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Resumo: Conhecer as diferentes fontes de renda das famílias, a produção, área, valor da 
produção, rendimento das lavouras e pecuária e o nível tecnológico atualmente em uso 
pelos produtores situados no entorno da barragem do Açude Castanhão. Estado do Ceará. 
Os dados são provenientes de pesquisa direta, coletados por meio de aplicação de 
questionários. Utiliza-se o método descritivo para análise e discussão dos resultados, após 
cálculos de freqüências, tabelas e outras informações estatísticas selecionadas. È de 
elevada importância às fontes opcionais de emprego (ocupação) e renda fora do 
estabelecimento, objetivando complementar a renda das famílias rurais. O rendimento por 
hectare das lavouras, principalmente, de milho e feijão, a produtividade da pecuária e as 
rendas obtidas são muito baixos, conseqüência do baixo nível tecnológico adotado, fatores 
que conduzem o produtor, freqüentemente, ao prejuízo, perda de patrimônio e aceleração 
da pobreza no campo. 
 
Palavras-chaves: Perímetros, assentamentos, opções de renda, tecnologia, Ceará.  
 

TECHNICAL AND ECONOMIC ASSESSMENT OF THE AREAS OF D IRECT 
INFLUENCE AND ECONOMIC RELEVANCE OF THE CASTANHÃO D AM IN 

CEARÁ, NORTHEAST OF BRAZIL 
 
Abstract:  This study aims to know the different sources of families’ income, agriculture 
area, production value and the revenue of the agricultural and cattle production, as well as 
the technological level currently used by the producers located in the surroundings of the 
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Castanhão Dam, in the Jaguaribe Valle, at Ceará State. The data was obtained from direct 
research gathered by questionnaire application. It was applied the descriptive method to 
analyze and discuss the results after doing the calculations of frequencies, elaboration of 
tables and display of other selected statistical information. It is highly important other 
alternative sources of employment (occupation) and income outside of the rural properties 
which are used to complement the rural family income. The agricultural yield of corn, bean 
and cattle as well as the earned income are very low due to rudimentary technology level 
adopted. Those are factors that lead frequently to monetary and assets losses and increase 
of rural poverty. 
 
Key-words: settlements, families’ income, technology, Ceará. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A barragem do Castanhão, no Estado do Ceará, foi inaugurada em dezembro de 
2002 e o seu enchimento verificou-se em junho de 2004, atingindo a cota de 101,62 m, 
acima da operação normal, com um volume de acumulação em torno de 5,0 bilhões de 
metros cúbicos. 

O Castanhão causou profundas transformações no vale do Jaguaribe. Aumentou o 
potencial de irrigação para 43 mil hectares, assegurando o abastecimento de água à 
população urbana do baixo Jaguaribe (250 mil pessoas) e a região Metropolitana de 
Fortaleza (2,5 milhões de pessoas) em anos secos. O reservatório pode controlar as cheias 
do rio Jaguaribe, que tantos transtornos já causaram as populações de todo o baixo 
Jaguaribe, além de proteger das inundações algo em torno de 25 mil hectares de várzeas 
irrigáveis. Em 1974 e 1985, mais de 200 mil pessoas foram desabrigadas no baixo 
Jaguaribe em decorrência de grandes cheias no rio. O Castanhão dispõe ainda de potencial 
considerável para o crescimento da pesca, de atividades recreativas e turismo e de geração 
de energia elétrica. 

A área de influência do Castanhão tem o privilégio de estar eqüidistante dos 
principais portos do Nordeste (Natal e Recife/Suape) e próxima dos portos do Mucuripe e 
do Pecém, ambos em Fortaleza. A construção do Castanhão reduziu o risco dos 
empreendimentos privados e contribuiu para a atração de novos investimentos no interior 
cearense (ALVES; VALENTE JUNIOR, 2003). 

