho desde 2007 com os mesmos atravessadores, que toda quarta e quinta vêm 

aqui adquirir a produção. (Irrigante ENTREVISTADO DF, 2014)
137

. 

Aqui Já tem um comprador que tá com mais de seis ano que ele (irrigante) trabalha com 

ele (atravessador). Ele (irrigante) paga aqui mesmo, ou então deposita no Banco. 

(Irrigante ENTREVISTADO DG, 2014)
138

. 

“Tem cabra que já faz 8 ano, 10 ano que trabalho com eles!” (ENTREVISTADO GB, 

2014).  

Dentre as características dos atravessadores estão o pouco estudo que os mesmos 

apresentam e que teriam sido motivados pela necessidade de trabalhar, assim como ocorreu com 

irrigantes e trabalhadores rurais contratados. Os lucros obtidos com a atividade é utilizado pelos 

mesmos na compra de caminhões e, ainda, utilizados para outras finalidades dentre as quais 

estão o conforto de suas famílias, educação e saúde dos filhos, dentre outros, conforme se 

percebe no relato do atravessador Entrevistado JG (2014)
139

 que diz: “Estudei pouco... Até a 3ª 

série! Mas estudo é importante demais! É tudo que a gente pode dêxá pr’os filho. Eu pago uma 

faculdade pra minha, que vai se formar em... como é mesmo rapaiz? Ah! Nutricionista!” 

(ENTREVISTADO JG, 2014). 

Os atravessadores por sua vez, também contratam mão-de-obra necessária no 

carregamento e descarregamento de seus veículos. Os funcionários dos atravessadores são 

também contratados na base da informalidade, situação predominante nas relações estabelecidas 

dentro e fora do projeto, as quais ressaltam a precarização do trabalho e a complexificação das 

relações criadas ou intensificadas na lógica da agricultura empresarial voltada à expansão do 

agronegócio.  
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4.3 Aspectos da Inauguração do Perímetro e Culturas Desenvolvidas no Araras Norte 

 

Apesar de apresentarem como marco oficial de inicio, o ano de 1998, por conta da 

inicialização da utilização da infraestrutura de irrigação em três setores da primeira etapa do 

Araras Norte, as práticas agrícolas nesse projeto já ocorriam desde o ano de 1994, quando os 

primeiros irrigantes selecionados ocuparam o perímetro, dedicando-se à agricultura de sequeiro, 

ou seja, ao cultivo de feijão e milho, de modo tradicional. (ENTREVISTADA Z, 2012)
140

. 

Ao que foi apurado nas conversas com os sujeitos da pesquisa, a inauguração do 

Araras Norte constituiu-se em ato meramente político eleitoreiro, uma vez que as obras estavam 

inacabadas, como permaneciam até os momentos finais desta pesquisa, quando houve um ato 

simbólico de inauguração do mesmo e que por conta disso, não há sequer um consenso entre os 

entrevistados quanto à real data da inauguração do projeto. 

Os relatos transcritos a seguir dão conta, embora de forma confusa, desse momento 

inaugural do projeto, que teria contado com a presença do então governador do Ceará, Tasso 

Jereissati
141

 e sua comitiva, conforme comprovam os relatos a seguir: 

Veio o Cabrera o ministro do Interior, e o Tasso Jereissati, isso em 99, pra inaugurar a 

Primeira Etapa, o Setor I e II... Mas... Era política, tinha que inaugurar pro Governo 

dizer que fez... É política! (Funcionário do DNOCS, ENTREVISTADO D, 2014)
142

. 

A inauguração daqui foi em 97, 98... Por aí... Foi com o... Tasso! Tasso Jereissate! 

Mas... Foi só média!... Média política mesmo!... Aqui nunca foi acabado mesmo, sabe?! 

Eles fazem isso pra podê dizê que tem obra inaugurada... Isso e aquilo... (Irrigante 

ENTREVISTADO S, 2014)
143

. 

A inauguração daqui foi em 1996, foi o Tasso Jereissati que inaugurou. Eu vi o 

primeiro jato de água que foi jogado aqui! Aí o pessoal começou com a agricultura de 

sequeiro, aqui era tudo plantado de milho e feijão... Aí depois foi que começou a 

funcionar as irrigação, aí nós fomo plantando outras coisa, eu mesmo tentei plantar 

tomate... Mas não deu certo... Aí fui mudando até chegar e parar no mamão e na 

banana!  (Irrigante ENTREVISTADO T, 2014)
144

. 

 

De acordo com os irrigantes ouvidos na pesquisa, a partir da prática da agricultura 

irrigada, o DNOCS, por maio da assistência ou acompanhamento que fazia no Araras Norte, 

passou a determinar o que esses deveriam produzir, considerando para tanto, as demandas do 

mercado. Ao ser indagado sobre essa orientação por parte do DNOCS, o funcionário 
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administrativo do projeto, Entrevistado W (2014)
145

 , discorda e afirma que: “Em lugar nenhum 

do mundo existe isso! Cada um planta o que quer! Não tem nada! Dentro da área ele planta o 

quer... Vende a quem quiser!  Da porteira pra dentro (do seu lote), ele (irrigante) faz o que ele 

quer!” (ENTREVISTADO W, 2014).  

Nos momentos iniciais da agricultura irrigada no Araras Norte, segundo os seus 

relatos, os irrigantes teriam experimentado muitas culturas das quais não obtiveram êxito em 

algumas delas. Dentre os cultivos fracassados destacam-se as culturas de hortaliças; graviola; 

caju e uva, que aos poucos foram ou vem sendo substituídos por outras a exemplo da banana a 

qual, de acordo com o funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014)
146

, seria intercalada com o 

cultivo do milho e do feijão.  

  O funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014), aponta como causa do insucesso 

dessas culturas a inexistência de órgão estatal específico que desenvolva pesquisas no âmbito da 

agricultura irrigada, defendendo que a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Ceará (EMATERCE), que seria responsável por prestar orientações aos irrigantes: “Só entende 

de sequeiro; não entende de irrigação [...]. O Ceará não tem tradição em fruticultura irrigada!” 

(ENTREVISTADO W, 2014).  

Após os sucessivos experimentos com distintas culturas de frutas, no Araras Norte 

seus produtores se especializaram nas culturas de frutas a exemplo da banana; mamão; goiaba; 

coco e manga, sendo as duas primeiras citadas o principal foco produtivo do projeto, onde aos 

poucos se substitui áreas plantadas com outros cultivos pela cultura de banana (Figura 29).  

 

Figura 29- Produção de banana em lote do Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2014). 

 

Os relatos dos irrigantes expressam o quão promissora consideram a cultura da 

banana, que seria para esses garantia de sucesso na colheita e na conquista de mercados, 
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conforme apontam os depoimentos dos irrigantes Entrevistado AB (2014)
147

 que diz: “Por ano 

tiro entre 350 a 400 caixas!”, assim como do funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014)
148

 

relatando que: “A banana gera muita grana, é um excelente negócio! São as melhores terras do 

Ceará! Eu recomendo!”.  

A rentabilidade das atividades do Araras Norte, mencionada pelo Entrevistado W 

(2014)
149

 foi estudada pelo pesquisador Portela (2013) que apresentou, em seu relatório, dados 

referentes ao ano de 2012, os quais estão organizados no Quadro 5, que traz além de informações 

referentes à produção de banana, aquelas sobre as demais culturas desenvolvidas nesse projeto, 

conforme aponta o quadro a seguir: 

Com isso, tem-se a partir das informações expressas no Quadro 5 a percepção de que 

a noção dos montantes gerados pelas atividades desenvolvidas no Araras Norte, assim como da 

área destinada aos cultivos, situação esta que expressa uma das características da agricultura 

empresarial que é a especialização na produção de determinado produto, o que ocorre claramente 

no Araras Norte com relação por exemplo à  produção de banana que em 2012 ocupava área de 

300 hectares enquanto que à cultura da manga eram destinados 20,5 hectares.  

 

Quadro  5- Produção do Araras Norte referente ao ano de 2012. 

CULTURA ÁREA (ha) RENDA POR HECTARE RENDA 

TOTAL 

Banana 300,0 R$ 10.164,67 R$ 3.049.400,00 

Goiaba 84,2 R$ 15.988,72 R$ 1.346.250,00 

Coco 139,0 R$ 2.886,33 R$ 401.200,00 

Mamão 74,3 R$ 26.417,23 R$ 1.962.800,00 

Manga 20,5 R$ 5.707,32 R$ 117.000,00 

Total 618,0 R$ 61.164,27 R$ 6.876.650,00 

Fonte: Portela (2013). Organizado por Ximenes (2014). 
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É importante notar, ainda, que para um total de 618 hectares foram cultivados apenas 

cinco diversidade de culturas, o que por sua vez, é mais uma característica dessa especialização 

da produção característica do agronegócio e que os irrigantes, muitas vezes sem entender ao 

certo sobre a lógica de mercado na qual estão inseridos, vão aderindo às tais práticas.  

Quando questionados sobre a opção por destinar grande parte de suas terras ao 

plantio da banana em detrimento de maior diversidade de culturas no Araras Norte, seus 

produtores elencam alguns fatores na tentativa de justificar tal situação.  Dentre as causas para 

isso, são citadas: a facilidade de se trabalhar com esta cultura, a qual não necessitaria de 

conhecimentos técnicos aprofundados; as próprias características naturais do solo do projeto, 

favoráveis a esta cultura; bem como o menor número de pragas que atingem essa produção, 

conforme se verifica na fala daquele que é considerado produtor destaque desta fruta, pelos 

demais irrigantes do Araras Norte, o irrigante Entrevistado DF (2014)
150

, que diz: 

A banana se destacou aí eu abandonei as outras culturas. Eu acredito na pessoa 

plantar um produto, porque ganha nome no mercado; compra o produto certo só 

pr’aquela cultura; aprende melhor e se dedica melhor só a uma e assim ela tem mais 

condição de dar certo! A banana é muito boa de cuidar! Ela pega pouco defensivo, é 

uma vez por mês, só! Já o mamão é complicado, cheio de praga... Tem que pulverizar 

toda semana... A banana só tem uma praga que atinge ela, é a sigatoka Amarela! É a 

única praga que atinge a banana. Já o mamão, tem muitas pragas que atingem ele! O 

ácaro, por exemplo, o vermelho e o branco! Tem a Ferrugem do mamão, tem o pinta 

preta. Tem os que não têm mais jeito, que é a virose; o amarelo total, que se der, morre 

o mamão!  

A banana tem a sigatoka negra, que nós tamo isento, aqui no Ceará não tem essa praga 

não! Até o Piauí tá isento, num tem dela não... Acho que do Maranhão pra lá, já tem... 

Ela é letal! (ENTREVISTADO DF, 2014).  

 

Além da produção de banana, outra importante cultura do Araras Norte é o mamão 

(Figura 30), dos tipos havaí e formosa, sendo esse último produzido em maior proporção devida 

a  melhor aceitação no mercado, de acordo com seus produtores, a exemplo do irrigante 

Entrevistado TD (2014)
151

, que diz: “o mamão Formosa que é mais vendável! O mamão Havaí é 

pouca gente que come, porque é mais caro, né?!”.  
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Figura 30- Produção de mamão em lote do Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2014). 

 

 

De acordo com o funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014)
152

: “Varjota já foi 

um dos maiores produtores do Brasil, de mamão!”, pois segundo esse: “os solos aqui são bons! 

O perímetro aqui é uma grande oportunidade!” (ENTREVISTADO W, 2014). Revelando que, 

para cada hectare de terras destinadas ao cultivo do mamão, são plantadas aproximadamente 

1600 árvores desse fruto cuja produção é motivo de orgulho por parte de seus produtores, a 

exemplo do irrigante Entrevistado T (2014)
153

 que, ao falar de sua experiência no projeto com o 

cultivo de mamão, destaca: 

O fundador de mamão aqui foi eu! Eu fui o segundo da banana. Eu experimentei 

plantar tomate e o pimentão em 2000, mas aqui não é aconselhado!   tiro 1654 caixa de 

mamão por mês, mas vai aumentando, com tempo chego a tirar até 800 caixa por 

semana. (ENTREVISTADO T, 2014). 

Dessa forma, os cultivos de mamão e banana são destaque, com base nas 

informações cedidas pelo funcionário do DIPAN, Entrevistado W (2014), ocupariam, de um total 

de 100 hectares de terras plantadas no Araras Norte no ano de 2014, áreas correspondentes a 200 

e 600 hectares, respectivamente. 

Os demais 200 hectares restantes seriam ocupadas com outras culturas, conforme 

aponta o Quadro 6, no qual essas informações concedidas pelo entrevistado encontram-se 

organizadas. 
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Quadro  6- Demonstrativo da distribuição de culturas na área plantada do Araras Norte em 2014. 

PRODUÇÃO ÁREA  

Banana  600 hectares 

Goiaba  150 hectares 

Mamão  200 hectares 

Culturas diversas 50 hectares 

TOTAL  1.000 hectares 

 Fonte: Entrevistado W (2014). Organizado por Ximenes (2014). 

Assim, de acordo com o Quadro 6, a cultura de mamão ocupa o segundo lugar no 

ranking produtivo do Araras Norte, entretanto, apesar disso, além de motivos econômicos, 

existem fatores que desestimulam os irrigantes a cultivar o fruto que, segundo esses produtores, 

exige maior conhecimento sobre técnicas de manejo adequado, conferindo maiores cuidados 

com a produção que estaria ainda, mais suscetível à inúmeras pragas existentes. 

Portanto, o mamão seria uma cultura mais difícil do que a da banana, por ser mais 

sensível, conforme aponta o irrigante Entrevistado BC (2014)
154

, ao dizer que: “plantei mamão 

mais num deu certo! Tem muita Virose! As outra doença dá pra gente controla direitim, mas a 

Virose, não dá! Se perde tudo!” (ENTREVISTADO BC. 2014).situação semelhante ocorreu 

com o irrigante  Entrevistado BD (2014)
155

, que em seu depoimento afirma:  

Já plantei mamão Formosa e mamão Havaí, mas num deu certo não! Deu virose, aí tive 

que corta os pé tudo, porque tava tudo doente! Porque aqui é assim, a fiscalização vem 

e olha, se tiver doença, eles manda cortá tudo! Pra num contaminar os outro e num 

espalha a doença no perímetro (ENTREVISTADO BD, 2014).  

Assim como é com o mamão, outra cultura que exige muitos cuidados é o cultivo de 

coco (Figura 31) que, além disso, necessita de muita água, mais precisamente de 250 litros de 

água por planta diariamente, conforme nos esclareceu o irrigante Entrevistado Q (2014)
156

., que, 

no ano de 2014 se dedicava ao cultivo desse fruto no Araras Norte, revelando que: “O coco 

necessita de muita água e de pulverização. Uma planta requer 250 litros de água por dia. O 

consumo de água meu é de 2.750.000 litros por dia. É muita água viu?” (ENTREVISTADO Q, 

2014). 
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Figura 31- Produção e produto do coco do Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2014); Baresi (2014). 

 

Ainda de acordo com o irrigante Entrevistado Q (2014)
157

: “A vida útil do coco é de 

35 anos! São 200 plantas de coco por hectare, em média, ou 156, dependendo do espaçamento 

entre um e outro. Em cada Caixa de 3,5 hectares cabe em média 540 plantas.”  

Segundo os irrigantes, essas plantas seriam muito suscetíveis ao desenvolvimento de 

pragas que, associadas a outros fatores negativos, sendo um do a possível desvalorização no 

mercado, seriam responsáveis pela minimização das áreas de plantio dos coqueiros, conforme 

apontam os relatos dos irrigantes entrevistados JP (2014)
158

, HP (2014)
159

 e TD (2014)
160, 

transcritos a seguir:  

O coco sofre a queda do preço, por isso tá sendo minimizado a produção dele aqui! 

(ENTREVISTADO JP, 2014). 

O problema do coco é que ele é ruim de venda! Por isso o pessoal cortô! 

(ENTREVISTADO HP, 2014). 
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O coco dá um ácaro... Dá muito problema em coco... O custo é muito alto. Precisa de 

muita água... É compricado! (ENTREVISTADO TD, 2014).   

