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RESUMO 

Quando se trata de disponibilidade hídrica, o Brasil tem posição privilegiada no mundo. 
Entretanto, a quantidade de água disponível varia muito entre as regiões brasileiras. O 
Nordeste semi-árido é uma região caracterizada pelas chuvas irregulares. Em função das 
deficiências de chuva, a irrigação é tecnologia indispensável à implantação de uma 
agricultura moderna nesta região. O Governo construiu projetos públicos de irrigação, 
denominados perímetros irrigados, onde os produtores adquirem lotes de terra, com uma 
infra-estrutura de irrigação para produzir. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar a 
sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, no Estado do Ceará. Através da 
pesquisa participativa, foram discutidos os principais problemas que os produtores 
enfrentam no Perímetro e as instituições que representam alguma importância para os 
irrigantes. A atuação da maioria destas instituições está sendo insatisfatória, indicando que 
as políticas públicas não estão sendo eficazes no Perímetro. Além disso, apesar da 
qualidade da infra-estrutura do Perímetro os produtores estão desorganizados e não 
alcançam bons níveis de produção e de comercialização. Por conseqüência, o Perímetro 
não mostra um nível de sustentabilidade aceitável. 

Palavras-chave: Perímetro irrigado; sustentabilidade; Ceará; políticas públicas. 
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When it comes to water availability, Brazil has a privileged position in the world. 
However, the amount of water available varies widely among regions. The semi-arid 
northeast is a region characterized by irregular rainfall. Due to the lack of rain, irrigation 
technology is essential for a modern agriculture in this region. The Government built 
public projects of irrigation, known as irrigated perimeters, where producers buy lots of 
land, with an infrastructure of irrigation to produce. The objective of this study was to 
analyze the sustainability of Irrigated Perimeter Baixo Acaraú, in the state of Ceará. 
Through participative research metodology, it was discussed the main problems that 
producers face in the perimeter and the institutions that represent some importance for 
irrigating. The performance of most of these institutions is unsatisfactory, indicating that 
public policies are not effective in the Perimeter. Moreover, despite the quality of 
infrastructure, Perimeter producers are disorganized and do not reach good levels of 
production and marketing. Consequently, the perimeter does not show an acceptable level 
of sustainability. 

Keywords: Irrigated perimeter; sustainability; Ceará; public policies. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Quando se trata de disponibilidade hídrica, o Brasil tem posição privilegiada no 
mundo. A vazão média anual dos rios em território brasileiro é de cerca de 180 mil m³/s. 
Este valor corresponde a aproximadamente 12% da disponibilidade mundial de recursos 
hídricos, que é de 1,5 milhões de m³/s (SHIKLOMANOV, 1998 apud ANA, 2007).  

Entretanto, a quantidade de água disponível varia muito entre as regiões 
brasileiras. A Região Amazônica, por exemplo, detém 80% dos recursos hídricos 
superficiais e é habitada por cerca de 7% da população brasileira. Por outro lado, a região 
Nordeste, que concentra 27% da população do país, conta apenas com 3,3% dos recursos 
hídricos nacionais, enquanto os 16,7% restantes estão em regiões que abrigam 66% da 
população brasileira (PROJETO ÁGUA, 1998 apud PAZ et al, 2000). O Nordeste semi-
árido é uma região caracterizada pelas chuvas irregulares, já que, em seu território, as 
chuvas são concentradas, ocorrendo num curto espaço de tempo. No semi-árido, em geral, 
a demanda é maior que a oferta de água (CAMPOS e SIMPSON, 2003).  

O Estado do Ceará tem 93% do seu território formado pelo semi-árido. As 
conseqüências da ocorrência das secas no Estado do Ceará atingem, principalmente, os 
segmentos produtores de alimentos, abastecimento d’água e saúde pública, levando um 
grande número de migrantes para os centros urbanos na busca de sobrevivência, visto que 
fome, sede e doenças imperam nas áreas atingidas pelo fenômeno das secas. Sabendo que 
as áreas rurais não possuem mecanismos que permitam minimizar os efeitos das secas, a 
situação torna-se mais preocupante (PEIXOTO, 1990). 

A política adotada em período de seca, chamada política de emergência, é 
implantada para amenizar ou eliminar conflitos sociais inevitáveis que explodem quando 
parte da população tem seu nível de subsistência comprometido. As ações mais 
características são, no curto prazo, o abastecimento de água através de carros-pipa, visando 
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reduzir os impactos da seca, e, no longo prazo, a construção de obras de infraestrutura 
hídrica, como açudes e barragens como forma de assegurar o abastecimento no período 
seco. Algumas dessas ações foram voltadas especialmente para a produção agrícola, 
atividade também comprometida pela escassez hídrica, através da promoção da irrigação. 
Considerando que a irrigação é para o Nordeste “importante instrumento de 
desenvolvimento, pela sua capacidade de gerar renda, emprego estável, divisas e ampliar 
ofertas de alimentos e fibras” (FRANÇA, 2001c), o Governo construiu projetos públicos 
de irrigação, denominados perímetros irrigados, onde os produtores adquirem lotes de 
terra, com uma infra-estrutura de irrigação para produzir, pagando pela terra e pela infra-
estrutura de uso da água. Segundo o Banco Mundial, de 1997 a 2004, o aumento da área 
irrigada no Brasil foi de cerca de 34% (AZEVEDO et. Alii, 2004). 