No entanto, apesar da importância da barragem para aquela região e para o Estado 
do Ceará, alguns fatores de ordem social e econômica necessitam ser identificados e 
estudados para mensurar seus efeitos e permitir tomar decisões em termos de formulação 
de políticas adequadas às necessidades das comunidades atingidas. Este objetivo está sendo 
perseguido pelo Governo Federal, por meio do Departamento Nacional de Obras Contra as 
Secas (DNOCS). Após a realização do diagnóstico socioeconômico da Zona de Influência 
Direta (ZID) e da Zona Interesse Econômico (ZIE) da Barragem do Castanhão, seus 
resultados farão parte de um documento maior conhecido como Zoneamento Ecológico-
Econômico (ZEE).  
 Benetti (s.d.) entende que um Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) deve 
apontar caminhos pelos quais sejam viáveis as possibilidades de harmonizar crescimento 
econômico com a preservação da base de sustentação da própria economia, os recursos 
naturais. O ZEE e a gestão moderna de recursos hídricos têm o objetivo comum de 
promover e implementar ações que atendam aos anseios da sociedade, no presente e no 
futuro, ao mesmo tempo em que minimiza os impactos sobre a integridade ecológica e 
hidrológica dos recursos hídricos.  
 Um dos mais importantes desafios do zoneamento ecológico-econômico e da gestão 
de recursos hídricos é propor a alocação de água não somente para atender as necessidades 
humanas, mas também às dos ecossistemas aquáticos. O ZEE deve enfocar também a 
recuperação de áreas degradadas e a preservação de áreas de recarga de aqüíferos, de 
mananciais de abastecimento e de preservação de espécies. A identificação de áreas 
críticas de erosão do solo e de cheias urbanas e rurais deve ser outra atividade prioritária do 
ZEE.  
 O referido autor salienta que as chances de sucesso do ZEE dependem do 
engajamento dos cidadãos e, para isto, deve haver contínuo esforço para educação 
ambiental continuada e comunicação de informações. A demanda de água, assim como 
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outras demandas atinentes aos aspectos sociais, deve ser administrada de acordo com o 
suprimento e as potencialidades disponíveis e as informações relacionadas a estes aspectos 
devem fazer parte do programa de comunicação aos cidadãos. Para dar seqüência a essas 
medidas, faz-se necessário um programa de monitoramento bem planejado e executado 
para a tomada de boas decisões e comunicação aos cidadãos.  

Ciente da necessidade de envolvimento dos atores sociais da área de abrangência do 
Açude Castanhão, efetuou-se uma pesquisa de campo com produtores, piscicultores, 
lideranças municipais, sindicatos, agrônomos, entre outros. Esta pesquisa objetiva 
identificar potencialidades/oportunidades e problemas/ameaças, visando a compreender 
melhor e propor soluções conjuntas para o desenvolvimento sustentável daquela região. 
Portanto, o presente artigo se limita em conhecer as fontes de renda das famílias, a 
produção, área, valor da produção, rendimento das lavouras e pecuária e o nível 
tecnológico atualmente em uso pelos produtores situados no entorno da barragem do 
Açude Castanhão. 
 
2. METODOLOGIA 
 
2.1 Área de Estudo 
 

A bacia do Jaguaribe drena uma área de 72.043 km², correspondente a 48% do 
Estado do Ceará. O rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de 610 km desde as suas 
nascentes até a sua foz. No total, a bacia do Jaguaribe compreende 56 municípios.  

Pela sua dimensão, a bacia hidrográfica do Jaguaribe foi subdividida, dentro do 
Plano Estadual dos Recursos Hídricos, em 05 regiões hidrográficas: alto Jaguaribe, médio 
Jaguaribe, baixo Jaguaribe, Salgado e Banabuiú.  

A precipitação anual na Bacia do Jaguaribe apresenta uma distribuição espacial 
bastante irregular, oscilando entre 500 e 1.000 mm. A área onde se encontra as menores 
precipitações compreende o setor Oeste, envolvendo o Sertão dos Inhamuns, chegando a 
atingir valores inferiores a 500 mm por ano. As maiores precipitações ocorrem na região 
do Cariri, norte da Bacia e Serra do Pereiro. 

A irrigação representa o principal fator de demanda de água da bacia, sendo que 
50% da área irrigada correspondem aos grandes perímetros irrigados do Departamento 
Nacional de Obras contra às Secas (DNOCS), ficando o restante a cargo dos irrigantes 
particulares. 

A população que se beneficia desses recursos hídricos representa aproximadamente 
35,0% da população do Estado, sendo que as maiores concentrações se dão na região do 
Cariri, Iguatu e Limoeiro do Norte. 

A Bacia do Jaguaribe envolve o Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Salgado e 
Banabuiú, abrange quase metade da superfície do Estado; acumula a maior quantidade de 
água (6.676,7 x 106 m3), sendo onde se encontram localizados os grandes açudes: Orós 
(1.960 x 106 m3), Banabuiú (1.800 x 106 m3) e Pedra Branca (434 x 106 m3), além do 
Castanhão (6 bilhões de m3). 
 Por fim, a área selecionada para estudo foi delimitada em função da maior 
influência exercida pela barragem do Açude Castanhão. Estas áreas são doravante 
denominadas de Zona de Influência Direta (ZID), composta pelos Municípios de 
Jaguaretama, Nova Jaguaribara, Alto Santo e Jaguaribe, e duas Zonas de Interesse 
Econômico (ZIE), formada pelos perímetros de irrigação Tabuleiro de Russas, no 
Município de Russas, e Jaguaribe/Apodi (DIJA), no Município de Limoeiro do Norte. 
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2.2 Natureza e Fonte dos Dados 
  

A pesquisa de campo foi desenvolvida objetivando a coleta de dados e informações 
a serem utilizados no diagnóstico microeconômico da área de maior influência exercida 
pelo Açude Castanhão. Assim sendo, foi efetuada uma pesquisa direta por meio de 
aplicação de 98 questionários semi-estruturados na área objeto do estudo. A pesquisa foi 
desenvolvida em março de 2005 com dados quantitativos e de preços relativos ao ano de 
2004. 
 