Além da banana, mamão e coco, no Araras Norte, também, foram introduzidas 

outros cultivos a exemplo da graviola, caju e manga (Figura 32). Seguindo a tendência observada 

no projeto, essas frutas vêm sendo substituídas pelos cultivos de banana ou mamão, sendo essa 

medida justificada principalmente por fatores econômicos, pois, à medida que se especializam no 

cultivo de um fruto, reduzem as perdas e aprimoram suas técnicas de cultivo, manejo, colheita e 

ainda, de repasse, ou seja, comercialização de suas produções. 

 

Figura 32- Exemplares de frutas produzidas no Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2014). 

 

Dentre os fatores responsáveis pela substituição das frutas cultivadas, estão as perdas 

decorrentes da falta de conhecimentos específicos necessários aos cultivos que são, por sua vez, 

acometidos por pragas às quais trazem prejuízos financeiros aos produtores que perdem também 

tempo, crucial às suas atividades. Aponta isso, o depoimento do irrigante Entrevistado S 

(2014)
161

, que revela:  

Eu tenho uma área da graviola com 400 planta por hectare. Esse ano num deu nem 

cinco mil quilo. Dando bom é pra dá vinte tonelada por ano!   A graviola esse ano num 

teve, teve não! Deu inseto. Um fungo que acaba com a fruta! Eu mesmo já isolei... 

Deixei de mão... Agora só no outro ano, quando tiver água é que eu vou retoma de novo 

a plantação! (ENTREVISTADO S, 2014).  

Contudo, além de perderem tempo e dinheiro com as produções mal sucedidas, a 

falta de conhecimentos adequados à produção de determinado fruto e do combate de pragas 

adequado e favorável à saúde e ao ambiente, faz com que situações a exemplo da exposta na 

Figura 33 na qual se tem, em uma das plantas observadas no setor IV do Araras Norte, uma 

graviola acometida por uma praga a qual coloca em risco não somente a planta, mas como toda a 

produção desse fruto, assim como a dos demais sensíveis a tal praga que ali são cultivados.  
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Figura 33- Graviolas infectadas por fungos. Lote do Setor IV do Araras Norte. 

Fonte: Ximenes (2014). 

Situação semelhante é vivenciada, também, pelos produtores da goiaba (Figura 34) 

que, de acordo com o irrigante Entrevistado Q (2014)
162

: “A goiaba no perímetro tá com 

nematoide, por isso está sendo eliminada do perímetro!” (ENTREVISTADO Q, 2014).  

Os custos com a produção de goiaba também são elencados como fator negativos à 

sua produção, sendo, portanto, mencionados pelo irrigante Entrevistado TD (2014)
163

, que diz: 

“A goiaba precisa gastar 200 litro d’água nela, pra podê dá fruto. Já a banana, com a mesma 

quantidade d’água dá muito fruto e não agôa só um pé!” (ENTREVISTADO TD, 2014).  
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 Figura 34- Produção de goiaba desenvolvida no Araras Norte. 

Fonte: Portela (2013). 

 

Com relação ao cultivo do caju e da manga, esses vêm sendo substituídos 

gradativamente, seguindo a tendência estabelecida no projeto. Ao se referir à substituição da 

produção de manga, o irrigante Entrevistado HP (2014)
164

 revela que: “A manga o pessoal 

também tá cortano, porque o produto que aplica nela pra produzir o ano todo é muito caro, e o 

preço dela não compensa. Porque vinha a manga da Bahia e prejudicava a gente!” 

(ENTREVISTADO HP, 2014). 

Assim como a cultura da manga, outro cultivo que perdeu suas áreas de cultivos no 

Araras Norte, foi a produção da uva que, de acordo com o funcionário do DNOCS, o 

Entrevistado D (2014)
165

, 

Essa uva produzida aqui era propícia à fabricação de vinho... Muito boa pra vinho... 

Fizeram até estudos... Veio aí uma equipe de pesquisadores de fora, pra estudar essa 

uva... Levaram a amostra e tudo... Mas... Num deu muito certo... Ela num conseguiu 

bater a uva de Petrolina, que era mais barata... (ENTREVISTADO D, 2014) 

De acordo com os entrevistados nesta pesquisa, em decorrência das dificuldades em 

conquistar mercado consumidor, destacada na fala do Entrevistado D, aliada ao alto custo em sua 

produção, o que resultaria na baixa lucratividade, esse cultivo de uvas no Araras Norte (Figura 
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35) acabou por ser extinto, cedendo áreas a prática de outras culturas menos arriscadas aos seus 

produtores, portanto, com garantia de lucros da atividade.    

 

Figura 35- Cultivo de uva desenvolvido no Araras Norte. 

Fonte: Portela (2013). 

 

E foi com o intuito de melhorar os índices de lucratividade, diminuindo os 

desperdícios de frutos não selecionados pelos consumidores de sua produção que o irrigante 

Entrevistado PR (2014)
166

 fundou sua fábrica de polpas de frutas localizada em seu lote, no 

Araras Norte. Essa conta com maquinário específico, o qual pode ser observado na imagem da 

Figura 36, pode ser visualizada ainda, a fachada da referida fábrica, além do produto final dessa, 

que são as embalagens com polpas de frutas de sabores variados. 
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Figura 36- Fábrica de polpas do Araras Norte e sua produção de polpas. 

 
Fonte: Ximenes (2014). 

 

As frutas utilizadas na fabricação de polpas são cultivadas no próprio lote do 

irrigante Entrevistado PR (2014), ou ainda, adquiridas pelo mesmo de outros produtores que 

estejam dentro ou fora desse perímetro. Sobre suas motivações para a criação desta fábrica, o 

irrigante Entrevistado PR (2014) ressalta que: 

O objetivo da Fábrica aqui foi o aproveitamento. Aqui 60% das frutas são 

aproveitadas. Antes tinha muito desperdício, porquê as frutas, se tiver uma coisinha de 

nada, já num prestam pra ir pro mercado, elas num são escolhida, são rejeitada, ai a 

gente pensou na fabricação das polpa justamente pra aproveitar essas que num vão pro 

comércio. (ENTREVISTADO PR, 2014). 

Além de cuidar das atividades de sua fábrica de polpas de frutas e da 

comercialização dessas, o irrigante Entrevistado PR (2014) se dedica ainda, ao cultivo de banana 

no Araras Norte. Quanto à produção de polpas de frutas, esta é vendida nos municípios de 

Reriutaba e Varjota, além de outros localizados em áreas circunvizinhas.  

Assim como os demais irrigantes do Araras Norte, a partir dos relatos do 

Entrevistado PR (2014) foi possível entender melhor a relação de dependência por chuvas que 

esses irrigantes demonstram ter e o quão vulneráveis estão as atividades desenvolvidas nesse, 

assim como os demais perímetros irrigados implantados no semiárido nordestino. 
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5 AYRES DE SOUZA E ARARAS NORTE NO CONTEXTO DA POLÍTICA 

DE PERÍMETROS IRRIGADOS  

  

5.1 Principais semelhanças e distinções entre Ayres de Souza e Araras Norte, 

suas relações e seus conflitos.  

 

A mudança de viés político dos perímetros irrigados tem suas consequências 

percebidas nos projetos pesquisados, os quais apresentam distinções que, por sua vez, 

evidenciam os (des) caminhos traçados por essa política cujas repercussões afetam também as 

vidas das pessoas por ela envolvidas. As muitas contradições envolvendo a mesma tornam-se 

evidentes a partir da análise das características, semelhanças e distinções apresentadas pelos dois 

projetos aqui analisados. 

No tocante à distribuição fundiária do Ayres de Souza e do Araras Norte, é possível 

entender que essas têm dimensões distintas e ainda, que apresentam disparidades envolvendo as 

extensões agrícolas que dispõem de sistema irrigatório. Essas informações podem ser mais bem 

compreendidas a partir da análise do Quadro 7, a seguir.  

 

       Quadro  7- Distribuição de terras dos projetos Ayres de Souza e Araras Norte. 

ÁREA DO PERÍMETRO IRRIGADO 

 

DESTINAÇÃO DAS TERRAS 
AYRES DE SOUSA 

(Área em hectares) 

ARARAS NORTE 

(Área em hectares) 

Área de Sequeiro 7.784,80 hectares 3.182,39 hectares 

Área Irrigável 1.158,00 hectares 3.225,00 hectares 

A Implantar 543,00 hectares 25,00 hectares 

Implantada 615,00 hectares 3.200,00 hectares 

Com produtor 192,00 hectares 1.345,80 hectares 

Área Total Desapropriada: 8.942,80 hectares 6.407,39 hectares 

        Fonte: Ximenes (2017). Adaptado de DNOCS (2015). 

De acordo com as informações disponibilizadas no site do DNOCS (2015) e 

organizadas no Quadro 7, conclui-se que, apesar de o Araras Norte apresentar área total inferior 

à área do Ayres de Sousa, esse projeto detém de maior extensão de terras nas quais foram 

implantadas a infraestrutura de irrigação o que, consequentemente, dará aos produtores do 



 129 

 

 
 

Araras Norte condições de apresentar maiores índices produtivos, se comparado aos colonos do 

Ayres de Sousa.  

Essa análise comparativa entre os dois projetos é viabilizada ainda, pelos dados 

apresentados no Quadro 8, adiante, o qual traz informações acerca da distribuição de terras por 

lotes a cada uma das categorias de irrigantes criadas pelo DNOCS, as quais se apresentam no 

Araras Norte porém, não compõem o Ayres de Souza já que, quando da realização dos processos 

seletivos para escolha de colonos para o mesmo, essas categorias ainda não haviam sido inclusas 

como beneficiadas pela Política.  

Quadro  8- Distribuição de lotes por categoria de irrigantes no Ayres de Souza e no Araras Norte. 

DISTRUBUIÇÃO DE LOTES POR CATEGORIA DE IRRIGANTE 

 

CATEGORIA DE 

IRRIGANTE 

AYRES DE SOUSA  ARARAS NORTE 

Área média 

(ha) 

Qtde Área total 

(ha) 

Área média 

(ha) 

Qtde Área total 

(ha) 

Pequeno Produtor 4,26 45 192,00 7,00 89 623,00 ha 

Técnico Agrícola - - - 11,00 3 33,00 ha 

Eng.º. Agrônomo - - - 9,33 9 84,00 ha 

Empresa - - - 302,90 2 605,80 ha 

Total - 45 192,00 - 103 1.345,80 ha 

Fonte: Ximenes (2017). Adaptado de DNOCS (2015). 

Com base na análise comparativa nesses dados apresentados nos Quadros 6 e 7, 

aliado aos estudos prévios sobre os rumos tomados pela política de perímetros irrigados , a qual é 

moldada em prol do atendimento dos anseios do Estado brasileiro  , tem-se evidenciada a 

desigualdade característica dessa política, a qual apresenta projetos semelhantes com condições 

de infraestrutura diferentes, criando assim condições desiguais àqueles que ocuparem esses 

perímetros irrigados.  

Marca disso seria a extensão dos lotes destinados aos pequenos produtores de ambos 

os projetos, que é de 4,26 hectares para os colonos do Ayres de Souza, portanto, inferiores aos 7 

hectares de terras destinados aos irrigantes da mesma categoria selecionados para o Araras 

Norte.   

A fim de melhor ilustrar as inúmeras situações contraditórias envolvendo a política 

de perímetros irrigados para o Semiárido, serão discutidos os desdobramentos apresentados em 

ambos os projetos que, por sua vez, demonstram dinâmicas distintas já que o Ayres de Souza 
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apresenta aspectos que nos permitem entender que seus colonos não se adequaram à nova lógica 

imposta pelo DNOCS, e por conta disso, clamam pelo seu regresso a esse perímetro irrigado. 

Essas mudanças dizem respeito à forma de se relacionar e de produzir na terra, 

aspectos os quais essa política acaba por influenciar de forma direta, moldando e adaptando-os 

aos seus interesses capitalistas. Por conta disso, se teve o processo de transformação de 

camponeses em pequenos produtores nesses projetos, trocando-se ainda, a forma de produzir dos 

mesmos, que, de agricultura familiar de subsistência, passam a desenvolver agricultura 

empresarial direcionada ao atendimento do mercado regional.  

Diante disso, sem ter conhecimento sobre o as questões políticas e econômicas que 

estão por trás da saída do DNOCS dos perímetros irrigados, se percebem situações nas quais é 

possível entender que a mudança no viés dessa política ocorreu de forma repentina e é percebida 

como algo incompreensível por parte de muitos colonos/irrigantes que, apesar de inseridos nessa, 

não foram esclarecidos sobre os desdobramentos que a mesma poderia ter. 

Como evidência disso está o fato de os colonos do Ayres de Souza, até os dias atuais, 

demonstrarem certo saudosismo pelas características que esse projeto apresentava nas décadas de 

1970 e 1980, ou seja, durante a primeira fase da política de perímetros irrigados, atribuindo o 

êxito obtido nesse projeto à competência do DNOCS em gerenciar o mesmo, apontando esse 

órgão como sendo responsável por tudo àquilo que aprenderam nesse projeto.  

Por isso, por mais controverso que possa parecer, esses colonos sentem saudades da 

interferência do DNOCS em sua versão paternalista, quando se tinha orientações de como 

proceder na vida diária, seja nos aspectos relacionados à rotina de trabalho nos campos, ou 

mesmo nos relacionamentos interpessoais que mantinham nesse perímetro irrigado. Tamanha 

dependência tem como consequência o discurso do abandono, proferido pelos colonos e seus 

descendentes que, desde a saída do DNOCS, sentem-se abandonados à própria sorte. 

Nas falas dos colonos do Ayres de Souza é possível perceber esse descontentamento 

com relação à saída do DNOCS. A colona Entrevistada G (2016)
167

 relata que “  já faz mais 25 

anos o DNOCS saiu! Se afastou! Durante os 20 ano que passou de acordo entre DNOCS e 

Estado (Governo do Estado do Ceará) os colono sofreram, porque não tinha nada!” 

(ENTREVISTADA G, 2016).  

Para o colono Entrevistado F (2017)
168

, tal fato representou perda irreparável, pois 

segundo ele: “A saída do DNOC (DNOCS) aqui foi o pió golpe que eu sufri na minha vida!” 

                                                           
167

 ENTREVISTADA G. Nota de entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 02 de novembro de 

2016. 
168

 ENTREVISTADO F. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 



 131 

 

 
 

(ENTREVISTADO F, 2017). O colono Entrevistado SG (2017)
169

,  também demonstra sua 

indignação ao afirmar que: “A saída do DNOC (DNOCS)  foi um disastre! Foi um di-sas-tre! 

Foi um disastre aqui pra nós!” (ENTREVISTADO SG, 2017).  

Essa saída do DNOCS dos perímetros irrigados também é motivo de lamentação por 

parte dos pequenos produtores do Araras Norte, pois, muito embora nesse perímetro irrigado 

sejam observadas a prática da agricultura empresarial e uma intensa tentativa de adequação às 

mudanças advindas da reorientação da política, a predominância da heterogeneidade 

característica desse projeto, faz com que se observem nele irrigantes satisfeitos com a ausência 

do referido órgão, mas, há ainda, aqueles produtores saudosos da atuação e direcionamento 

oferecido a eles pelo DNOCS.  

Dessa forma, os discursos do abandono também são proferidos nesse perímetro 

irrigado pelos irrigantes não adaptados por completo às regras e demandas da nova lógica 

produtiva e que, por isso, necessitam das relações paternalistas protagonizadas pelo DNOCS. 

Como exemplo disso apresentam-se as falas dos atores: Entrevistado T (2014)
170

;  Entrevistado 

W (2014)
171

 e Entrevistado X (2014)
172

 que afirmam, respectivamente:  

Tá abandonado pelo governo isso aqui! (ENTREVISTADO T, 2014). 

O governo abandonou os perímetros, e o DNOCS, esse foi abandonado pelo governo. O 

DNOCS envelheceu, acabou-se! (ENTREVISTADO W, 2014). 

Aqui precisava de um trabalho contínuo!   Nós somos um povo paternalista! Só 

podemos viver agarrado na saia da mamãe, dizendo: ‘mamãe me dê isso!’. O que nós 

queríamos era a assistência do SEBRAE, que até começou aqui, a dar assessoria. Tava 

indo muito bem, mas, depois... Começou a faltar... Nunca mais vieram... Por isso que eu 

digo: ‘a gente precisa de um acompanhamento contínuo! Permanente!  Num vê?! O 

exemplo do Perímetro de Jaibaras, o Ayres de Sousa! Aquilo lá tá abandonado! 