1.1 O problema e sua importância 

O Estado do Ceará está dividido em oito macrorregiões de planejamento em 
seus 146.817 km², o que representa 9,4% da área do Nordeste e 1,7% da área do Brasil. 
Praticamente todo seu território está inserido no semi-árido nordestino (93%), que é 
caracterizado pela escassez de recursos hídricos, com precipitação anual média na casa dos 
900 mm, com elevada variabilidade na distribuição espacial e temporal de chuvas na região 
(sazonalidade interanual), acompanhada de limitações nas possibilidades de extração de 
águas subterrâneas em decorrência tanto da formação cristalino quanto da salobridade dos 
solos. 

As condições climáticas implicam dificuldade de disponibilizar água a partir do 
simples armazenamento em açudes e reservatórios, não obstante seu expressivo número 
regional, dada a significativa evaporação potencial, que supera os 2.000 mm anuais (ANA, 
2007).  

O Estado do Ceará foi dividido em 11 bacias hidrográficas: Coreaú, Litoral, 
Curu, Metropolitana, Baixo Jaguaribe, Parnaíba, Acaraú, Banabuiú, Médio Jaguaribe, Alto 
Jaguaribe e Salgado (Tabela 1). Devido à variada distribuição de chuvas, nos períodos 
mais secos, os rios do Estado tendem a secar, pois são intermitentes. Esta é mais uma 
característica do semi-árido. Devido o Estado não ter a capacidade natural de acumular 
grandes quantidades de água, incentivou-se a construção de reservatórios, de pequeno, 
médio e grande porte, tanto pela iniciativa privada como pelo Governo, visando à 
regularização da oferta de água nesses períodos de estiagem (PINHEIRO, 1998). 

Tabela 1 - Relação das Bacias Hidrográficas que compõem o Estado do Ceará. 

Número 
Bacia 
Hidrográfica 

Área (km²) Capacidade (m³) 
Número de 
Açudes (1) 

1 Alto Jaguaribe 24538 2.792.563.000 18 
2 Salgado 12216 447.210.000 13 
3 Banabuiú 19810 2.755.909.000 17 
4 Médio Jaguaribe 10509 6.860.905.600 13 
5 Baixo Jaguaribe 12216 24.000.000 1 
6 Acaraú  14423 1.443.763.000 12 
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7 Coreaú 10500 297.090.000 9 
8 Curu    9000 1.068.355.000 13 
9 Parnaíba 14377 673.840.000 9 
10 Metropolitanas 15085 1.325.344.000 14 
11 Litoral 8619 98.290.000 7 
Total 151.293 17.787.269.600 126 

        Fonte: SRH-CE (2008). 
(1) Açudes de tamanho mais significativos. 

 
Segundo a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), o Ceará 

possui uma capacidade de armazenamento de água de 18 bilhões de metros cúbicos, 
incluindo aí a capacidade de 6,5 bilhões de metros cúbicos do açude Castanhão, na bacia 
do Médio Jaguaribe. Segundo a ANA, o Ceará é o estado do Nordeste que possui a maior 
capacidade de armazenamento e vazão regularizada (100 m³/s), destacando-se a bacia 
hidrográfica do rio Jaguaribe. Mas, segundo Kemper (1997), há áreas no Estado que ainda 
estão sujeitas a uma crescente escassez de água. 

A irrigação visa a corrigir a distribuição natural das chuvas (LIMA, 1999). Ao 
conviver com distribuição irregular e quantidade insuficiente de precipitação 
pluviométrica, a população tem na agricultura irrigada uma opção estratégica importante 
no processo de desenvolvimento setorial e regional (FRANÇA, 2001a). 

Dessa forma, numa região onde a água é um fator escasso e ao mesmo tempo 
em que a irrigação demanda 70% (podendo chegar a 85% em algumas bacias) do total 
demandado, faz-se necessário a realização de estudos que contribuam para o melhor 
aproveitamento e o uso mais eficiente dos recursos hídricos. 

 
1.3 Objetivo  
 

Analisar a sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú no Estado do 
Ceará 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Histórico de Políticas Publicas relacionadas à irrigação no Brasil 
 

 Diferentemente de países como Chile, Espanha e Israel, onde a viabilidade do 
agronegócio depende essencialmente da agricultura irrigada, o Brasil desenvolveu-se tendo 
por base a atividade de sequeiro. Com exceção do arroz irrigado nas terras gaúchas e parte 
da horticultura, a área irrigada foi inexpressiva até o final dos anos 60 e a irrigação 
começou a ganhar relevância apenas a partir da década de 1970. Na segunda metade do 
século XX, o aumento da população brasileira, associado às transformações pelas quais 
passou o perfil da economia, refletiu de maneira notável sobre o uso dos recursos hídricos 
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no Brasil. O aumento da população demandou também maior produção de alimentos, que 
se mostrou possível com a agricultura irrigada (LIMA, 1999). 