Acabou-se! E acabou-se por falta de gerenciamento, num foi por outra coisa não! 

(ENTREVISTADO X, 2014). 

Dessa forma, entende-se que o termo “abandono” é empregado nesses desabafos 

feitos pelos colonos do Ayres de Souza, assim como pelos irrigantes do Araras Norte, como uma 

forma de expressar como se percebem em meio à lógica produtiva e à política como um todo. É 

o que se torna evidente na fala da colona do Ayres de Souza, a Entrevistada E (2017)
173

, que diz: 

“Faz trinta ano que o DNOC (DNOCS) entregô issa’qui pro Estado (Governo do Estado do 

Ceará) e já faz cinco ano que o Estado saiu. Tá abadonado!” (ENTREVISTADA E, 2017). 

                                                           
169

 ENTREVISTADO SG. Nota de Entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 
170

 ENTREVISTADO T. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Araras Norte. 02 de dezembro de 2014. 
171

 ENTREVISTADO W. Nota de Entrevista. DIPAN. 11 de agosto de 2014. 
172

 ENTREVISTADO X. Nota de Entrevista. Setor IV do Perímetro irrigado Araras Norte. 03 de dezembro de 2014. 
173

 ENTREVISTADA E. Nota de Entrevista. Setor III do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 2017. 
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Entretanto, apesar dessa resignação em relação ao DNOCS, percebida principalmente 

entre os colonos do Ayres de Souza, esses sujeitos demonstram ter muita autonomia no que diz 

respeito às suas atividades e ao gerenciamento de suas terras. Detendo ainda de uma estrutura 

organizacional muito bem articulada, a qual confere ao projeto aspectos unitários e a esses 

colonos, caráter de protagonismo e de autonomia. 

No Araras Norte há a presença de características bem distintas as quais resultam 

diretamente dos rumos tomados pelo perímetro irrigado a partir da evolução da própria política 

como um todo, bem como dos fatores que influenciaram particular e diretamente a esse projeto, 

resultando assim, em sua dinâmica.  

Acredita-se que tais aspectos característicos do Araras Norte advém, principalmente, 

do fato de não ter se estabelecido nesse perímetro, a colonização. As famílias selecionadas pera o 

projeto ou optaram de imediato pela não permanência no mesmo, ou o fizeram anos mais tarde, 

motivados pela solidão associada ao desapego àquelas terras.  

 Além disso, os irrigantes do Araras Norte, para “sobreviver” no projeto, buscaram se 

adequar ao conjunto de regras e demandas estabelecidas pela mudança do viés político dos 

perímetros irrigados   , as quais o transformaram em um campo de forças opostas, extremamente 

competitivo, no qual se estabeleceu a lógica dos “grandes” e dos “pequenos”.  

Esse discurso é propagado pelos irrigantes não adaptados por completa à nova lógica 

que, em comparação com os mais aptos, enxergam-se enquanto “pequenos”. Esses seriam 

injustiçados pela lógica do agronegócio a qual, por sua vez, privilegiaria uns em detrimento de 

outros, favorecendo assim, o acirramento das disputas internas que levam o irrigante 

malsucedido a fragmentar e vender parcelas de seu lote e, em casos extremos, o vendem 

integralmente ou ainda, o arrendam para terceiros.      

No caso de venda de lotes, os principais adquirentes são outros irrigantes do mesmo 

projeto. Esses seriam considerados “grandes” representados pelos irrigantes melhor adaptados à 

logica do agronegócio, os quais assimilaram as demandas do mercado regional e apresentam 

maior eficiência no seu atendimento. Por conta disso, se sobressaem nos perímetros irrigados, 

adquirem novas terras no perímetro em nomes de parentes, os “laranjas”, já que, teoricamente, é 

proibido acumular lotes.  

Essa prática de compra e venda de terras é apenas uma das muitas contradições 

envolvendo essa política que tem como consequência além da concentração de terras; a redução 

da terra à mera mercadoria a partir de sua aquisição para venda ou arrendamento, práticas 

observadas nesse perímetro irrigado desde a década de 1990, quando a política consolida-se em 

sua segunda fase.  
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Ainda como consequências da reformulação política dos perímetros irrigados se têm: 

a complexificação das relações no campo; a precarização do trabalho, além da subordinação de 

agricultores ao agronegócio, seja por meio de sua conversão em produtores capitalistas voltados 

ao agronegócio, seja como trabalhadores rurais assalariados contratados por esses irrigantes.  

As distinções entre os dois projetos analisados nesta pesquisa são observadas não 

somente na organização dos mesmos, mas também na composição de atores e sujeitos inseridos 

na lógica dos perímetros irrigados. Além dos produtores, denominados colonos no Ayres de 

Souza e irrigantes no Araras Norte, há ainda os atravessadores da produção, presente em ambos, 

mas, principalmente no Araras Norte, devido a sua especialização na produção de frutas em larga 

escala para abastecimento do mercado regional.  

Além do, é possível encontrar ainda, os trabalhadores rurais assalariados, que se 

apresentam em menor escala no Ayres de Souza, e eventualmente, ocorrendo somente quando os 

colonos necessitam contratar mão-de-obra extra, em tempos de boa colheita, ou nos casos em 

que esse não dispõe de filhos e parentes em número suficiente para a execução da tarefa nos 

campos. Nesses casos, há também a possibilidade, de se trocar diárias de serviço com outros 

colonos.     

Por outro lado, no Araras Norte, devido à necessidade de se produzir 

incessantemente a fim de atender o mercado consumidor, representado pelos atravessadores de 

produção, que visitam o projeto periodicamente, a utilização da mão-de-obra representada por 

esses trabalhadores rurais assalariados é fundamental e indissociável da atividade exercida nesse 

perímetro irrigado. 

Por conta disso, esse sujeito tem destaque especial na pesquisa, uma vez que, assim 

como os demais sujeitos, são também vítimas dos processos que levaram à criação dos 

perímetros irrigados, e, embora tenham permanecido à margem desta política (já que eles ou seus 

antepassados não adquiriram lotes), pela dinâmica que a envolve e que é característica da 

mesma, foram nela inseridos, constituindo-se em força motriz das atividades desenvolvidas em 

projetos voltados ao agronegócio, como é o caso do Araras Norte.    

Tal importância resulta do fato de que, além dos lotes apresentarem extensão 

considerável, o que necessita de maior número de pessoas envolvidas no trabalho nos campos, na 

grande maioria dos casos, o irrigante, necessita de auxílio de terceiros. Por não ter se fixado à 

terra, e desenvolvido no ciclo familiar relações de afetividade e trabalho com esta/nessa, o 

irrigantes não contam com ajuda de filhos e demais parentes pois, a tendência é que, morando 

longe dos lotes e na zona urbana, essas pessoas busquem se ocupar em atividades distintas da 

agricultura. 
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Dessa forma, ao contrário do que ocorre entre os colonos do Ayres de Souza, esses 

irrigantes, necessitam contratar os trabalhadores para a realização dos trabalhos nos campos. Isso 

resulta em situações nas quais o irrigante pode ou não se envolver no trabalho nos campos, pois, 

com a venda de lotes por irrigantes não adaptados, se promoveu a “abertura” dos projetos a 

pessoas que, em muitos casos, não têm tradição na agricultura, mas entram nos perímetros 

irrigados como investidores e por isso necessitam explorar essa mão-de-obra para assim, atingir 

os níveis de produtividade desejados, utilizando para tanto, a totalidade das terras agricultáveis 

de seus lotes.  

Entretanto, o desapego à terra também é percebido no Ayres de Souza, pois são 

muitos os casos em que os filhos de colonos partem para as zonas urbanas próximas ao projeto, 

ou ainda, para as grandes capitais nacionais, a exemplo de Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP ou 

Fortaleza. Nessas se engajam em atividades variadas, ligadas ao setor terciário da economia. 

Existindo ainda, as migrações pendulares, feitas pelas pessoas que, diariamente, viajam para 

trabalhar, principalmente na cidade de Sobral, e retornam ao Ayres no fim do dia. Nos relatos da 

Entrevistada J (2017)
174

, transcrito a seguir, é possível se ter um exemplo do casos.  

Meus fíi, morum na ‘rua’ (zona urbana de Jaibaras/Sobral-CE). Tem um que mora aqui 

pertim! Trabaia aqui com nóis... ôtu que trabaia na Grandeni (Grendene). Esse vem 

durmí aqui todo dia mais eu! Mas ele tem a casinha dele lá na Rua. Mas, cuma ele 

gosta daqui, vem drumí todo dia mais nós! Ele peleja pá levá nóis pá Rua, mas, eu digo 

a ele: ‘- meu fí, deixa nóis aqui. O seu pai já é acustumadu aqui... No dia que ele num 

trabaia ele fica todo intrevadu... Todo duro! Ele fica duenti! (ENTREVISTADA J, 

2017). 

É justamente a partir do momento que deixam o projeto e consequentemente a 

agricultura, que se tem formalizada a ruptura que, por sua vez, desencadeará nos eventos que 

acabam por descaracterizar esses perímetros, cujas terras passam a ser comercializadas, muito 

embora, não sejam efetivamente pertencentes aos irrigantes ou colonos que a elas ocupam. O 

resultado disso é a entrada de pessoas alheias aos processos vividos pelas famílias selecionadas 

pelo DNOCS, e que, por isso, causam desarranjos na organização preexistente.  

Tal fato pode ser observado principalmente nos projetos em que há colonização, a 

exemplo do Ayres de Souza. Em seu depoimento, transcrito adiante, a colona Entrevistada G 

(2017)
175

 comenta sobre a situação das vendas de terras no Ayres de Souza e dos conflitos 

resultantes dessa prática, revelando que: “Foram muitos que passaram as terra. quando eles 

passaram as terra aí começô a desunião! Porque já entrô gente que num foi selecionado.” 

(ENTREVISTADA G, 2017). 
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 ENTREVISTADA J. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 
175

 ENTREVISTADA G. Nota de entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 15 de janeiro de 2017. 
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A comercialização de terras nos projetos pode ocorrer de formas variadas, podendo o 

adquirente comprar lotes inteiros ou apenas parcelas desses lotes. Em caso de fragmentação dos 

lotes, esses são divididos igualmente em parcelas de 3,5 hectares, denominadas pelos irrigantes 

de “caixas”, em alusão à caixa de bombeamento existente em cada uma dessas áreas, e que por 

sua vez, é responsável pela irrigação nas mesmas. 

  As “caixas” são adquiridas por pessoas que desejam se inserir no (agro) negócio 

praticado no Araras Norte, ou ainda, por irrigantes do mesmo projeto que, por não poderem 

legalmente adquirir mais terras no perímetro irrigado, recorrem à utilização de nomes de 

parentes para simular a compra das novas áreas podendo ainda, não registrar o novo proprietário 

dessas terras que assim, permanecem com sua posse registrada em nome de seu antigo 

proprietário.  

Havendo casos ainda, em que o adquirente das terras não tem nenhum documento 

que legalize a sua ocupação das mesmas. São exemplos os irrigantes Entrevistada V (2014)
176

 e 

Entrevistado BT (2014)
177

, que revelam:  

Eu não tenho documento das minha terra não! Se um dia alguém vier fazer questão, eu 

só quero que indenize pelas plantação qu’eu fiz e tá bom!   Eu num tem elas no meu 

nome não, as vez eu penso em regularizá, mas... Eu vô deixando sabe?!  Uma filha 

minha disse que ia estudar pra poder ser Técnica, pr’eu ajeitar o documento da terra, 

botar no nome dela! Mas, eu disse que ela num fosse estudar uma coisa que ela num 

gosta só por causa disso não... Eu penso assim: se alguém vier mandá eu sair daqui, 

indeniza pelo meno pela plantação... Meu irmão disse que vai atrás de ajeitar! Tem que 

botar no nome d’um Técnico. (ENTREVISTADA V, 2014). 

Tem gente que arruma alguém que tenha o curso pra botar as terra no nome dele, mas 

é difícil achar! (ENTREVISTADO BT, 2014). 

Tais fatos resultam na informalidade e desconhecimento acerca dos reais 

proprietários das terras do Araras Norte, bem como, contribuem para a criação desse mercado 

ilegal de terras o qual é percebido ainda no Ayres de Souza, onde a venda da concessão de uso 

das terras do referido projeto é chamada pelos colonos de “luva”. Tal fato gera muitos conflitos 

e equívocos, pois, quando compram a “luva” dos colonos, seus adquirentes dizem acreditar que 

compraram as terras, entretanto, essas são de propriedade do Estado, representado pelo DNOCS. 

A colona Entrevistada G (2017)
178

 explica esse conflito, ao afirmar que: 

Eles achavum que compravum a propriedade mas que quando chegavum aqui que 

sabium que num erum dono de nada e aí... tem gente que quando se bate com a 

desilusão, né?! Diz que comprum uma coisa e aí quando chega aqui discobre que num 

são dono de nada, né?! Do ôtro ele só compra a cessão do uso do ôtro que, o ôtro, nem 

dono num era! O que ele tinha era a cessão do uso que hoje se encontra vencida. Aí 
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quando chega aqui aí lá se vem a desilusão, aí começa a ‘cachorrada’ (conflitos) cum 

os ôtro! Agora os primêro, os primêro que se encontra aqui, eles sabem que eles têm a 

cessão do uso. Eles acumpanhum a organização, ainda segue regra; segue lei... os 

primêro ainda segue. Mas esses que entrum por último é que gera os problema aqui 

dento! Discaracteriza e fica causando problema pros ôtro. (ENTREVISTADA G, 

2017).  

Em seu depoimento, a entrevistada deixa claro a ruptura e desarranjos causados pela 

entrada dos novos colonos no Ayres de Souza. Esses conflitos são percebidos ainda no Araras 

Norte, porém com menor intensidade uma vez que, nesse projeto não foram estabelecidas 

relações com o lugar tão complexas quanto aquelas percebidas no Ayres de Souza e que podem 

ter na colonização bem sucedida realizada nesse, a principal característica para tal estreitamento 

das relações com a terra e o lugar.  

Essas relações são constantemente fragilizadas pela entrada de terceiros, 

considerados “estranhos” por não partilharem dos aspectos estruturais; sociais e históricos que 

caracterizam os colonos do Ayres de Souza, atribuindo a esses a coesão necessária para 

manterem a organização; trabalho coletivo e a ajuda mútua que vêm demonstrando por todas 

essas décadas de funcionamento do projeto. Com a finalidade de melhor ilustrar a gravidade da 

situação, recorremos novamente às palavras da colona Entrevistada G (2017) que afirma: 

Mas, o mais interessante é que... quando eles (novos adquirentes da concessão de uso 

de terras no Ayres de Souza) discobrem que comprarum foi uma luva, foi uma cessão de 

uso, aí é que começa a briga... eles comprum a preço de um aro particulá. Aí, quando 

eles discobre que comprarum a cessão do uso, que num são dono, aí começa a 

cachorrada. Aí a increnca fica é pra quem à frente das organização, pra ‘lutá’ cum 

eles.  (ENTREVISTADA G, 2017).  

 

Situações como essa narrada pela Entrevistada G (2017)
179

 são resultantes da venda 

da concessão de uso das terras ocasionadas por inúmeros fatores, os quais não se restringem às 

motivações econômicas, sendo essas igualmente distintas e complexas, pois, muitos dos 

irrigantes selecionados, não se adaptaram à nova lógica produtiva e isso, somado a outros 

fatores, contribuiu para que se intensificasse a prática que não se restringe aos dois projetos 

analisados na pesquisa, mas que se mostra de forma intensa ou mais discreta nos perímetros 

irrigados de modo geral.   

A não adaptação resulta da condição de inúmeros fatores, dentre eles, podemos citar 

as más condições de instalação encontradas em alguns lotes dos projetos, que geram desconforto 

e insegurança aos colonos/irrigantes assentados, quadro esse agravado a partir da percepção de 

que há áreas no mesmo perímetro as quais oferecem maior bem estar aos seus habitantes que 

dispõem de infraestruturas ausentes em algumas áreas dos projetos, a exemplo do Setor VI do 
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Ayres de Souza que, além de contar com sistema irrigatório, não dispõem de abastecimento de 

água para sua população.   

Há casos de desistência do Ayres de Souza por parte dos colonos não adaptados ao 

modelo produtivo imposto pelo DNOCS. De acordo com a colona Entrevistada G (2016)
180

: 

“Tem colono que vendeu a benfeitoria do lote tem uns 20 ou 21 em todo o perímetro”. 

Explicando que, impossibilitados de venderem as terras do projeto, os colonos, ao decidirem sair 

do mesmo, cediam as terras a terceiros, que não haviam sido selecionados pelo DNOCS e, para 

tanto, cobravam certa quantia em dinheiro referente às benfeitorias que haviam feito naquelas 

terras (ENTREVISTADA G, 2016). 

Outras causas para a saída dos perímetros irrigados são as exaustivas jornadas de 

trabalho as quais os produtores se veem obrigados a cumprir para assim, atingir níveis 

produtivistas satisfatórios e atender às expectativas do DNOCS quanto ao bom desempenho 

desse enquanto produtor no perímetro irrigado. Dessa forma, se tem como resultado desse 

esforço empregado na realização dos trabalhos nos campos, o surgimento de patologias e lesões 

as quais acabam por dificultar ainda mais a vida desses trabalhadores nos projetos. 

Nos relatos da ex-colona Entrevistada H (2017)
181

, é possível entender essas 

situações as quais os colonos e irrigantes são expostos ao adentrar nesses perímetros irrigados, 

onde predomina a lógica da excelência. Em sua fala, a entrevistada explica o porquê dela e o 

marido, juntamente com os filhos terem deixado o projeto, justificando para tal ato, além da não 

adaptação às más condições de moradia, as lesões adquiridas às quais impossibilitavam o bom 

desempenho nos campos, afirmando a mesma que: 

Incha os meu juêi (joelhos)! Incha meus pés! Minha coluna... Eu tem: bico de papagai... 

Artrose! É tudo! Eu num faço mais o que eu fazia não! Mas, acredita que eu fui no... o 

INSS num acredita qu’eu passo isso não! Não! Num acredita! Pense numa dificuldade!   

e hoje em dia eu num posso andá só não! Pur caso dur meus probema! Ele (o esposo, o 

ex-colono Entrevistado P) adueceu lá! Ave maria! Aquele pessoal que trabaiô lá, 

sofreru. Aduecêru! Ave! Ôh pena! Sol quente!... Eu saí daqui pa fazê uma cirugia. E 

ele, neche tempo, foi trabaiá na Grendene. Que a Grendene neche tempo tava com 

parceria com a C. Rolim, nera?! (ENTREVISTADA H, 2017). 

Em alguns casos, essa não adaptação e saída desses projetos públicos de irrigação 

resultam no afastamento dos ex-camponeses convertidos em pequenos produtores dos campos e 

consequentemente, da agricultura de modo geral, seja por escolha própria, seja pelos problemas 

de saúde adquiridos ao longo da vida. Diante disso, indagados se haviam deixado a agricultura, o 
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casal de ex-colonos do Ayres de Souza, Entrevistada H (2017)
182

 e Entrevistado P (2017)
183

 

respondem que: “Dêxamu! Dêxamu a agricultura!”(ENTREVISTADA H, 2017). O marido 

confirma, dizendo que: “É, num deu mais certo não!” (ENTREVISTADO P, 2017). 

Por mais que estivesse fora do Ayres de Souza e habitando área urbana da cidade de 

Sobral/CE, o casal ainda buscou na agricultura a aquisição de meios para seu sustento e de sua 

família. Em seus relatos esclarecem que praticaram a atividade no lugar escolhido para o 

recomeço de suas vidas. Em suas palavras: “Ainda prantamu lá em Sobral, mas, aí foi o tempo 

que eu apiorei, porque o sô duente dos osso... Mas, tá com unr dois ano que ainda prantei!” 

(ENTREVISTADA H, 2017).  

No momento em que a Entrevistada H (2017) relata tais experiências, seu esposo, de 

codinome Entrevistado P (2017), a interrompe para elogiá-la, afirmando que: “Ela é capinadêra, 

que é danada!” e a esposa continua demonstrando seu apreço à lida do campo e seu bom 

desempenho nessa, ao dizer que: “Eu num tem inveja de qualqué um homi. Pra pegá num 

machado; pra puxá uma cerca...” (ENTREVISTADA H, 2017), evidenciando a importância do 

trabalho feminino nos campos agricultáveis dos perímetros irrigados.  

Faz-se necessário ressaltar ainda que, além dos casos de vendas de terras percebidos 

no Ayres de Souza, também são observados e com maior intensidade a prática dessas ações pelos 

irrigantes do projeto Araras Norte, incluindo no conjunto daqueles que a praticam não somente 

os pequenos produtores, mas também os irrigantes pertencentes às categorias de técnicos 

agrícolas e engenheiros agrônomos. 

O mais irônico é constatar que essas duas últimas categorias citadas foram criadas 

pelo DNOCS para servirem de modelo aos pequenos produtores, pois seriam garantia de bom 

desempenho e trariam sucesso aos projetos e consequente consagração da política. Porém, no 

Araras Norte o que se percebeu foi a venda massiva das terras constituintes dos lotes desses 

irrigantes que, por terem maior extensão do que aos lotes dos pequenos produtores, foram 

divididos em caixas de 3,5 hectares e assim, comercializados.  

Apesar dessas vendas de terras também serem protagonizadas por irrigantes de 

categorias técnicas, representantes do DNOCS atribuem essa prática e assim como os demais 

aspectos de insucesso dos projetos apenas aos integrantes da categoria de pequenos produtores, 

considerados ineficientes por não se adaptarem às condições impostas por essa política que muda 

de acordo com as conveniências políticas e econômicas consideradas pelo Estado brasileiro.    
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O Entrevistado D (2013)
184

, funcionário do DNOCS, fala em “seleção natural” para 

justificar a saída de pequenos produtores dos perímetros irrigados, incluindo aí, colonos e 

irrigantes. De acordo com o mesmo, esses produtores não teriam “sobrevivido” ao jogo político e 

econômico instituídos nos projetos, considerados pelo entrevistado como sendo uma espécie de 

“seleção” que de natural não tem nada, na qual obteriam êxito apenas os melhores adaptados à 

logica imposta. Dessa forma, conclui que os pequenos produtores: “Não sobreviveram à seleção 

natural que existe lá dentro (dos perímetros irrigados)”. 

Por se tratar de um representante estatal na região dos projetos estudados na 

pesquisa, o Entrevistado D (2013) compartilha da ideologia favorável ao agronegócio defendida 

no discurso estatal como sendo positiva à economia, responsável pela “geração de emprego e 

renda no campo”, dentre outras falácias constituintes desse discurso. Portanto, reproduz essas 

ideias e culpa as vítimas das ações estatais contraditórias e verticalizadas, como é o caso dos 

perímetros irrigados, pelos aspectos negativos apresentados pelos mesmos.  

O mercado ilegal de terras observado nesses projetos públicos de irrigação tem como 

consequência direta a concentração fundiária, a qual ironicamente, segundo o discurso oficial 

legitimador dessa política de perímetros irrigados, seria por ela combatida. Sendo percebidos 

ainda, aspectos mercadológicos a exemplo da especulação imobiliária, muito presente nas falas e 

práticas dos irrigantes do Araras Norte que têm, adiante, transcritos alguns trechos de suas falas 

evidenciando essas constatações.  

Por R$ 9.000,00 reais meu pai comprou isso aqui (lote de 7,0 hectares) em dezembro de 

99! Comprou de outra pessoa! (ENTREVISTADO DF, 2014)
185

. 

Lá na Primêra Etapa tão quereno vendê só o terreno por setenta mil (reais)! 

(ENTREVISTADA SL, 2014)
186

. 

Comprei meu lote, de 7,0 hectares, de um cabra que num... Num se deu bem não, num 

gostô... Sei lá o que foi que deu... Só sei que soube que tinha esse lote pra vender e me 

interessei, fui atrás e comprei!   Aqui tem muita gente que especula... Esse lote aí da 

frente ó, tá parado! Tá a venda! O dono quer cem mil (reais)! Eu acho caro, mas... O 

cara tá especulando... É especulação né?! (ENTREVISTADO X, 2014)
187

. 

O pessoal começou a ficar desestimulado, aí começavam a vender e eu comecei a 

comprar... Aí pagava pelo que a terra tinha de benfeitoria! Aí aqui é complicado! Eu 

sei que o objetivo do projeto era de... de distribuir mesmo as terras, pro maior número 

de pessoas, mas quando entrega pra muita gente, tem gente de todo jeito... tem uns que 

querem toca pra frente, querem trabalhar e já tem experiência e tradição na 

agricultura, mas muita gente que num tinha nada a ver com a agricultura, que num 

tinha tradição no trabalho na terra, e que foram selecionado, aí passaram logo pra 

frente antes mesmo de começar a funcionar! E aí é por isso que eu costumo dizer que... 
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Eu sei que é melhor a distribuição, e tudo... Mas, na prática, é preferível a 

concentração! Porque é bom que alguém mais organizado pegue o negócio, pra poder 

tocar pra frente!  Dos que foram selecionado aqui no inicio do projeto, talvez num 

tenha a metade... Aqui, por conta da politicagem, foi dado terra pra quem num tinha 

tradição na agricultura, aí acabaram vendendo! (ENTREVISTADO Q, 2014)
188

. 

Em ambos os projetos estudados são percebidos ainda, casos de arrendamento de 

terras que, assim como a comercialização dessas, constitui-se em prática ilegal. Entretanto, nem 

por isso essa deixa de ser observada de forma discreta e mais recente no Ayres de Souza, porém 

existente, conforme aponta o relato da colona Entrevistada E (2017)
189

 que diz:  “Arrendam terra 

hoje em dia”.  

Diferentemente ocorre no Araras Norte, onde as relações mercadológicas se mostram 

mais intensas e, por conta disso, há maiores extensão de terras arrendadas, muito embora haja 

maior sigilo sobre essa prática pelo fato de a mesma interferir na aquisição de crédito junto às 

casas bancárias. Conforme apontam os depoimentos do Entrevistado D (2014)
190

 funcionário do 

DNOCS, assim como do irrigante Entrevistado AB (2014)
191

, que revelam: 

Acredito que uns 60 hectare de terra lá, tão arrendada! (ENTREVISTADO D, 2014). 

Eles (irrigantes) num diz que arrenda terra lá porque arrendamento na lei da irrigação 

é proibido né?! Mas, lá é poucos que arrenda! Nem o Banco aceita arrendamento 

também! Num pode! Por isso que eles num assume. Mas, tem um lá que eu sei que já tá 

com uns cinco ano que tem terra arrendada. Ele tem o lote dele num Setor, mas 

arrendou umas terra em outro. Pra plantar banana (ENTREVISTADO AB, 2014). 

Quanto à venda de terras no Ayres de Souza, o Entrevistado P (2017)
192

 revela que 

trezentos reais foi a quantia paga a ele pela compra  da cessão de uso de suas terras no Ayres de 

Souza. Ao relembrar desse momento de ruptura com o projeto, o ex-colono relata que: “Eu saí 

daqui em 97! Aqui me derum um agrado! Isso aqui foi... R$300,00 reais! Eu tinha construídu 

uma casinha...” (ENTREVISTADO P, 2017).  

A esposa, Entrevistada H (2017)
193

, completa a fala do marido, oferecendo maiores 

informações sobre a mudança em suas vidas, ao dizer que: “Nóis mora lá nos Terrenu Nóvu 

(Bairro Terrenos Novos, Sobral/CE)! Quando eu saí daqui eu comprei uma casinha por lá. 

R$350,00 real!  Vendi aqui por 300,00 real. Trabaiei lá, butei mais R$50,00 (reais), lerrantei de 

tijolo!” (ENTREVISTADA H, 2017). 

Questionados se teriam deixado de trabalhar na agricultura, os entrevistados 

responderam que: “Ainda andei prantanu lá pelo Sobral!” (ENTREVISTADO P, 2017). “É! Lá 
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(em Sobral/CE) nós prantava! Ainda prantamu foi muito! Aí... agora nós paremu! Paremu 

purque nóis tudo duenti, né?! Aí num tem como!” (ENTREVISTADA H, 2017). Assim 

afirmaram os entrevistados, explicando que plantavam próximo ao Rio Mucambinho que corta a 

cidade de Sobral/CE.  

O casal de ex-colonos, constituído pelo Entrevistado P (2017) e Entrevistada H 

(2017) revela ainda que seus filhos saíram do Ayres de Souza ainda quando crianças e, por terem 

crescido na zona urbana de Sobral/CE, não têm ligações com a terra nem aptidão ao trabalho na 

agricultura. Todos seguiram caminhos diferentes, buscando se inserir em profissões integrantes 

do setor terciário. A exemplo de duas filhas que estão se formando em licenciatura para atuarem 

como professoras na Educação Infantil.  

A saída dos pequenos produtores ex-camponeses dos projetos estudados, que muitas 

das vezes, resultam também no abandono das atividades ligadas à agricultura, são ainda, 

consequência do fato de que esses colonos e irrigantes, na tentativa incessante de melhorar seus 

níveis produtivos, são levados a adotar a utilização do pacote técnico em suas lavouras, sendo 

essa utilização mais intensa e frequente nos projetos adaptados às mudanças impostas pela 

reorientação política de perímetros irrigados, a exemplo do Araras Norte, onde se pratica a 

agricultura empresarial.    

Esse pacote é constituído por insumos os quais têm alto custo para o produtor que, 

para adquiri-los, necessita recorrer a financiamentos, ficando refém da política econômica das 

casas bancárias que, por sua vez, além de cobrar juros pelos empréstimos concedidos, impõem a 

esses a utilização de agrotóxicos (Figura 37) na produção, como uma forma de garantir que 

haverá colheita, muito embora para isso, seja necessário envenenar aquilo que servirá de 

alimento para seus consumidores e contaminar os bens naturais, tais como solo, água e ar.    
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Figura 37- Agrotóxicos armazenados em depósito situado lote do Araras Norte. 

  Fonte: Ximenes (2014).  

 

Além dos danos à saúde e ao meio ambiente, a utilização dos agrotóxicos e demais 

insumos integrantes do pacote técnico, resultou no endividamento dos irrigantes e ainda mais 

submissos às leis do mercado, à burocratização das casas bancárias e, consequentemente, reféns 

do capital. Essas são características resultantes da adoção das relações neoliberais pela política 

de perímetros irrigados que, nessa sua Segunda Fase, apresenta caráter competitivo e 

emancipatório.  

Evidenciando isso está o fato de que, recentemente, no ano de 2016, vem sendo feita 

a regularização e titulação das terras do Ayres de Souza, que de propriedade do DNOCS, passa 

para o colono selecionado na década de 1970, ou em caso de morte do mesmo, para um único 

descendente eleito pela família para ser o possuidor dessas, muito embora seja somente para 

termos legais, já que essas terras devem ser divididas entre os descentes do casal de colonos 

selecionados.  

 

Dessa forma, de concessão de uso das terras, o colono passa a ter a propriedade legal 

das mesmas. De acordo com a colona Entrevistada G (2017)
194

, um total de 48 irrigantes já estão 
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com a Escritura Pública de Compra e Venda das terras que ocupam no Projeto. Esta ação foi 

implementadas pela Comissão de Regularização das terras do Ayres de Souza, da qual fazem 

parte representantes do DNOCS, assim como representante da AUDIPAS, esclarecendo que: 

A comissão é nomeada através de uma portaria assinada pelo diretor geral do DNOCS, 

ele nomeia uma comissão, uns membros efetivos, funcionários de carreira do DNOCS, 

um advogado, um geólogo, um topógrafo, um gerente de campo, um secretário e um 

auxiliar de secretaria pra dar procedimento a todo o processo né. Aí essa comissão é 

que vem, organiza o trabalho, mas até o que essa semana ele falou pra mim, é que a 

comissão não pode trabalhar sem a associação do distrito tá junto. Eles tão sempre 

lembrando que quem tá a frente, quem manda é a associação do distrito. O órgão é o 

dono da terra né, mas a entidade administradora é a associação do distrito 

(ENTREVISTADA G, 2017). 

 

Ainda segundo a Entrevistada G (2017), a concessão de uso continua no nome do 

colono selecionado, mesmo que ele tenha se desfeito da terra e essa esteja sendo utilizada por 

outro que receberá o contrato de compra e venda do lote, porém, no nome de seu primeiro 

ocupante.  