 A irrigação no Brasil ganhou grande impulso com a chegada dos imigrantes 
alemães, que trouxeram em sua bagagem uma longa experiência, novas tecnologias e o 
“know-how” na construção dos equipamentos. O uso de máquinas e equipamentos 
modernos na década de 80 redimensionou essa atividade o que permitiu elevados ganhos 
de produtividade mas, também, gerou controvérsias do ponto de vista técnico e ambiental. 
Durante a década de 70 e 80, foram efetivados pesados investimentos públicos em projetos 
de irrigação com acesso público aos benefícios de obras de barragem e distribuição de 
água. A atuação do governo nessa área foi expressiva, sobretudo na região Nordeste 
(ESPÍRITO SANTO, 2001). 

 O semi-árido brasileiro possui uma área de 969.589,4 km², que corresponde a 
11,34% da superfície brasileira. A falta de chuvas não é a razão da oferta insuficiente de 
água nesta região, e sim, sua má distribuição, associada a uma alta taxa de 
evapotranspiração, que resultam no fenômeno da seca, que ocorre quando há grandes 
períodos sem precipitação pluviométrica.  

 Tradicionalmente, os açudes e poços do Nordeste brasileiro foram construídos 
visando principalmente ao abastecimento das populações e dos rebanhos. Tal circunstância 
contribui para a manutenção de um contexto de subutilização que estabelece vivo contraste 
com o grande volume de água armazenado e com o potencial valorizável. De acordo com 
Suassuna (2008), o uso das águas dos açudes para produção de alimentos atualmente 
acontece através de três principais alternativas: da irrigação, da agricultura de vazante e da 
piscicultura.  

 Segundo Gondim (2008), em função das deficiências de chuva, tanto em 
relação a quantidade quanto à distribuição, a irrigação é tecnologia indispensável à 
implantação, na região Nordeste, de uma agricultura moderna.  

 No Brasil, o final do século XIX e início do século XX foram marcados pela 
criação de um conjunto de instituições voltadas a questões de clima, de disponibilidade 
hídrica e saneamento e de obras contra intempéries. O primeiro órgão do Governo, criado 
para estudar a problemática do semi-árido foi a Inspetoria de Obras Contra as Secas 
(IOCS), pelo Decreto 7.619 de 21 de outubro de 1909 (DNOCS, 2008). Mais tarde, em 
1919, seria transformada em Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas (IFOCS).  

 Procurou-se, nesse período entre IOCS e IFOCS, realizar pesquisas sobre a 
realidade e sobre aspectos sociais da região atingida pelas secas, coletar dados pluvio-
fluviométricos, ativar a perfuração de poços, a construção de estradas de rodagem e 
carroçáveis, a de açudes públicos e incentivar a de açudes particulares, concedendo-lhes 
"prêmios" (subsídios) de até 50% do orçamento. Alguns reservatórios foram surgindo. A 
partir de 1919, as tarefas de açudagem e implantação rodoviária foram mais exploradas. 

 A partir do ano de 1964, quando o presidente Castelo Branco assume o 
Governo, o DNOCS passou a não ser mais o responsável direto pela execução de obras e 
passou a ter como missão para promover a irrigação, desapropriar as terras das bacias de 
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irrigação, onde seriam implantados os "perímetros irrigados", e dividí-las em pequenos 
lotes, onde seriam assentados os "colonos", em parte recrutados entre os antigos 
"moradores" dos estabelecimentos rurais particulares desapropriados.  

 A Lei n.º 6.662, de 25 de junho de 1979 (Lei de Irrigação), no artigo 3º, traz 
algumas definições importantes para o setor da irrigação. Dentre elas: 

 a) Projeto Público de irrigação: aquele implementado pelo Poder Público e cuja 
infra-estrutura de irrigação e drenagem, de uso coletivo, seja, inicialmente, de sua 
propriedade, podendo ser alienada ou arrendada; 

 b) Irrigante: pessoa física ou jurídica que explora a atividade de agricultura 
irrigada. O Decreto regulamentador, no capítulo IV, acrescenta mais a esta definição: 
“irrigante é a pessoa física ou jurídica que se dedique, em determinado projeto de irrigação, 
à exploração do lote agrícola, do qual seja proprietária, promitente compradora ou 
concessionária do uso”; 

 c) Distrito de irrigação: sociedade civil de direito privado, sem fins lucrativos, 
com personalidade jurídica, patrimônio e administração próprios, com prazo de duração 
indeterminado, que congrega os irrigantes de um ou mais projetos de irrigação, com a 
finalidade de administrar, operar e manter a infra-estrutura de irrigação de uso coletivo. 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Área geográfica de estudo 

 O estudo foi realizado no Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, no Estado do 
Ceará, que possui uma das mais modernas e funcionais obras de irrigação existente na 
América Latina e até mesmo no mundo. O Baixo Acaraú foi uma iniciativa do Ministério 
da Integração Nacional, o qual contou com a parceria do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BIRD). O Perímetro está localizado na região norte do Estado, no 
trecho final da bacia do Rio Acaraú, abrangendo áreas dos municípios de Acaraú, Bela 
Cruz e Marco (Figura 1). A distância rodoviária do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú a 
Fortaleza é de 220 km. O Perímetro está localizado no Agropolo de Desenvolvimento 
Agrícola Baixo Acaraú. 
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Figura 1 – Localização do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú no Estado do Ceará. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

 

3.1.1 Justificativa da escolha da área geográfica de estudo 
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O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú tem uma das mais modernas infra-
estruturas de irrigação do Estado do Ceará. Pela sua magnitude, tem sido lugar para muitas 
pesquisas do meio acadêmico e de outras instituições ligadas à pesquisa. Algumas 
dissertações de mestrado defendidas recentemente na Universidade Federal do Ceará 
fornecem um panorama da situação deste Perímetro Irrigado. Uma dessas pesquisas 
mostrou que o Perímetro não tem auto-sustentabilidade. A auto-sustentabilidade é a 
condição pela qual um indivíduo, empresa, instituição mantém seu equilíbrio, sua 
existência. Do contrário, haveria a queda, o processo de morte (OLIVEIRA, 2008). 

 Quanto à sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, 45,5% das 
unidades produtivas do Perímetro apresentam sustentabilidade comprometida e 27,3% das 
unidades produtivas apresentam condições de insustentabilidade. Além disso, observando a 
eficiência na irrigação, percebeu-se que o manejo da irrigação não vem sendo corretamente 
efetuado (LOPES, 2008). 

 Segundo Pimentel e Souza Neto (2003), em estudo feito em quatro perímetros 
irrigados das Bacias do Curu e do Acaraú, no Estado do Ceará, a baixa qualidade do 
produto ofertado nos perímetros (dentre estes, o Baixo Acaraú) está associada à falta de 
adoção de novas tecnologias e o tradicionalismo dos produtores, na esperança de retorno 
do crédito fácil e barato, tem sido responsável pela falta de interesse para mudança nos 
atuais sistemas de produção. 

 Laprano (2005) percebeu que a incompletude dos contratos de comercialização 
feito entre produtores e importadores, resulta em custos de transação e, consequentemente, 
prejudica a continuidade da produção. O Perímetro apresenta potencial para produção e 
comercialização de muitos produtos, mas a má gestão prejudica este potencial, e a 
organização dos produtores deixa a desejar. 

 Com base nestas conclusões, esta pesquisa visa também fazer parte de um 
projeto maior, “Análise transdisciplinar e sistêmica da cadeia produtiva do mamão irrigado 
no Baixo Acaraú”, a ser realizado por pesquisadores do Centro de Ciências Agrárias da 
Universidade Federal do Ceará.  

 

3.1.2 O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú 

 O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, localizado na região Norte do Ceará, dista 
aproximadamente, 220 km de Fortaleza e 160 km do porto de Pecém. O Estado tem uma 
posição privilegiada para exportação de seus produtos, que podem alcançar a Europa ou 
Estados Unidos da América do Norte em 7 dias de navio ou 10 horas de avião. Para o 
mercado interno está interligado com a malha rodoviária nacional por rodovias 
asfaltadas.O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú foi idealizado e implementado pelo Governo 
Federal e o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) foi o órgão 
executor. O objetivo do Baixo Acaraú é “implementar o desenvolvimento da agricultura 
irrigada, no sentido de proporcionar o crescimento e a diversificação da produção agrícola, 
bem como otimizar a produtividade da região”. 
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 A implantação do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú foi iniciada em 1983, 
enquanto os serviços de administração, operação e manutenção da infra-estrutura de uso 
comum tiveram início no ano de 2001. A fonte hídrica do perímetro irrigado é o Rio 
Acaraú, perenizado, no trecho, pelas águas dos Açudes Públicos Paulo Sarasate e Edson 
Queiroz.  