Isso gera novos conflitos, pois os primeiros colonos ou seus descendentes, 

empolgados com a possibilidade de terem a posse das terras que, mediante pagamento, as 

passaram adiante, retornam ao Ayres de Souza para reclamar pelas mesmas, conforme explica a 

Entrevistada G (2017): “Tem uns colono que foram embora e depois de 20 anos tão requerendo 

terra agora!”.  

Sobre a luta pela posse dessas terras, a colona Entrevistada G (2017)
195

 faz relato 

emocionante explicando os porquês de sua motivação para permanecer no Ayres de Souza, 

mesmo diante de dificuldades, e ainda, de lutar por essas terras. A entrevistada, que tem história 

de vida entrelaçada a trajetória do projeto, esclarece que esse perímetro irrigado é para ela, 

“parte de sua vida”, em suas palavras: 

Eu via meu pai trabalhando muito. Porque meu objetivo maior de conseguir o título 

dessa terra, tanto por mim, como por ele e pela minha mãe que se foi, ela morreu 

trabalhando. Isso aí que ainda me faz lutar por alguma coisa. Vê que vale a pena... 

Porque a decepção e o mal agradecimento do povo é muito grande. A gente luta pra ver 

os objetivo da gente chegar no final, né?! Porque é uma vida da família aqui dentro. Eu 

acho assim, eu vejo o meu ponto de vista assim. Tem muito filho de colono que eu vejo 

“isso é besseira”. Besseira é não, foi a nossa vida que nós investimo aqui dentro, 

trabalhando desde criança, eu lhe digo que eu trabalhei muito aqui.  

  Isso aí que eu vejo, isso aí que me faz lutar quando eu penso no passado que nós 

passemo aqui, nós sofremo muito aqui pra chegar numa altura dessas e não fazer a 

escritura, perder tudo. Aí isso aí que ainda me... Aí eu fiquei por aqui, casei, me separei 

e fiquei trabalhando na agricultura. Quando eu me separei fui fazer a faculdade que eu 

não tinha. Aí fiz a faculdade, aí trabalhando na agricultura quando eu terminei a 

faculdade me deram uma oportunidade de ensinar na escola da comunidade. Aí 

ensinando trabalhando a noite e o dia na agricultura. Mas com um monte de sacrifício. 

Mas nunca abandonei a agricultura, sempre dentro da agricultura (ENTREVISTADA 

G, 2017). 
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A Entrevistada G (2017) explica, ainda, que o processo determina que o colono tenha 

até quinze anos para pagar as terras, tendo direito a até três anos de carência para iniciar o 

pagamento. Estão sendo tituladas as pessoas que estão de posse das terras, independentemente se 

essas foram ou não selecionadas pelo DNOCS, na década de 1970, como colonos.  

Ainda segundo os entrevistados, os processos são longos e burocráticos. Têm cerca 

de 60 páginas, dentre os muitos documentos que constam nesses processos, estão aqueles que 

dizem respeito ao histórico de transferências da posse das terras desde a “entrega” dessas em 

forma de lotes pelo DNOCS, ocorrida na década de 1970, até os dias atuais. Revelando assim a 

dinâmica de compra e venda de terras no interior no projeto. Até o momento da regularização da 

posse das terras do Ayres de Souza, o que os colonos tinham em mãos era um contrato de 

concessão de uso dessas terras.  

De acordo com a Entrevistada G (2017)
196

, o processo de regularização da posse das 

terras no Ayres de Souza é extremamente burocrático pois, “se pede tudo de documento: o 

Cadastro de Pessoa Física - CPF do colono e de seus pais, sendo que tem muitos que são da 

primeira geração que, (por exemplo,) perderam o pai e a mãe com sete anos de idade; que têm 

mais de 90 anos e tem que dar de CPF dos pais...” (ENTREVISTADA G, 2017). 

Atualmente, com a regularização, o lote é comprado por quantias aproximadas à R$ 

12.000,00 reais. Porém, a Prefeitura de Sobral avalia essas mesmas terras no valor de R$ 

120.000,00 reais, incidindo sobre esse valor a cobrança do Imposto de Transmissão de Bens 

Imóveis - ITBI. Seriam isentos do pagamento do ITBI os colonos com lotes com extensões igual 

ou menor que 25 hectares. É o que afirma o ex-colono Entrevistado P (2017)
197

, que diz: “Só não 

paga ITB quem tem área menos que 25 ou então de 25 hectare. Se fô mais que isso, aí já paga!” 

(ENTREVISTADO P, 2017) 

Após legalizada a posse das terras no Ayres de Souza junto ao DNOCS, os colonos, 

agora proprietários de áreas que compõem os seus lotes, devem fazer o cadastro dessas junto ao 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e assim, regularizar sua situação 

junto a esse Órgão estatal. Segundo a Entrevistada G (2017): “Depois que regulariza a posse das 

terra o INCRA já chega logo junto pra fazer o INCRA da terra! aqui (no Ayres de Souza) os 49 

colono regularizado já fizeram o INCRA deles” (ENTREVISTADA G, 2017)
198

. 

Ao que tudo indica, a segunda etapa do Araras Norte seguirá essa tendência 

“moderna” na qual o Estado vende terras dos perímetros irrigados, evidenciando assim, os 

                                                           
196

 ENTREVISTADA G. Nota de entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 15 de janeiro de 2017. 
197

 ENTREVISTADO P. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 
198

 ENTREVISTADA G. Nota de entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 15 de janeiro de 2017. 



 145 

 

 
 

aspectos neoliberais dessa política. Entretanto, os compradores serão quaisquer pessoa que 

detenha de capital acumulado para não somente comprar as terras dotadas de infraestrutura 

adquirida com dinheiro público.  

De acordo com o funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2014)
199

, além de poder 

de compra, o adquirente de lotes na segunda etapa do Araras Norte deve dispor de pode de 

investimento, para que se possa expandir o agronegócio na região. Em suas palavras: “Na 

Segunda etapa vai ser diferente... Nela o DNOCS vai ‘entrar’ com a infraestrutura e ‘entregar’ 

pros empresários que comprarem lotes lá... Eles é que vão tomar de conta!” (ENTREVISTADO 

D, 2014). 

A conversa com o funcionário do DNOCS, Entrevistado D (2014), se deu em 2014, 

portanto, anterior à previsão de conclusão das obras de implantação da segunda etapa do Araras 

Norte, quando se vivia um momento de escassez de chuvas prolongada, mas que ainda não se 

previa o que veio a se concretizar no ano de 2016, quando, devido o agravamento da escassez de 

água no semiárido como um todo, assim como na região do Araras Norte, se fez a paralisação 

das referidas obras, assim como das atividades produtivas da primeira etapa do Araras Norte. 

 

5.2 Crise hídrica ou crise do capital: desdobramentos nos projetos Ayres de 

Souza e Araras Norte 

 

A paralisação das atividades dos perímetros irrigados é mais um fator evidenciador 

das contradições presentes no discurso de legitimação da política de perímetros irrigados, uma 

vez que nesse modelo os fatores climáticos não seriam determinantes à conquista de bons índices 

produtivos. 

O fato é que essa paralisação, já muito temida no ano de 2014, quando o assunto era 

destaque na fala dos sujeitos entrevistados, não se restringiu apenas ao Araras Norte, sendo 

percebida também em outros projetos, a exemplo do Ayres de Souza que, também, teve a  

emissão de águas do açude Jaibaras suspenso. 

A decisão de fazer o corte do envio dessas aos projetos foi tomada pela COGERH 

após sucessivas reuniões em sua Sede em Sobra/CE, das quais além do corpo técnico do referido 

órgão, participaram representantes dos projetos envolvidos.    

 

 

                                                           
199

 ENTREVISTADO D. Nota de Entrevista. Sede Local do DNOCS. Varjota/CE. 03 de dezembro de 2014. 



 146 

 

 
 

A opção pelo corte da emissão das águas sucedeu o racionamento que já vinha sendo 

praticado desde 2015, quando já se notava o agravamento da crise e as sucessivas quedas nos 

índices de vazão dos respectivos reservatórios que possibilitavam a realização das atividades nos 

projetos estudados, ou seja, dos açudes Araras e Jaibaras. Na imagem da Figura 38 é possível 

analisar comparativamente o nível do açude Araras. 

 

Figura 38- Açude Araras em dois momentos distintos: 2011 e 2016. 

Fonte: Google Imagens (2016)
200

. 

 

Ao observar a imagem, é possível perceber a alteração da altura da água em relação à 

sua galeria. Essas imagens foram feitas nos anos de 2011 e de 2016. Em 2011, durante o período 

chuvoso, quando o açude atingia o limite máximo de sua capacidade, e a segunda foto, feita no 

ano de 2016, quando o esse reservatório apresentava pouco mais de 3% de sua capacidade e por 

isso, o nível da água encontra-se baixo, descobrindo quase por inteira essa galeria encoberta 

pelas águas na primeira foto. 

Com o declínio contínuo do nível das águas do açude Araras foi observado o 

surgimento de ilhotas no mesmo, mudando drasticamente a paisagem visualizada nesse açude. O 

fato de sua galeria estar aparente serviu para chamar a atenção da população para o problema da 

seca no Semiárido e despertar nelas o interesse em adotar medidas de combate ao desperdício de 

água.  

A “galeria” do açude Araras serve ainda como mecanismo de controle do nível das 

águas desse reservatório, visitado por habitantes de Varjota que contemplam esse açude a cada 

fim de tarde, aproveitando a visita ao Araras para fazer a contagem atenta dos  degraus da 

referida galeria a fim de acompanhar o agravamento do problema.  
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Situação semelhante é observada no açude Jaibaras, onde a população acompanha 

atentamente a situação e, do mesmo modo, observa o descobrimento dos degraus que dão acesso 

à “galeria” desse, antes submersos e agora expostos em decorrência do baixo índice de suas 

águas, conforme a imagem da Figura 39. 

 

Figura 39- Açude Jaibaras no ano de 2016. 

 Fonte: Google Imagens (2017)
201

. 

 

O corte da emissão de águas aos projetos e a consequente paralisação das atividades 

dependentes totalmente dessas águas, faz “cair por terra” o discurso oficial legitimador da 

política de perímetros irrigados o qual pregava que, a partir desses, a dependência por chuvas 

não seria mais observada no Semiárido, já que essas precipitações ou a ausência delas não seriam 

determinantes, uma vez que, a agricultura irrigada praticada nesses perímetros seria responsável 

pela apresentação de níveis agrícolas competitivos e bastante satisfatórios. 

Certamente, no planejamento desses perímetros irrigados não foram considerados 

fatores de incompatibilidade entre a oferta hídrica disponível no Semiárido nordestino e a 

demanda por alto consumo de águas gerado pelas atividades desses projetos. Sendo fundamental 

também a essa atividade, assim como todas as outras desenvolvidas nos campos, a incidência de 

precipitações generosas, as quais viessem a elevar os níveis dos reservatórios que viabilizam a 

agricultura irrigada no Ayres de Souza e no Araras Norte. 

                                                           
201

 Disponível em: 

<https://www.google.com.br/search?q=a%C3%A7ude+jaibaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI-

ZLG8KHUAhVGKyYKHQsMAGgQ_AUIDSgE&biw=1024&bih=470#imgdii=NI_6Ie4oaTZIsM:&imgrc=r5NRr

Fo2y_xu9M:>  Acesso em 22 de fevereiro de 2016. 

https://www.google.com.br/search?q=a%C3%A7ude+jaibaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI-ZLG8KHUAhVGKyYKHQsMAGgQ_AUIDSgE&biw=1024&bih=470#imgdii=NI_6Ie4oaTZIsM:&imgrc=r5NRrFo2y_xu9M:
https://www.google.com.br/search?q=a%C3%A7ude+jaibaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI-ZLG8KHUAhVGKyYKHQsMAGgQ_AUIDSgE&biw=1024&bih=470#imgdii=NI_6Ie4oaTZIsM:&imgrc=r5NRrFo2y_xu9M:
https://www.google.com.br/search?q=a%C3%A7ude+jaibaras&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiI-ZLG8KHUAhVGKyYKHQsMAGgQ_AUIDSgE&biw=1024&bih=470#imgdii=NI_6Ie4oaTZIsM:&imgrc=r5NRrFo2y_xu9M:


 148 

 

 
 

 Desse modo, a seca vivenciada nos últimos anos apenas contribuiu para revelar um 

problema preexistente, o qual se mostra de forma ainda mais intensa nos projetos que, a exemplo 

do Araras Norte, praticam a agricultura empresarial, modelo esse que além de poluir mais, 

consome mais recursos naturais.  

Para se ter maior clareza a respeito desse consumo exacerbado de água na produção 

de frutas do Araras Norte, destacamos o cultivo do coco que consome diariamente vazão hídrica 

expressiva, pois cada planta necessita de 250 litros de água por dia, todos os dias. Sendo que, de 

acordo com dados do “Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos” do ano de 2014, o consumo 

médio diário de água por habitante na região Nordeste era equivalente a 118,9 litros por 

habitante ao dia, no referido ano de 2014 (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2016). Logo, inferior 

à demanda apresentada no Araras Norte, por uma única planta (coqueiro). 

O uso indiscriminado de água no Araras Norte e a inexistência de medidas de 

preservação ambiental (de modo geral) por parte de seus produtores foi observada e discutida em 

estudo, realizado no ano de 2005, sobre a (in)sustentabilidade desse projeto assim como do 

Perímetro irrigado Ayres de Souza.  

Nesse estudo, realizado pelo pesquisador Carneiro Neto (2005), chama-se a atenção 

para o fato de que, em ambos os projetos, “não é comum o uso de práticas de conservação do 

solo como: consórcios, cobertura morta ou rotatividade de cultura; ou adoção de medidas de 

controle quanto ao uso de água”. Confirmando assim, a inexistência de práticas de preservação e 

sustentabilidade não somente no uso da água, mas, também, do solo.  

Salientamos que, embora, não se preocupassem tanto com o problema antes dele se 

agravar, os irrigantes do Araras Norte já demonstravam em meio às suas falas, no período 

correspondente aos anos de 2013 a 2015, ter certa noção de que o consumo não condiz com a 

oferta e que um dia, para eles muito distante, isso viria a ser um problema, não pelo fato de que 

iria faltar água, mas, pela possibilidade de terem suas atividades produtivas e comerciais 

prejudicadas por tal situação. 

Dentre os depoimentos ouvidos em pesquisas de campo, sobre o alto consumo de 

água no Araras Norte, são destacadas as falas dos irrigantes Entrevistado Q (2014)
202

 e 

Entrevistado BD (2014)
203

, cujos relatos oferecem informações importantes acerca de suas 

demandas hídricas no projeto, permitindo assim, vislumbrar o quantitativo de água empregada 
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nas atividades desse perímetro irrigado, tomando como exemplo aqui, o cultivo de coco. Os 

produtores explicam que: 

O coco necessita de muita água e de pulverização. Uma planta requer 250 litro de água 

por dia. O consumo de água meu é de 2.750.000 litro por dia. É muita água, viu?!   São 

200 plantas de coco por hectare, em média, ou 156, dependendo do espaçamento entre 

um e outro. Em cada Caixa de 3,5 hectares cabe em média 540 plantas 

(ENTREVISTADO Q, 2014)
204

.  

A água aqui é di-ma-is! É dimais mermo! É muita água que ‘pricisa pa aguá’ essas 

planta tudo! E uma que gasta muito, mais muito mermo é o coco. E ele (o coqueiro) a 

gente tem aguar todo dia! Todo santo dia! Senão, morre! Num presta mais! E ele é um 

dos que gasta muita água! Nem compensa, porque (o coco) é barato e o gasto com a 

água aqui é grande! (ENTREVISTADO BD, 2014).   

 

A partir dos relatos, pode-se dizer que aos produtores faltava não somente 

consciência ambiental, mas, também, noções de preservação desse bem tão precioso e 

indispensável à vida no planeta: a água. Água que associada à terra, constitui-se no principal 

sustentáculo das atividades desses produtores. Ainda com base nas falas dos mesmos, é possível 

entender que se admiravam da alta quantidade de água empregada em suas culturas, porém, o 

que de fato os incomodava era o valor das taxas pagas em prol da manutenção do sistema 

irrigatório.  