 O Perímetro Irrigado está inserido no divisor topográfico de duas bacias 
hidrográficas, na parte baixa da Bacia Hidrográfica do rio Acaraú e na Bacia Litorânea; 
região setentrional do Estado do Ceará (figura 1). O rio Acaraú nasce na serra das Matas, 
na região centro-oeste, em cotas superiores a 800m e se desenvolve praticamente no 
sentido norte por 315 km. No seu trecho bem inicial apresenta uma forte declividade, como 
resultado da região montanhosa e no seu primeiro terço, a declividade se reduz bastante, 
traduzindo a predominância do relevo suave que caracteriza a bacia (ALMEIDA et alli., 
2006). Segundo a COGERH (1998), a bacia do Acaraú contém 298 km de trechos de 
cursos perenizados artificialmente e uma capacidade de armazenamento de água de 
aproximadamente 1.426.670.000 m3 (figura 2).  
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Figura 2 - Localização da bacia do rio Acaraú no Estado do Ceará. Fonte: Lopes 
(2008) 

 A bacia do Acaraú possui uma alta pluviometria a leste (por influência das 
serras da Ibiapaba e Meruoca), e faixa litorânea, sendo o sul bem mais deficiente, nela se 
situando a cidade de Sobral, um dos três polos mais importantes do Ceará. A Fundação 
Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) divide o Estado em regiões 
homogêneas de precipitação, dos quais, esta bacia esta incluída em três regiões: 38,2% 
localizam-se no sertão central, 39,2% na Ibiapaba e 22,6% na região do litoral norte 
(ALMEIDA et alli., 2006). 

 A água é captada através da Barragem Santa Rosa, a 1,5km a jusante da cidade 
de Marco. A área que foi desapropriada foi de 12.407,00 ha. O Projeto foi dividido em 
duas etapas: a primeira tem área bruta de 9.642 ha e a segunda tem área bruta de 4.570 ha. 
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 A temperatura média anual é de 28,1°C e a precipitação média anual de 900 
mm. O clima da região de acordo com a classificação de Köppen é Aw’, tropical chuvoso 
(LOPES, 2008). Os sistemas de irrigação utilizados são o de microaspersão e de 
gotejamento. Todos os lotes do Perímetro recebem água em baixa pressão por meio de 
adutoras de ferro fundido, com tomadas individuais, ou seja, cada produtor tem “um 
ponto” de água em seu lote, o que é uma grande vantagem para o funcionamento do 
sistema, para o produtor e para o Distrito. A operacionalização do Perímetro é feita de 
forma automatizada, por meio de fibra ótica, com o comando e controle feito diretamente 
da sala de controle localizada na Estação de bombeamento. 

 O Convênio PGE Nº 50/98, celebrado entre o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas e o Estado de Ceará, através da Secretaria da Agricultura e Pecuária 
(SEAGRI), teve como objetivo a transferência da Administração, Operação e Manutenção 
de toda a infra-estrutura de irrigação de uso comum do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú ao 
Estado. 

 A SEAGRI, através do Contrato de Nº 190/01 (Processo Nº 01305340-0), 
atribuiu competência ao Distrito de Irrigação do Perímetro Baixo Acaraú (DIBAU), para 
administrar, operacionalizar e manter toda a infra-estrutura de irrigação, de uso comum do 
perímetro, na conformidade do que foi regulamentado em bases legais, conforme citado no 
item 2.1.1. O DIBAU é uma organização de produtores detentores de lotes, de forma 
colegiada, fundamentada em um convênio de transferência de gestão, assinado entre o 
DNOCS e o Distrito de Irrigação, que estabelece normas, critérios, direitos e deveres de 
cada um. É uma organização civil de direito privado, sem fins lucrativos.  

 O Projeto é dividido em quatro subprojetos, todos abastecidos pelo canal 
principal. A área que está ativa atualmente é da primeira etapa. Até setembro de 2008, 494 
lotes estavam vendidos, porém boa parte ainda não está em produção. Destes 494, 429 são 
de pequenos produtores, 22 de técnicos e 43 lotes de empresários. Ao todo são 539 lotes na 
primeira etapa, e os 45 que restavam para serem vendidos teriam licitação aberta. Um 
levantamento feito no mesmo período, concluiu que dos 8.335 ha da primeira etapa do 
Baixo Acaraú, apenas 2.500,50 estavam efetivamente em produção, o que corresponde a 
30,0% da área total. Segundo funcionários do Distrito, esse é o grande entrave: falta gente 
para explorar as terras (Tabela 3).  

  

Tabela 2 – Situação das áreas com os irrigantes 

Situação Área total (ha) Área (%) 

Efetivamente plantada 1.741,18 20,89 

Parcialmente implantada 759,32 9,11 

Sem atividade 5.834,50 70,0 

Total 8.335,00 100,00 

Fonte: DIBAU (2008). 
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 A tabela 3 mostra a divisão das áreas por categorias de irrigantes. A área média 
de um lote de pequeno produtor (ou colono) é de 8,0 ha, a de técnicos/ agrônomos, 16 ha e 
a de empresários tem tamanho médio de 50 ha. A área total é um pouco maior do que a 
mostrada na tabela 2 porque considera áreas parcialmente implantadas como completas. 
Alguns lotes estão nas mãos de um mesmo produtor. 

 

Tabela 3 – Parcelamento de áreas e classificação dos loteamentos do Perímetro Irrigado 
Baixo Acaraú, CE, em atividade. 2008. 

Categoria de 
Irrigantes 

Área média (ha) 
Quantidade 
(unid.) 