A alta demanda hídrica do Araras Norte ajuda a esclarecer os prejuízos sofridos pelo 

açude Araras ao longo do cinco anos de estiagem prolongada, nos quais o açude manteve o 

aporte hídrico das atividades do Araras Norte, até fevereiro de 2016, e mantém o abastecimento 

de água das (já citadas) cidades que dele dependem. Esse reservatório que há seis anos (2011) 

teve registrada a sua última sangria se mostrava imponente e majestoso, enchendo os olhos dos 

sertanejos pela sua imensidão de águas, hoje passa por um período crítico e jamais vivenciado. 

As preocupantes situações percebidas nos açudes Araras e Jaibaras são extensíveis 

aos demais reservatórios situados no semiárido que, desde junho de 2011, com o fim do período 

chuvoso, vêm sofrendo constante declínio de seus índices de vazão. O açude Araras, por 

exemplo, chegou a apresentar, em fevereiro de 2017, pouco mais de 3% de sua capacidade 

hídrica que, de acordo com o DNOCS, é de 1.000.000.000m³ (DNOCS, 2017).  

Atualmente, após a captação de águas provenientes das chuvas, nas áreas do açude e 

adjacências, esse reservatório teve seu índice elevado para valores superiores a 5% (5,71%). 

Apesar disso, se mantém a gravidade do quadro apresentado não somente por esse, mas como 

por muitos outros reservatórios situados no Semiárido nordestino, que é o risco de escassez total 

dessas águas.  
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Para se entender os processos que culminaram na situação atual observada nesse 

reservatório, basta observar os dados do Quadro 9, nos quais estão organizados os índices de 

chuvas sobre o açude Araras, no período que corresponde aos anos de 2007 até o ano corrente 

(2017), sabendo-se que o nível de chuvas considerado pela FUNCEME como sendo normal 

(para a área que corresponde ao açude) é de 834.1 mm. 

 

Quadro  9-Índice de chuvas sobre o açude Araras (2007 – 2017). 

Ano 
Chuvas  

Observadas 

(mm) 

Desvio 

2007 678.4 mm -18.7 

2008 
944.2 mm 

 

13.2 

 

2009 1440.8 mm 
72.7 

 

2010 
578.3 mm 

 

-30.7 

 

2011 
1062.3 mm 

 

27.4 

 

2012 
351.3 mm 

 

-57.9 

 

2013 
520.9 mm 

 

-37.6 

 

2014 
475.3 mm 

 

-43.0 

 

2015 553.3 mm 
-33.7 

 

2016 
730.0 mm 

 
-12.5 

2017 197.1 mm -76.4 

Fonte: FUNCEME (2017). Organizado por Ximenes (2017). 

 

Os dados organizados no Quadro 9 revelam que nos anos de 2008, 2009 e 2011 

(destacados), as chuvas na área correspondente ao Açude Araras superaram a média ou o padrão 

“normal” de 834.1 mm. Podemos inferir que esse açude captou água (confirmado pelo fato de o 

valor do “desvio” ser positivo), tanto que atingiu o que é popularmente conhecimento como 

ponto de sangria, caracterizado pelo trasbordamento de suas águas. O que de fato ocorreu, pela 

última vez em 2011, e desde então, o reservatório sofreu perdas consecutivas, dadas as formas 

impensadas pelas quais se fez e ainda se faz, a apropriação e consumo de suas águas.  

Os resultados provocados pelo alto consumo das águas de um reservatório, cuja 

vazão sofre declínios consideráveis mês a mês, somente foram percebidos pelos irrigantes; 

trabalhadores rurais e demais envolvidos com o Araras Norte no ano de 2014, quando se fez a 
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redução no tempo de emissão de águas do açude para o projeto, sendo que esta decisão sofreria 

alterações no início do ano de 2015. 

Tomando por base os níveis de precipitações e o índice de águas do açude Araras, 

conforme apontou o Entrevistado D (2014)
205

, funcionário representante do DNOCS em 

Varjota/CE, cujo relato esclarecia que:   

Lá (no Araras Norte) tá reduzido 40% do nível de água, é só otimizar a irrigação que 

dá! Diminuir o desperdício. A partir do dia 31 de janeiro (de 2015) em diante é que vai 

se saber sobre a oferta de água pro próximo ano e aí dependendo de como seja, pode 

ser definida uma nova meta de racionamento (ENTREVISTADO D, 2014).  

 

Dessa forma, em 2014 já se tinha redução das águas destinadas à irrigação no Araras 

Norte, porém, os irrigantes temiam que esse racionamento fosse intensificado. A crise vivenciada 

nesse perímetro era percebida também em outros perímetros irrigados cearenses, conforme 

destacou o Jornal “O Povo” em matéria de 13 de agosto de 2014, na qual se fala no risco de 

colapso desses projetos de irrigação: 

Perímetros como Araras Norte, Ayres de Souza, Baixo Acaraú e Tabuleiro de Russas já 

vivem racionamento de água como forma de evitar prejuízos do que já foi plantado. No 

Ceará, a produção da maioria dos perímetros é de frutas. Sem chuvas para os próximos 

meses - e previsões nada otimistas para a próxima quadra chuvosa - órgãos indicam 

perfuração de poços, construção de barragens, otimização e modernização do uso dos 

recursos, redirecionamento da água e economia para que os perímetros não entrem em 

colapso (O POVO, 13/08/2014). 

Por meio de entrevistas realizadas em dezembro de 2014, os irrigantes no Araras 

Norte comentaram a situação destacada na matéria do Jornal O Povo e vivenciada por eles no 

projeto. O irrigante Entrevistado Q (2014)
206

, por exemplo, afirmou que: “até janeiro (de 2015), 

a distribuição da água vai ser de 5:00 h da manhã até às 12:00h! Antes era de 3:00 h ao meio 

dia!” (ENTREVISTADO Q, 2014).  

Nesse contexto, o irrigante Entrevistado T (2014)
207

 se arriscou a calcular o 

percentual de redução das águas emitidas ao projeto, afirmando que: “diminuiu mais de 30% da 

água e isso com certeza reflete na produção” (ENTREVISTADO T, 2014). Já o trabalhador 

rural contratado Entrevistado DG (2014)
208

, demonstrou sua percepção sobre o que estava 

ocorrendo, explicando que: 

Antigamente eles ligavam a água três hora da manhã e ía até mêi dia. Agora eles liga 

5:30 da manhã até mêi dia. É por causa do racionamento da água, por que tá muito 

seco! Aí até que chova pra encher de novo o Açude, vai ser assim... Antigamente, cada 
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quadra pegava duas hora de água, agora pega uma hora e meia! (ENTREVISTADO 

DG, 2014). 

Na transição entre os anos de 2014 e 2015 era perceptível, nesses atores, sentimentos 

de dúvida e inquietação com relação ao futuro do/no Araras Norte. É o que se constata a partir do 

depoimento do irrigante Entrevistado S (2014)
209

 que, em dezembro de 2014, afirmava: “nóis 

temos um problema aqui que é a falta d’água! Por isso, não podemo fazer planejamento!” 

(ENTREVISTADO S, 2014).      

Do mesmo modo, expressando suas angústias, o trabalhador rural contratado que 

atuava como gerente de lote, Entrevistado DS (2014)
210

 dizia, em dezembro de 2014: “agora a 

maior preocupação é água, fomos atrás pra cavar poço profundo... mas, aqui a água é bem 

pouquinha, cavamos seis poço, dos seis só em quato deu água, os outros dois tava seco. A água 

é pôquinha, só dá pro consumo!”  (ENTREVISTADO DS, 2014).     

Revelando as fragilidades do Araras Norte, está a fala do produtor Entrevistado T 

(2014)
211

, que dizia, no ano de 2014: “Aqui, uma semana que parar de agoar aqui, isso aqui cai 

tudo!” (ENTREVISTADO T, 2014).  Do mesmo modo, evidenciando essa dependência por 

chuvas, por parte dos irrigantes para continuidade de suas atividades no perímetro irrigado, está 

o depoimento do Entrevistado BD (2014)
212

 que afirmava: “No que chover, tudo pra nós dá 

certo!” (ENTREVISTADO T, 2014).  

Nesse contexto de dúvidas e incertezas, os irrigantes manifestavam seus anseios com 

relação ao futuro, conforme se percebe no depoimento concedido pelo produtor Entrevistado Q 

(2014)
213

 que, em 2014, dizia: 

Tamo esperando chegar janeiro (de 2015) pra melhorar! A esperança é que em janeiro 

mude, por que como não teve inverno, a produção é essa aí, por que o coco dura um 

ano e quatro meses pra colher, desde o dia que sai da terra, até a colheita. A vantagem 

é que todo mês ele bota um né?! Só que se num choveu nesses meses passados, por 

causa do fato de num ter tido inverno, e se não chover daqui pra janeiro, então a partir 

de fevereiro não tem mais coco, dessas áreas onde não são irrigadas. Aqui ninguém 

sabe, pode ser que segure mais um pouquinho, ou não, pode ser que a gente só agoe 

pra manter a planta, que vai naturalmente abortar os frutos,e tentar se manter viva... 

(ENTREVISTADO Q, 2014). 

 

Frustrando as expectativas não somente dos envolvidos com o Araras Norte e 

dependentes das águas do açude Araras, mas dos nordestinos, como um todo, a estação chuvosa 
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do ano de 2015 não foi favorável, se configurando como o 4º ano de estiagem consecutivo. Foi 

nesse mesmo ano que a população dos municípios de Varjota e Reriutaba, de modo geral, 

finalmente atentou para os problemas gerados pelo alto consumo de água, incondizente com a 

oferta hídrica disponível no açude Araras.  

Tal percepção, em parte, se deveu à admiração das pessoas com o fato de se ter 

optado por um maior racionamento das águas destinadas ao Araras Norte. A decisão foi tomada 

após sucessivas reuniões com representantes do DNOCS, FUNCEME, COGERH e demais 

órgãos, além de comissões formadas por irrigantes e administradores do Araras Norte, bem 

como, membros da sociedade interessados em acompanhar as discussões acerca do futuro desse 

e de outros perímetros irrigados.   

Com a intensificação do racionamento das águas, os irrigantes continuaram a 

produzir, porém, em um ritmo moderado e já reclamando da baixa nos níveis de produtividade 

que teriam no ano de 2015. Por mais contraditória que pudesse lhes parecer, a possibilidade de 

corte na emissão das águas ao projeto deixava os irrigantes e trabalhadores rurais bastante 

apreensivos e inseguros com relação ao futuro. Em 2015 se via produtores do Perímetro irrigado 

Araras Norte “rezando em voz alta” e clamando por um bom inverno em 2016, assim como o 

faz, todos os anos, os agricultores que não dispõem de sistema de irrigação. 

A escassez de águas no açude Araras equiparou os produtores praticantes da 

agricultura empresarial àqueles da agricultura familiar, fazendo “cair por terra” o discurso estatal 

da década de 1970, que apresentava os perímetros irrigados como uma alternativa/solução aos 

problemas com a seca no semiárido, uma vez que esta não afetaria as etapas do cultivo e 

produção nesses projetos.  

Em fevereiro de 2016, foi realizado o corte da emissão de águas para esse perímetro 

irrigado que, a partir de então, teve suas atividades suspensas, uma vez que, sem água para 

irrigação, não há como manter a produção e consequentemente, os trabalhadores rurais 

assalariados envolvidos nessa. Desencadeando assim, um processo de esvaziamento do Araras 

Norte, no qual se assiste a um novo e inédito momento de desarranjo estabelecido dentro do 

projeto, mas que, por sua vez, terá repercussões fora dele. 

Os desdobramentos se refletem nos aspectos sociais e econômicos, mas, também, 

naqueles de cunho ambiental, pois, o desconhecimento aliado ao desejo de explorar as 

potencialidades da terra em prol da obtenção de capital, direcionaram ações equivocadas por 

parte dos irrigantes que, ao tomarem decisões precipitadas e praticarem o manejo inadequado do 

solo, acabaram por agravar velhos problemas e criar novos. 
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 E foi em decorrência do despreparo que, objetivando “limpar” o terreno dos lotes do 

Araras Norte, se optou por atear fogo nas plantações que, por sua vez, já se encontravam 

ressecadas pela falta de água, seja proveniente das chuvas ou da irrigação pelas águas do açude 

Araras. Na imagem da Figura 40, é possível observar tal situação a partir dos coqueirais do 

referido projeto, fotografados em três momentos distintos, nos anos de 2015, 2016 e 2017. 

 

Figura 40- Coqueirais no Perímetro irrigado Araras Norte em 2015, 2016 e 2017, respectivamente. 

Fonte: Ximenes (2017). 

 

Diante disso, o que se tem hoje no Araras Norte é a transformação completa de uma 

paisagem que, de verdejantes árvores frutíferas que lá havia, passou a exibir plantas (ou o caule 

dessas) parcial ou totalmente queimadas.  O verde, que ao longe se avistava compondo aquela 

paisagem que mais parecia um oásis em meio à vegetação nativa, passou a retratar a 

materialização da decadência de um modelo produtivo insustentável, dada a inviabilidade do 

suprimento de sua demanda hídrica, independentemente da situação climática momentânea.  

Atualmente, por não dispor de água para continuar em atividade, o Araras Norte teve 

os seus lotes “abandonados” pelos irrigantes, que buscam sustento em outras atividades fora do 

perímetro e não necessariamente em atividades que são voltadas à agricultura. Os problemas 

gerados pela paralisação do projeto não se restringem aos aspectos econômicos, bastante 

vislumbrados pelos irrigantes, afinal, muitos dependem, exclusivamente, da atividade 

desenvolvida no perímetro irrigado.  

Esses problemas ultrapassam os limites do Araras Norte e se mostram em escalas 

local e regional, uma vez que, com a interrupção de suas atividades, o Araras Norte deixou de 

ser, também, o local de trabalho dos trabalhadores rurais assalariados, que sustentavam suas 

famílias com a remuneração extraída da venda de sua força de trabalho aos irrigantes no 

perímetro irrigado.  

Com isso, acabou por expulsar do projeto os trabalhadores que, por não conseguirem 

trabalho nas proximidades de suas residências, foram forçados a migrar em busca de seu sustento 

e do de suas famílias. Com isso, vivenciaram percalços previamente vislumbrados e igualmente 



 155 

 

 
 

temidos pelos agricultores, que é a saída do campo para os grandes centros urbanos. Esse temor é 

possível ser compreendido a partir do depoimento do trabalhador rural contratado Entrevistado 

RD (2014)
214

, que afirma: “se aqui ( Araras Norte) chegar a faltá, o jeito que tem é procurá a 

Capital de novo! É ir pra Fortaleza! E eu num queria não, porque de lá eu já vim, mas, se num 

tivé... O jeito que tem é esse. Eu tenho família!... Querê eu num quero não, gosto muito daqui!” 

(ENTREVISTADO RD, 2014). 

Assim, uma situação pela qual, já no ano de 2014 (quando foi realizada a entrevista 

com o Entrevistado RD), muitos temiam vivenciar, foi observada em 2016, quando trabalhadores 

rurais assalariados, na sua maioria jovens entre 20 e 35 anos, migraram, principalmente, para 

Fortaleza/CE e Rio de Janeiro/RJ, onde se inseriram em atividades do setor terciário e, por não 

dispor de qualificação profissional específica para atividades desse setor, passaram a atuar 

profissionalmente em restaurantes, como garçons ou ajudantes na cozinha, ou ainda, na 

construção civil, a depender da demanda. 

Essa mudança para outra cidade implica em mudanças no modo de ser, viver e se 

relacionar com as pessoas e a natureza por parte do trabalhador que, habituado ao campo e ao 

trabalho na terra, se depara com uma realidade urbana contrária aquela que preenchia seus olhos 

e a sua vida no cotidiano do campo vivenciado no Araras Norte. Embebidos por um sentimento 

saudosista de amor às suas raízes, esses trabalhadores migraram na esperança de em breve 

retornar ao trabalho na terra. Para tanto, torcem para que haja chuvas e para que essas venham a 

solucionar os problemas pelos quais vêm se passando.   

A ânsia por chuvas, assim como pelo retorno à prática de agricultura irrigada não 

restringe aos trabalhadores, mas se estende, também, aos irrigantes que, muito embora não 

tenham necessitado migrar em busca de sobrevivência em outras cidades, por disporem de 

reservas financeiras, sofreram mudanças significativas no curso de suas vidas. Tal desejo, se 

torna evidente a partir do depoimento do irrigante Entrevistado S (2017)
215

, que afirma: “nós 

tamo precisando é de chuva! De muita chuva, pra encher o Açude (Araras)! Em tudo que 

chuvê... pra nós, tá bom! Agora, se num chuvê... Ah! Aí tá tudo perdido!” (ENTREVISTADO S, 

2017).  