Área total (ha) 

Pequeno Produtor 8,0 225 1.800,00 

Técnico Agrícola 16,0 12 217,64 

Empresário 50,0 10 522,94 

Total - 247 2.540,58 

   Fonte: DIBAU (2008). 

 

Os lotes do Baixo Acaraú foram distribuídos considerando suas categorias, mas 
não agrupando-os para criar áreas mais desenvolvidas que outras. Os lotes de empresários, 
técnicos e colonos foram distribuídos da seguinte forma: os maiores (empresários e 
técnicos), cercados pelos menores (colonos). O objetivo desta conformação é que a 
tecnologia surgida ou implementada pelos maiores e mais preparados para criá-las, fosse 
mais facilmente difundida aos pequenos. É como explica a teoria do Desenvolvimento 
Endógeno, segundo Amaral Filho (1996):  

“(...) um processo interno de ampliação contínua da capacidade de 
agregação de valor sobre a produção, bem como da capacidade de 
absorção da região, cujo desdobramento é a retenção do excedente 
econômico gerado na economia local e/ou a atração de excedentes 
provenientes de outras regiões. Este processo tem como resultado a 
ampliação do emprego, do produto, e da renda local ou da região, 
em um modelo de desenvolvimento regional definido.” 

 O desenvolvimento endógeno acontece de dentro para fora, que se espalha 
lentamente, porém eficientemente para os que estão ao redor daquele onde começou. 

A filosofia seguida no Baixo Acaraú contrasta com o conceito de Reforma 
Agrária que, na prática, é a distribuição de terras improdutivas a agricultores com pouca ou 
nenhuma terra para trabalhar e morar. Sem competitividade no mercado nem estrutura para 
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engrenar a produção, os pequenos produtores que ganham terras acabam fracassando - e 
retornando à fila da exclusão no país. 

Quanto ao uso da água, a outorga é concedida ao Distrito de Irrigação e tem 
validade de três anos. O Distrito também recebe uma autorização de desmatamento e uso 
de fogo dada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE). 
Além disso, cada irrigante recebe uma autorização individual válida por um ano. Para 
solicitar financiamento junto ao Banco, o irrigante precisa apresentar a outorga de água 
dada ao Distrito e as autorizações de desmatamento dadas a ambos.  

O Distrito de Irrigação Baixo Acaraú é membro da COGERH e indiretamente 
vinculado à SEMACE e ANA. 

 
3.3 Método de Análise 

Para analisar a sustentabilidade do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, utilizou-
se a pesquisa participativa. O objetivo desta metodologia foi escutar irrigantes do 
perímetro irrigado e aprender com eles. Para se chegar a um resultado completo seria 
necessário analisar eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas que dizem 
respeito a um perímetro de irrigação. Caso em uma dessas análises não apresente 
sustentabilidade, o perímetro se torna, então, vulnerável. Este trabalho concentrou-se na 
eficácia das políticas públicas. Por outro lado, estas análises estão sendo realizadas numa 
pesquisa financiada pelo Banco do Nordeste cujo título é: “Análise transdisciplinar e 
sistêmica da cadeia produtiva do mamão irrigado no Baixo Acaraú”.  

A eficácia das políticas públicas foi analisada através da ferramenta 
denominada Diagrama de Venn, que tem como objetivo identificar e analisar as 
instituições responsáveis pela sustentabilidade da agricultura irrigada e registrar suas 
interações e contribuições. Permite, ainda, analisar os conflitos e as parcerias entre as 
instituições e subsidiar a identificação de ações necessárias para melhorar o desempenho 
destas instituições junto à comunidade.  

As políticas públicas são o meio de o governo garantir aos cidadãos seus 
direitos e podem ser entendidas como o conjunto de planos e programas de ação 
governamental voltados à intervenção no domínio social, por meio dos quais são traçadas 
as diretrizes e metas a serem fomentadas pelo Estado, sobretudo na implementação dos 
objetivos e direitos fundamentais dispostos na Constituição (CRISTÓVAM, 2005). 

 

3.4 Pesquisa participativa 

 Os princípios fundamentais da pesquisa participativa, segundo Haguette (1999) 
são:  

a) a possibilidade lógica e política de sujeitos e grupos populares serem os 
produtores diretos ou associados do próprio saber que mesmo popular não deixa de ser 
científico; 
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b) o poder de determinação de uso e do destino político do saber produzido 
pela pesquisa, com ou sem a participação de sujeitos populares em suas etapas; 

c) o lugar e as formas de participação do conhecimento científico erudito e de 
seu agente profissional do saber, no ‘trabalho com o povo’ que gera a necessidade da 
pesquisa, e na própria pesquisa que gera a necessidade da sua participação. 

 Os irrigantes representam o nível de análise aqui discutido. Os fatores 
econômicos, sociais, demográficos, institucionais e ambientais, e suas inter-relações, foram 
analisados.  Num primeiro momento, os irrigantes foram questionados sobre seus 
problemas no Perímetro e o que estava sendo feito para resolvê-los.  

 Em um segundo momento, foi utilizada uma ferramenta conhecida como 
Diagrama de Venn. O Diagrama de VENN é uma ferramenta utilizada para analisar a 
eficácia da política pública junto a sociedade local, isto é, os irrigantes e tem como 
objetivo identificar e analisar  as instituições responsáveis pela sustentabilidade da 
agricultura irrigada e registrar suas interações e contribuições. Permite, ainda, analisar os 
conflitos e as parcerias entre as instituições e subsidiar a identificação de ações necessárias 
para melhorar o desempenho destas instituições junto à comunidade.  

 A vantagem desta metodologia consiste no fato de ser construída com um olhar 
transdisciplinar e sistêmico do objeto de estudo. 

 

4 RESULTADOS 

 

 A oficina participativa foi realizada no auditório do Distrito de Irrigação Baixo 
Acaraú. Estiveram presentes produtores do Perímetro, professores e alunos da 
Universidade Federal do Ceará, além de técnicos que trabalham no Baixo Acaraú. O 
principal objetivo foi discutir os problemas existentes e suas possíveis soluções.  

 Quando perguntados sobre os problemas e dificuldades que enfrentam 
enquanto produtores e moradores do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú, os participantes 
apontaram: 

 - Falta de assistência técnica. No início do Projeto, havia assistência técnica e 
foi mais seguro para eles trabalharem. Atualmente, a assistência técnica só existe se for 
paga por eles, não havendo mais este apoio por parte do Governo. 

 - Problemas na comercialização. A escolha do que plantar é feita a partir da 
observação do que está mais caro no momento. Não são observados os custos para a 
implantação e condução da cultura, nem como estará o mercado no momento da colheita. 
Dessa forma, muitos escolhem a mesma cultura e, no momento da colheita, a oferta é 
muito grande e, portanto, os preços muito baixos. Os produtores também não têm 
condições de sair com seu produto para vender em outros mercados. É mais fácil e cômodo 
vendê-lo na porta de seu lote, aos atravessadores, cuja existência se configura um outro 
problema, pois são responsáveis por levar a maior parte do lucro dos produtos. 



 
 

 
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

15

 - Falta de preparo dos técnicos. Quando os produtores recebiam assistência 
técnica pública, os técnicos que foram contratados para trabalhar no Distrito não tinham 
experiência e muitos produtores acabaram sendo prejudicados. 

 - Incompreensão do Banco. O Banco do Nordeste exige que se faça tudo 
exatamente como está no projeto. Porém, a agricultura é uma atividade de alto risco e, 
muitas vezes, acontece de a cultura ser atingida por doenças e a produção ser perdida e o 
produtor tem que pagar ao banco como se tivesse produzido muito bem.  

 - Inexperiência dos produtores. No início do projeto, muitas pessoas receberam 
o financiamento do banco, mas sem experiência e sem ou com pouca orientação, acabaram 
perdendo muito do que foi investido. Isso gerou inadimplência e diminuiu o acesso de 
muitos ao crédito. Mas, esta inadimplência também tem como causa a falta de 
compromisso de alguns produtores, que receberam o dinheiro, mas não tiveram a 
responsabilidade de, pelo menos, tentarem amortizar suas dívidas. 

 - Falta de organização. A maior parte das associações do Baixo Acaraú não 
está funcionando. Muitas associações foram formadas, mas o objetivo era, somente, 
conseguir o empréstimo concedido pelo banco. Recebido o dinheiro, muitas não voltaram 
sequer a realizar reuniões. 

 - Assoreamento do rio Acaraú. O principal rio que abastece a barragem que 
represa a água para ser usada na irrigação do Perímetro não está sendo devidamente 
cuidado, principalmente no que diz respeito a sua mata ciliar e a limpeza. O problema, na 
verdade, vem desde os rios que o abastecem, que estão diminuindo. 

 - Construção da segunda etapa do Perímetro. A primeira etapa do Baixo 
Acaraú, apesar de já ter sido concluída, não está em pleno funcionamento, com muitos 
lotes inativos, pois muitas pessoas adquiriram suas parcelas de terra, mas nem chegaram a 
começar qualquer cultivo. Mesmo assim, a segunda etapa está sendo construída, o que 
preocupa os produtores porque os problemas que já existem na primeira poderão ser 
agravados por conta da existência da outra. 

 O outro momento da oficina utilizou uma ferramenta chamada Diagrama de 
Venn, na qual os produtores foram questionados sobre as instituições que, de alguma 
forma, são importantes para o funcionamento do Baixo Acaraú. As instituições foram 
separadas de acordo com o grau de importância que têm para o Perímetro (pouca, média ou 
grande importância) e, de acordo com a percepção dos irrigantes, foi discutida a atuação 
das mesmas, naquele momento, no Perímetro ou para os produtores. 