Nesse contexto, pode-se concluir que, embora as relações de produção e trabalho no 

Araras Norte contribuíssem para o agravamento e/ou reprodução de relações sociais 

desigualitárias, a exemplo da  manutenção de estruturas hierárquicas no espaço agrário; falta de 
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acesso à terra, por parte dos trabalhadores rurais; concentração fundiária, por parte de irrigantes 

que, estrategicamente, adquiriam (em nomes de terceiros) extensões de terras superiores aos 

limites preestabelecidos pelo DNOCS; subordinação ao trabalho precarizado, dentre tantos 

outros problemas, não há como negar que, esta paralisação das atividades do projeto significou 

novas perdas e desarranjos nas vidas do trabalhadores rurais assalariados que, assim como os 

irrigantes, torcem para que as precipitações da estação chuvosa do corrente ano (2017) sejam 

generosas e venham a elevar de forma considerável o nível do açude Araras, para que possam 

retornar às atividades no Araras Norte.  

Situação semelhante à vivenciada no Araras Norte, também, é percebida até no 

Ayres de Souza, onde, mesmo tendo ocorrido o processo de colonização, e muitos dos filhos dos 

colonos terem permanecido no Ayres de Souza, em decorrência da estiagem prolongada e corte 

na emissão de águas para esse perímetro, esses agora são obrigados, pelas circunstâncias, a 

migrar para os centros urbanos. 

Nesses centros, porém, os destinos escolhidos são mais próximos, geograficamente 

do projeto. Tratam-se das zonas urbanas da capital cearense, Fortaleza/CE, e ainda, da área 

urbana da cidade de Sobral. Nessas, esses colonos buscam se engajar em atividades do setor 

terciário da economia, como explica Entrevistada N (2017)
216

, ao  se referir aos jovens residentes 

no setor VI que trabalham na cidade de Sobral. Em suas palavras: “grande parte dos moradores 

trabalham na Grendene em Sobral. Antes da seca o número de pessoas que trabalhava fora era 

menor (ENTREVISTADA N, 2017). 

Em virtude da estiagem prolongada, que perdura há 5 anos, as atividades desses 

colonos do Ayres de Souza se restringem à produção de queijo, e ainda, ao cultivo de hortaliças, 

comercializadas no mercado municipal de Sobral/CE, assim como no comércio atacadista e 

varejista desta mesma cidade que, da mesma forma, apresenta como mercado consumidor os 

supermercados Rainha, Pinheiro e Lagoa. 

Para garantir renda extra nesse período de seca, alguns colonos, assim como os 

demais membros de sua família, se ocupam de atividades remuneradas fora do projeto. Dentre as 

ocupações estão o trabalho nas obras de construção civil, na empresa calçadista Grendene, 

situada na cidade de Sobral/CE, dentre outras ocupações.  

De acordo com a Entrevistada B (2016)
217

 há dois anos “não se produz no Ayres de 

Souza porque num tem água. O setor III foi o primeiro a faltar água! Tá com cinco anos que 

parou. O setor I e o II tá com dois ano”. A entrevistada explica ainda que os setores IV e VI 
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“pegam água direto do Rio Jaibaras. Cada um fez a sua própria canalização de água!” 

(ENTREVISTADA B, 2016). Mesmo com a grave crise apresentada, alguns colonos insistem em 

continuar retirando água do rio e a utilizando em suas atividades. Fazem isso sem ter maior 

clareza da situação, sentindo-se lesados e injustiçados pela proibição feita pela COGERH que diz 

respeito a não utilização dessas águas.  

Em decorrência da escassez de águas vivenciada nos dias atuais e visando à 

preservação desse Rio Jaibaras, a COGERH intensificou suas vistorias nos campos do Ayres de 

Souza e por causa disso tem autuado colonos mais resistentes que insistem em desobedecer a 

suas determinações. De acordo com a Entrevistada B (2017)
218

: “a COGERH persegue os pobi 

com a polícia!”.  

Dessa forma, com base nos depoimentos ouvidos, entende-se que a respeito do 

conflito entre os colonos e a COGERH, esses sujeitos se percebem enquanto vítimas de uma 

atuação de um órgão estatal considerada como sendo algo “desnecessária”, pura “perseguição” a 

esses honestos trabalhadores que, após uma vida dedica ao perímetro, se veem impossibilitados 

de trabalhar por falta de água.   

Assim, os colonos do Ayres de Souza seguem sua trajetória no projeto, buscando 

superar os desarranjos ocasionados por essa política com todas as suas alterações, associadas ao 

problema da seca que perdura a cinco anos, fazendo com que se pense em desistir da agricultura, 

como fez o ex-colono Entrevistado P (2017)
219

  que defende que: “Até aqui (no Ayres de Souza), 

hoje, pra agricultura, tá difícil trabaiá! Num tem inverno! (ENTREVISTADO P, 2017).  

A súplica por chuvas é destacada na fala da colona Entrevistada J (2017)
220

, que diz: 

“mas se nós tivesse assim um inverno bom... porque quando tem água fica tudo verde.   Tamo 

esperando a chuva pra plantar. Deus ajude que o rio Jaibaras já iencha. Aí sim! Nós tamo com 

a faca e o quêjo na mão!”, expressando o desejo de retomar a rotina de trabalho nos campos do 

Ayres de Souza.  

Partilhando desse anseio está a Entrevistada A (2017)
221

. Indignada com as previsões 

de tempo feitas no fim do ano de 2016, e exibidas nos meios de comunicação em massa, as quais 

traziam um prognóstico de mais um ano de seca, a entrevistada defende que: “os pessoal gosta 

de querê saber mais do que Deus, mas é bestêra! Porque quando Deus qué, num tem negóço de 

butá em televisão, nem em rádio, nem nada! Na hora que Deus qué, ele manda a chuva dele e 

num qué nem sabe”. (ENTREVISTADA A, 2017). 

                                                           
218

 ENTREVISTADA B. Nota de Entrevista. Setor I do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 2017. 
219

 ENTREVISTADO P. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 
220

 ENTREVISTADA J. Nota de Entrevista. Setor II do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 16 de janeiro de 2017. 
221

 ENTREVISTADA A. Nota de Entrevista. Setor VI do Perímetro irrigado Ayres de Souza. 20 de janeiro de 2017. 



 158 

 

 
 

 Nesse cenário angustiante gerado pelas incertezas com relação ao futuro dos 

projetos, seus ocupantes, aqueles que dedicaram vidas, suas forças laborais, seus recursos 

financeiros, dentre outros, se veem diante de dúvidas quanto ao futuro na atividade agrícola e 

agropecuária, desejando em alto e bom tom que se presenciem anos de fartura, os quais são 

sinônimos de boa safra, mas, principalmente, de muita chuva nesse sertão semiárido no qual 

estão inseridos os dois perímetros irrigados estudados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base na análise dos conflitos e complexidades resultantes da política de 

perímetros irrigados, se entende que a mesma, apesar do empolgante discurso propagado pelo 

Estado brasileiro, que a apresenta como oportunidade àqueles por ela beneficiados, traz em seu 

cerne inúmeras questões cuja reflexão se faz necessária.  

É uma política permeada por contradições que surgem já no início, durante a década 

de 1980, com a inclusão de novas categorias de beneficiados que não eram agricultores, 

revelando novas e preocupantes contradições ao longo do tempo. 

Entre as práticas propiciadas pela política que, por si só já é excludente, está o fato 

de que a mesma surgiu como alternativa de reforma agrária, por tratar-se de medida 

redistributiva de terras que findou por retirar famílias do campo, a partir da desapropriação e 

desapropriação das terras onde viviam, instalando nessas áreas produtores semelhantes aqueles 

retirados uma vez para implantação dos perímetros irrigados e que sofreram com processos de 

desterritorialização e reterritorialização, tendo, portanto, suas vidas brusca e intensamente 

modificadas por uma ação estatal verticalizada. 

Em meio aos processos de desarranjos e rearranjos proporcionados por essa política, 

aqueles por ela atingidos ou nela inseridos vivenciaram novas experiências que os trouxeram 

incertezas, perdas e ganhos que não se restringiram às terras, mas, também, experiências, dentre 

outros aspectos humanos e sociais.  

Tais processos permaneceram em constante evolução seguindo a própria dinâmica 

dos perímetros irrigados que, por sua vez, buscam incessantemente a adequação aos parâmetros 

da política econômica do país. Portanto, desde o início aos dias atuais, prevaleceu na política de 

perímetros irrigados os aspectos econômicos em detrimento dos fatores sociais. 

A sobreposição do econômico em relação ao social se mostrou nessa política desde a 

década de 1980, porém, foi melhor evidenciada à medida que foram sendo incorporadas 

características que na década de 1990, acabaram por definir a sua segunda fase, direcionada à 

expansão do agronegócio que, por meio do desenvolvimento da agricultura empresarial, 

produziu com vistas ao mercado e, consequentemente, à acumulação capitalista por parte dos 

poucos que detém os meios de produção ou, no contexto estudado, as terras dos perímetros.  

Essa reorientação política de perímetros irrigados finda por agravar velhos problemas 

a exemplo da concentração fundiária no semiárido que passa a ocorrer, também, no interior 

desses projetos, muito embora essa seja uma prática ilegal. Do mesmo modo, contribuiu para o 
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acirramento das desigualdades sociais dentro e fora dos perímetros, assim como da precarização 

do trabalho desempenhado pelos trabalhadores rurais contratados para atuarem nos lotes.  

Além desses problemas sociais decorrentes da criação e da reorientação da política 

de perímetros irrigados, essa promoveu realidades distintas mesmo em projetos com algumas 

características em comum, a exemplo dos dois perímetros estudados nessa tese, que excetuando 

o fato de terem distintas vocações, ou seja, o Ayres de Souza ser voltado a agricultura e pecuária 

enquanto que o Araras Norte apenas a agricultura, ambos foram planejados na primeira fase 

dessa política e implantados em áreas geograficamente próximas e semelhantes. 

Entretanto, vivenciaram processos que os diferenciaram e nesse contexto, tem grande 

importância os novos rumos tomados por essa política, que culminou na saída do DNOCS dos 

projetos, fato que rendeu distintas interpretações por parte dos que estão inseridos nesses 

perímetros, levando a opiniões divergentes que vão desde o descontentamento com essa 

minimização do Estado mediante saída do DNOCS dos perímetros irrigados, até aquelas que 

defendem apreciar uma maior autonomia resultante do liberalismo econômico incorporado pela 

política e reproduzida nos projetos.  

Ainda no tocante às diferenciações observadas entre os dois perímetros aqui 

estudados, acredita-se que essas resultaram, principalmente, dos distintos modos de viver e 

produzir nas terras dos projetos, pois se percebe que no Ayres de Souza houve a ressignificação 

daquelas terras que, de território do DNOCS, adquiriram aspectos sociais e humanos que os 

caracterizaram enquanto comunidade dinâmica e coesa. 

A articulação entre esses colonos do Araras Norte se mostrou a partir de suas ações 

coletivas, a exemplo das formações de mutirões e de frentes de trabalho organizadas com o 

intuito de fazer a manutenção da infraestrutura do perímetro e melhorar a vida e convivência 

com o mesmo. 

Com base no que se percebeu nas pesquisas realizadas no Ayres de Souza, tamanho 

envolvimento e coesão do grupo resultaram, principalmente, dos vínculos estabelecidos entre as 

famílias colonas e as terras que compõem o perímetro e que, embora, tenham parecidas outrora 

estranhas a essas famílias, é hoje para elas seu lugar no mundo, um bem comum, cujo 

coletivismo é expresso, inclusive, na denominação de suas associações comunitárias, com a do 

setor II denominada “Fazenda de Todos Nós”. 

Por outro lado, a dinâmica do Araras Norte seguiu caminhos distintos nos quais não 

se estabeleceu vínculos mais estreitos com aquelas terras que, apesar de no início da atividade no 

mesmo tenha abrigado famílias irrigantes, ao longo do tempo foi perdendo essa característica de 

lugar de vivência, assumindo características mais voltadas ao trabalho e produção, ocupado por 
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irrigantes, trabalhadores rurais, funcionários administrativos do projeto e de certo modo, 

também, por aqueles que com ele mantém relações como os atravessadores de produção, por 

exemplo. 

Por assumir esse caráter essencialmente produtivista, com ênfase no cultivo de 

banana e mamão e outras frutas, o Araras Norte se mostrou mais vulnerável às variações 

climáticas que resultaram na escassez de chuvas e diminuição da oferta hídrica fundamental para 

a agricultura irrigada.  

Tal suscetibilidade conferiu ao projeto maior risco de crises nas atividades do mesmo 

e abandono de suas terras por parte de irrigantes atraídos primordial ou exclusivamente pelo 

potencial lucrativo representado pelo Araras Norte onde, comparado ao Ayres de Souza, se 

percebeu com maior nitidez as relações capitalistas que acabaram por transformar a terra em 

mercadoria, estabelecendo o comércio informal e irregular das mesmas. 

Esse mercado de terras no Araras Norte é apenas um dos elementos evidenciadores 

dos conflitos que permeiam a política como um todo. Entre as contradições observadas nesse 

perímetro está o fato de o mesmo ter sido inaugurado, ainda, que suas obras estivessem 

inacabadas, como de fato se mantém até atualidade, mas que, ainda assim, deu início à 

implantação de sua segunda etapa, fato causador de novos conflitos uma vez que, as famílias 

residentes na comunidade de Ipueiras/Varjota-CE seguem resistindo às ordens de desocupação 

das áreas selecionadas e apropriadas pelo DNOCS para tanto.    

Ao retirar essas famílias camponesas de seus lugares, o Estado capitalista brasileiro, 

via DNOCS, novamente expulsou do campo agricultores para entregar as terras onde viviam e 

trabalhavam há gerações e as destinou aos empresários do agronegócio que se viram atraídos 

pela promessa de enriquecimento mediante desenvolvimento da agricultura empresarial 

possibilitada pela infraestrutura implantada pelo Estado, através do investimento de recursos 

públicos em favor do enriquecimento privado.  

Além desses conflitos de ordem social, política e econômica, a partir dos perímetros 

irrigados tem-se a criação ou agravamento de problemas de ordem ambiental, resultantes 

diretamente da modernização agrícola e da adoção de novas técnicas e insumos integrantes do 

pacote técnico.  

No quadro de danos ao meio ambiente são destaque a utilização de agrotóxicos na 

produção e o alto consumo de água empregado na realização de cultivos irrigados, sendo essa 

demanda intensificada a partir da implementação do modelo agrícola direcionado ao agronegócio 

e à agricultura empresarial, como é o caso do Araras Norte.  
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A dependência pelo alto consumo de água nas produções incompatível com a oferta 

hídrica do semiárido demonstra a vulnerabilidade desses projetos, evidenciando, assim, as muitas 

fragilidades dessa política verticalizada, extremamente excludente e desigualitária. Sendo essas 

nuances percebidas desde sua primeira fase e conservadas, quando não agravadas, até os dias 

atuais.  

Dessa forma, entende-se que as soluções hídricas pensadas de forma verticalizada 

para o Nordeste fracassaram por não considerar a realidade local e por não pensar soluções que 

propiciassem melhor convivência com o semiárido, por conta disso, os perímetros irrigados, 

estão fadados a terem instabilidade de suas atividades por se basearem em um modelo agrícola 

que se utiliza de grande volume de água sendo que essa oferta hídrica é insuficiente à demanda 

da atividade.  

Portanto, não se trata de crise hídrica, mas sim, de crise do capital, que se instala 

nesses perímetros irrigados evidenciando suas contradições, são projetos públicos voltados ao 

capital privado e à medida que se adequam aos moldes impostos pelo agronegócio, passam a 

privilegiar aqueles que dispunham de capital para investir na atividade em detrimento daquele 

que não o possui.  

Importante, ainda, é ressaltar que, no contexto do agronegócio, as riquezas 

produzidas nos projetos não retornam para a população local, que continua sem acesso sequer à 

produção alimentícia oriunda das atividades praticadas nesses projetos, uma vez que esta 

produção é voltada ao mercado regional. 