 As instituições mencionadas estão listadas a seguir, com os respectivos 
comentários acerca de sua atuação: 

 
a) Instituições de grande importância: 
 
� Banco do Nordeste (BNB) – “O BNB traz muitas coisas para o perímetro” 
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� Agroindústrias – “Não chegaram ainda no Distrito e a única que veio foi a 
Ducoco”; “Empresas como a Ypioca têm condições de financiar o pequeno 
produtor.” 

� Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) – Inicialmente o 
DNOCS não foi lembrado pelos participantes, mas concordaram que é muito 
importante para o perímetro. 

� Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) – “É muito 
importante, mas não está fazendo tudo que podia”; “Não faz muitas pesquisas 
no Baixo Acaraú” 

� EMATERCE (Empresa Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do 
Ceará) – “Deveria estar atuando mais” 

� UFC (Universidade Federal do Ceará) – “A Universidade tem a possibilidade 
de pesquisar mais aqui” 

� DIBAU (Distrito de Irrigação Baixo Acaraú) – “Sem o Distrito o Projeto 
morre” 

� COELCE (Companhia Energética do Ceará) – “A distribuição de energia é boa” 
- “A COELCE tem um Projeto de redução do preço da energia                                                   

(Tarifa Verde)” 
� Prefeituras (dos municípios de Acaraú e Marco) – “São muito importante na 

atuação do perímetro e na melhoria das escolas, mas têm muito o que fazer para 
melhorar”. 
 

 
b) Instituições de média importância: 
 
� SEBRAE – “Não está agindo como deveria”. 
� ADAGRI (Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará) – “Fiscaliza 

as áreas onde plantamos, mas não é 100%”. 
� COGERH (Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Ceará) – 

“Existem áreas de assoreamento no rio”. A instituição responsável pela gestão 
da água deveria promover alguma ação para controlar esse assoreamento. Mas, 
não se sabe se é atribuição da COGERH. 

 Nenhuma das instituições foi considerada pouco importante. 
Reconhecidas as importâncias de cada instituição para o Perímetro e seus 

produtores, passou-se a discutir a atuação das mesmas. Na visão dos produtores, as 
instituições mais atuantes no Perímetro são o próprio Distrito, o Banco do Nordeste, a UFC 
e a COELCE, ou seja, estas são as que estão cumprindo melhor seu papel. Um pouco 
menos atuante está a COGERH. A maioria das instituições encontra-se muito distante do 
Perímetro: DNOCS, SEBRAE, ADAGRI, EMBRAPA, EMATERCE, todas com um 
significado importante para a atividade agrícola no Estado do Ceará, mas com atuação 
insuficiente no Perímetro Baixo Acaraú. As agroindústrias ficaram bem distantes porque 
não há nenhuma que trabalhe com os produtos do Baixo Acaraú. 

 No final de toda a discussão, os produtores concluíram que seria muito 
importante e necessário para eles que formassem uma cooperativa, através da qual 



 
 

 
Campo Grande, 25 a 28 de julho de 2010, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

17

pudessem comprar e vender, tornando o processo de produção muito mais viável, assim 
também suas relações na cadeia produtiva seriam fortalecidas. 

 
 
5 CONCLUSÃO 
 
 O Perímetro Irrigado Baixo Acaraú não apresenta sustentabilidade, apesar do 
volume de investimento aplicado. Seus produtores não estão organizados como se esperava 
que estivessem, dado o tamanho do projeto. Mesmo havendo muitas associações, 
praticamente não estão ativas e falta força para estes produtores se unirem e levantarem a 
voz, em benefício não somente próprio, mas principalmente do Perímetro e da região em 
que se encontram.  

 Os produtores não têm nem autonomia para decidir o que produzir, quando e 
quanto, pois não costumam fazer uma pesquisa de mercado para decidirem com segurança 
o que devem produzir. Por não possuírem assistência técnica a produção se torna ainda 
mais arriscada, pois muitos não têm experiência para conduzirem as culturas nem condição 
financeira para procurar uma assistência particular. Os técnicos foram responsáveis pela 
assistência técnica nos primeiros anos do Baixo Acaraú, eram inexperientes e acabaram 
influenciando negativamente na produção de alguns irrigantes, que tiveram prejuízos em 
seus cultivos, o que gerou inadimplência dos mesmos junto ao Banco do Nordeste, 
principal agente financiador da produção do Perímetro.  

 A maioria das instituições de importância para o desenvolvimento do Baixo 
Acaraú parece não estar fazendo um trabalho consistente, pelo menos, não ao ponto de os 
produtores enxergarem sua atuação e sentirem as mudanças. Por conseqüência, o Perímetro 
não alcançou ainda um nível de sustentabilidade aceitável.  

 É necessário um maior comprometimento dos produtores em se organizarem e 
procurarem alocar com eficiência os fatores de produção, e do poder público em orientá-
los e dar suporte ao desenvolvimento do Perímetro, para que este alcance sua condição de 
sustentabilidade. 
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questionados sobre sua participação em associações e a atuação das mesmas no 
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