Quando é acessada pela população local, estão acrescidos os valores relativos ao 

escoamento da produção que foi levada aos mercados e retorna em forma de mercadoria trazida 

pelos comerciantes e feirantes locais que podem, ainda, adquirir os rejeitos da produção, isso é, 

aqueles produtos não selecionados pelos atravessadores para serem levados aos mercados 

regionais. Eis o movimento do capital. Os irrigantes, colonos ou quaisquer produtores nele 

inseridos, apenas, seguem a dinâmica estabelecida pelo sistema.  
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM COLONOS DO AYRES DE SOUZA 

 

 

1. Você é natural de onde? 

2. Há quanto tempo está inserido no perímetro irrigado? 

3. O que a/o atraiu para o projeto? 

4. Como você adquiriu suas terras? Foi por selecionado pelo DNOCS, ou comprou de terceiros? 

Se sim, de quem? E quais os motivos alegados para justificar a venda do lote? 

5. Qual a extensão de suas terras no perímetro irrigado, e em qual Setor estão localizadas? 

6. Em sua opinião, o que é o perímetro irrigado? 

7. Qual era sua ocupação antes de ser inserido no perímetro irrigado? 

8. Além de produtor no perímetro irrigado, você exerce outras atividades remuneradas? Qual ou 

quais? 

9. O que você produz no projeto? 

10. Já tentou outras culturas antes dessas praticadas na atualidade? Quais? 

11. Por qual(is) motivo(s) não continuou com essas culturas? 

12. Que situações demandam por investimentos de recursos financeiros nas suas terras? 

13. Você recorre a alguma linha de crédito para custear esses investimentos? Qual (is)? 

Comente sobre. 

14. Quem lhe auxilia nas atividades desenvolvidas em suas terras? 

15. Você mora em seu lote? Quem mais mora com você?  

16. Tem filhos e filhas? Quantos? 

17. Onde residem? Quais as suas idades e ocupações? 

18. Onde os residentes no Ayres de Souza buscam os serviços de saúde; educação e comércio? 

19. Você tem trabalhadores rurais contratados trabalhando para você em suas terras? Quantos? 

20. Esses trabalhadores são contratados com que frequência? 

21. Você assina a Carteira dos trabalhadores? Por quê? 

22. Oferece almoço e lanche aos seus empregados? Com que frequência? 

23. Suas terras registradas em seu nome, ou no nome de outra (s) pessoa(s)?  Se sim, de quem? 

24. É comum a ocorrência de vendas de terras no Ayres de Souza? 

25. Que fatores você atribui para a ocorrência desta prática? 

26. E arrendamentos, ocorrem no Ayres de Souza? Com que frequência? 

27. Como ocorrem esses arrendamentos? Quem são os envolvidos nessa prática? 

 



 

 

 

 

 

28. Que fatores você apontaria como sendo positivos e negativos no projeto? 

29. Qual o papel do Estado na criação e manutenção do Ayres de Souza? 

30. Como percebe a ausência do DNOCS nesse perímetro? 

31. Como você se vê dentro desse projeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM IRRIGANTES DO ARARAS NORTE 

 

 

1. Você é natural de onde? 

2. Há quanto tempo está inserido no perímetro irrigado? 

3. O que a/o atraiu para o projeto? 

4. Como você adquiriu suas terras? Foi por selecionado pelo DNOCS, ou comprou de terceiros? 

Se sim, de quem? E quais os motivos alegados para justificar a venda do lote? 

5. Qual a extensão de suas terras no perímetro irrigado, e em qual Setor estão localizadas? 

6. Em sua opinião, o que é o perímetro irrigado? 

7. Qual era sua ocupação antes de ser inserido no perímetro irrigado? 

8. Além de produtor no perímetro irrigado, você exerce outras atividades remuneradas? Qual ou 

quais? 

9. O que você produz no projeto? 

10. Já tentou outras culturas antes dessas praticadas na atualidade? Quais? 

11. Por qual(is) motivo(s) não continuou com essas culturas? 

12. Que situações demandam por investimentos de recursos financeiros nas suas terras? 

13. Você recorre à alguma linha de crédito para custear esses investimentos? Qual (is)? 

Comente sobre. 

14. Quem lhe auxilia nas atividades desenvolvidas no projeto? 

15. Mora alguém em seu lote? Quem? Por quê? 

16. Onde esta (s) pessoas buscam os serviços básicos de saúde e educação? 

17. Onde as pessoas que residem no projeto buscam fazer suas compras (fortalecendo o 

comércio de qual cidade)? 

18. Você tem trabalhadores rurais contratados exercendo atividade laborativa em suas terras? 

Quantos?  

19. Esses trabalhadores são contratados com que frequência? 

20. Você assina a Carteira dos trabalhadores? Por quê? 

21. Oferece almoço e lanche aos seus empregados? Com que frequência? 

22. Pretende continuar na atividade? 

23. Tem interesse em adquirir novos lotes na Segunda etapa? Por quê? 

24. Suas terras registradas em seu nome, ou no nome de outra (s) pessoa(s)?  Se sim, de quem? 

25. É comum a ocorrência de vendas de terras no Araras Norte? 

26. Que fatores você atribui para a ocorrência desta prática? 



 

 

 

27. E arrendamentos, ocorrem no Araras Norte? Com que frequência? 

28. Como ocorrem esses arrendamentos? Quem são os envolvidos nessa prática? 

29. Que fatores você apontaria como sendo positivos no Projeto? 

30. Quais os fatores negativos do Araras Norte? 

31. Qual seria a possível solução para esses problemas? 

32. Qual o papel do Estado na criação do manutenção do Araras Norte? 

33. Como você se vê dentro do projeto? 

34. Dentro da lógica de “grandes e pequenos” produtores do Araras Norte, você se considera 

“grande” ou “pequeno”? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM OS TRABALHADORES RURAIS CONTRATADOS ATUANTES NO ARARAS 

NORTE 

 

 

1. Onde você reside? 

2. Você sempre residiu lá, ou já foi “tentar a sorte” fora de sua terra natal? Se sim, onde? 

3. Quanto tempo passou fora de sua terra, e que fatores o fizeram retornar? 

4. Qual a sua idade? 

5. É solteiro, ou casado? Tem filhos? Quantos? 

6. Qual o seu nível de escolaridade? Concluiu os estudos (na Educação Básica) ou parou de 

estudar antes de sua conclusão? 

7. Em caso afirmativo, comente sobre os fatores que o levaram a abandonar a escola. 

8. Pretende retornar à sala de aula e concluir os estudos? Por quê? 

9. Trabalha no Projeto a quanto tempo? 

10. Nesse tempo, trabalhou para quantos irrigantes? 

11. O que o atraiu para a agricultura irrigada? 

12. Em sua opinião, o que é o Perímetro irrigado Araras Norte? 

13. Gosta de trabalhar no Araras Norte? Por quê? 

14. Que funções desempenha no Projeto? 

15. Trabalha com que periodicidade? 

16. Qual a remuneração paga a você? 

17. Como são feitos esses pagamentos? 

18. Sua Carteira de Trabalho é assinada pelo irrigante? E a dos outros trabalhadores? 

19. Você consegue guardar algum dinheiro, ou gasta todo seu salário? 

20. Quais os planos para o futuro? Pensa em permanecer no Projeto, ou tem outras pretensões? 

Comente sobre. 

21. Como você pensa que será sua vida quando estiver com uma idade mais avançada? 

22. O que acontece quando você fica doente, pode faltar ao trabalho no lote? Deixa de ser 

remunerado por isso? 

23. E quanto a aposentaria? Você está vinculado ao Sindicato dos trabalhadores rurais? De que 

forma pensa em se aposentar (como que tipo de segurado do INSS)? 

24. Já trabalhou em outras atividades? Quais? Por que saiu? 

25. Como é o seu cotidiano no Perímetro? 

26. Trabalha de que horas a que horas, quantos dias por semana? 



 

 

 

27. Quantas refeições faz por dia? Onde faz essas refeições? 

28. Quem custeia essas refeições? 

29. Você tem um tempo de descanso no trabalho? Quanto tempo? Onde se dá esse descanso? 

30. O que se produz no lote onde você está empregado? 

31. Você trabalha em todas as etapas do processo produtivo? 

32. Como são realizados: a preparação da terra; o plantio, a manutenção desse e a colheita? 

33. São utilizados produtos químicos para ajudar no crescimento e combate de pragas da/na 

produção? Quais? 

34. São feitas pulverizações de defensivos no plantio? 

35. Como isso ocorre? E qual a periodicidade? 

36. São tomados cuidados com o manuseio do produtos? Quais? 

37. Quem manuseia esses? Quem faz esse trabalho de pulverização? 

38. Essas pessoas vessem alguma roupa ou utilizam algum equipamento especial? Qual (is)? 

39. Você tem medo que ocorra algum acidente que culmine no envenenamento ou intoxicação 

por causa do produtos? 

40. Já ocorreu algum caso de dano à saúde provocado pelos agrotóxicos? Comente sobre. 

41. Quem aplica o defensivo no plantio, recebeu algum curso ou orientação especializada para 

tanto? Se sim, por parte de quem? Se não, de que forma se informou da forma adequada de 

aplicação, bem como das dosagens? 

42. Existe algum Órgão especializado que atue na prevenção de acidentes provenientes da 

utilização incorreta do produtos? Qual(is)? 

43. Esse(s) Órgão(s) visita(m) o Projeto com que periodicidade? 

44. O que esse(s) Órgão(s) observa(m) e como atua(m) durante essas visitas? 

45. Você teme por sua saúde, por manusear esses produtos? Justifique. 

46. Em sua opinião, quais seriam os pontos negativos e positivos do Araras Norte? 

47. O que seria necessário para corrigir essas situações negativas apontadas? 

48. Como você vê o papel do Estado na criação e manutenção do Projeto? 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS DOS PROJETOS AYRES DE SOUZA E 

ARARAS NORTE 

 

 

1. Onde você reside? 

2. Há quanto tempo você trabalha na administração desse projeto? Qual a sua função no mesmo? 

3. Como funciona o projeto e sua sede administrativa? Quais as atribuições desta última? 

4. Como você vê o perímetro? 

5. O que a/o atraiu para esse projeto? 

6. O que necessita ser melhorado no mesmo? Quais seriam suas principais potencialidades e 

fragilidades? 

7. Em sua opinião, qual o papel do Estado na criação e manutenção desse projeto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM FUNCIONÁRIOS DO DNOCS (SEDE LOCALIZADA EM VARJOTA/CE) 

 

 

1. Onde você reside e há quanto tempo? 

2. Quem mais reside com você nessa cidade? 

3. Onde buscam serviços, e com que frequência viajam para essas cidades? 

4. Você é natural de onde? 

5. O que o(a) trouxe à Varjota? 

6. Em que ano iniciou suas atividades nessa Sede do DNOCS em Varjota? 

7. Onde trabalhava anteriormente? 

8. Qual sua percepção da cidade de Varjota? 

9. Pretende permanecer nessa cidade até quando? 

10. Acompanhou a construção do Açude Araras? 

a)Se sim, relate suas lembranças desse momento. 

b)Se não, que informações obteve desse período? 

11. Qual a sua opinião sobre esta obra? Como você a percebe? 

12. Sabe para onde foram as famílias retiradas da área inundada pelo Açude? 

13. Poderia informar que destino tomaram? 

14. Que fatos marcaram essas obras? 

15. Quem eram os trabalhadores? De onde vinham? 

16. Qual o contexto histórico daquele momento das obras de construção do Araras Norte? 

17. Há relações entre as obras de construção do Açude Araras e o surgimento de Varjota? 

Quais? 

18. Quais eram e quais são as atribuições desta Sede no período de 1950 a 2014? 

19. Acompanhou a implantação do Araras Norte? 

20. O que é o Perímetro irrigado Araras Norte? 

21. Como se deu a inauguração do Projeto? 

22. Como ocorreu o processo de seleção dos irrigantes da Primeira Etapa? 

23. Houve muita procura pelo Projeto? Quem eram os interessados? 

24. Sabe o que com as famílias desapropriadas? 

25. Essas foram indenizadas? Em que condições? 

26. O que você pensa do Projeto? 

27. Qual a relação que o DNOCS mantém atualmente com o Projeto? 

28. Como se dará a implantação da Segunda etapa? 



 

 

 

29. Quais as expectativas para esta Etapa? 

30. Quais seriam as principais semelhanças e diferenças entre a Primeira e a Segunda etapa do 

Araras Norte? 

31. Quem serão os novos irrigantes?  Já se tem um perfil a ser atendido por esses? 

32. Como se dará o processo de seleção dos irrigantes desta nova Etapa? 

33. O que se produzirá na Segunda etapa, já tem alguma definição nesse sentido? 

34. O que acontecerá com as famílias que vivem na Comunidade Ipueiras/Varjota? 

35. Existe a possibilidade de permanecerem nas terras? Por quê? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

APÊNDICE F - ROTEIRO DE ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS REALIZADAS 

COM: ATRAVESSADORES DA PRODUÇÃO DE FRUTAS DO ARARAS NORTE 

 

 

1. Onde você reside? Há quanto tempo? 

2. É natural de onde? 

3. O que o atraiu para a profissão? 

4. Há quanto tempo está no ramo? 

5. Trabalha com a produção do Araras Norte há quanto tempo? 

6. Trabalha com a compra e venda de que frutas? 

7. Negocia com quantos irrigantes de Araras Norte? 

8. Com que frequência visita esse Projeto? 

9. Adquire apenas as produções dos irrigantes do Araras Norte, ou visita outros Perímetros 

Irrigados? Se sim, quais? 

10. Para onde você transporta esta produção de frutas do Araras Norte? 

11. Você as revende no varejo ou atacado? 

12. Quem são os compradores desta produção? 

13. Para onde você acha que essas frutas são levadas depois que você as revende? 

14. Que fatores influenciam no valor atribuído aos produtos? 

15. Você trabalha com dinheiro em espécie ou com cheques? 

16. Essas relações comerciais são intermediadas por casas bancárias? 

17. O veículo utilizado por você no transporte desta produção é próprio ou alugado? 

18. Além desta atividade, você se dedica a outras? Quais? 

19. Você conta com o auxílio de funcionários contratados para ajudar nesse transporte e revenda 

dos produtos? Quantos? 

20. De onde são e quem são esses funcionários? 

21. Trabalham pra você com que frequência? 

22. Você assina a carteira do funcionários? Por quê? 

23. Quais as vantagens e desvantagens de sua profissão? 

24. Como você vê o Projeto Araras Norte? 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO A - CAPA DE RELATÓRIO DA EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS 

ATUANTE NO PERÍMETRO IRRIGADO AYRES DE SOUZA, CONTENDO 

INFORMAÇÕES SOBRE UMA DAS FAMÍLIAS DE COLONOS DO PROJETO 

 

 

 

 
Fonte: AUDIPAS (2017). 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO B - TABELA INTEGRANTE DE UM DE RELATÓRIO DA EQUIPE DE 

ASSISTENTES SOCIAIS ATUANTE NO PERÍMETRO IRRIGADO AYRES DE SOUZA 

CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE UMA DAS FAMÍLIAS DE COLONOS DO 

PROJETO 

 

 

 
Fonte: AUDIPAS (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO C - ANOTAÇÕES DE RELATÓRIOS DE VISITA DA EQUIPE DE 

ASSISTENTES SOCIAIS À RESIDÊNCIA DE UMA DAS FAMÍLIAS DE COLONOS 

DO AYRES DE SOUZA 
 

 
Fonte: AUDIPAS (2017). 

 



 

 

 

ANEXO D - CONTINUAÇÃO DAS ANOTAÇÕES DE RELATÓRIOS DE VISITA DA 

EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS À RESIDÊNCIA DE UMA DAS FAMÍLIAS DE 

COLONOS DO AYRES DE SOUZA 

 
          Fonte: AUDIPAS (2017). 



 

 

 

ANEXO E - CONTINUAÇÃO DAS ANOTAÇÕES DE RELATÓRIOS DE VISITA DA 

EQUIPE DE ASSISTENTES SOCIAIS À RESIDÊNCIA DE UMA DAS FAMÍLIAS DE 

COLONOS DO AYRES DE SOUZA. DESTAQUE PARA O PAPEL DA MULHER NA 

EXECUÇÃO DAS TAREFAS DOMÉSTICAS E AGRÍCOLAS 

 
Fonte: AUDIPAS (2017). 

 