2.3 Método de Análise 
 

A proposta inicial do Zoneamento Ecológico Econômico do Jaguaribe é a 
realização de um diagnóstico socioeconômico, seguindo-se de um diagnóstico ambiental, 
ambos com o objetivo de formar uma visão holística e sistêmica da área em foco. Em 
seguida, por meio da análise desses elementos procura-se desenvolver, um documento 
síntese, que consiste na análise integrada do sistema natural (meio físico), da infra-
estrutura e do meio socioeconômico. Estes fatores, em seguida, são usados em conjunto 
para dar sustentação ao prognóstico sócio-ambiental futuro, que compreende a construção 
de cenários e propostas opcionais de diretrizes e ações, resultando na proposta final de 
zoneamento. Portanto, o diagnóstico socioeconômico, objeto do presente estudo, 
compreende a definição do universo da pesquisa, sua população e amostra, a sensibilização 
e mobilização social dos grupos focais, determinação de indicadores produção, área e valor 
da produção, composição de renda e identificação dos níveis tecnológicos adotados pelos 
produtores. 

A renda bruta total de cada domicílio rural pode variar segundo suas fontes 
opcionais e de acordo com alterações específicas, em vários fatores, tais como variações na 
área cultivada total, tipo de atividade agropecuária praticada, produtividade média por área 
e em decorrência de mudanças nos preços dos produtos. 
 A Renda Bruta pela conceituação de HOFFMANN et. al. (1987, p. 59), “é o valor 
de tudo o que foi obtido como resultado do processo de produção realizado na empresa 
durante um ano”. Desta forma, a renda bruta é composta pela soma dos seguintes valores: 
produtos animais e vegetais vendidos durante o ano agrícola, produtos produzidos e 
consumidos (autoconsumo) na propriedade, armazenados, assim como aqueles utilizados 
para efetuar pagamentos em espécie, receitas advindas de arrendamentos de terra, aluguel 
de máquinas e equipamentos e, aumento do valor dos rebanhos em decorrência de 
crescimento e engorda. 
 Além da renda estritamente agropecuária, “outras fontes de renda” são consideradas 
no cálculo da renda total: rendas de origem governamental para assentados ou aquelas 
destinadas as famílias carentes, como atenuantes dos efeitos de deslocamento repentino em 
razão do enchimento do reservatório; rendas de aposentadorias ou pensões; rendas de 
trabalho assalariado temporário fora da propriedade e do trabalho permanente, do 
comércio, doações de parentes, e outras. 

A inclusão dessas “outras rendas” como componente da renda total é justificada por 
se tratar de valores monetários recebidos pelas famílias dos produtores que não são 
restituídos, e contribuírem sobremaneira na formação da renda familiar, principalmente 
naqueles estabelecimentos familiares em que as atividades agropecuárias se apresentam 
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com lucratividades baixas ou mesmo negativas, em conseqüência das inexpressivas 
produtividades. 

Após a determinação das fontes opcionais de renda, elabora-se um diagnóstico ou 
microdiagnóstico, como vem sendo chamado, de alguns aspectos relevantes que servem 
para caracterizar e entender melhor como vem sendo desenvolvida a agropecuária das ZID 
e ZIE que compõem o ZEE do Castanhão. Assim sendo, são dados destaques para a área, 
produção, rendimento e valor da produção das culturas, assim como para o nível 
tecnológico da agricultura e pecuária da região. Desta análise, procura-se retirar os pontos 
mais importantes objetivando identificar potencialidades/oportunidades e caracterizar os 
problemas/ameaças para apresentar sugestões visando a solucionar a crise financeira e 
social com que se defronta a agricultura da região. 

Quanto a identificação do nível tecnológico, foram selecionadas apenas as 
principais práticas recomendadas pelos órgãos de pesquisa para caracterizar o produtor 
como sendo de bom nível tecnológico ou não. 

Desta forma, o questionário foi elaborado contendo perguntas para indicar se os 
produtores realizavam as seguintes práticas agrícolas: Sementes melhoradas, agrotóxicos, 
espaçamento recomendado pelos órgãos de pesquisa, preparo do solo mecanizado, análise 
do solo em laboratório, tipo de adubação, irrigação, assistência técnica, uso de herbicidas, 
colheita mecanizada, organização dos produtores por meio de associações com os valores e 
suas respectivas médias percentuais, conforme os resultados obtidos. 

Para a pecuária os produtores foram indagados quanto ao uso das seguintes 
práticas: Raças melhoradas, sistema de criação, divisão de pastagem em piquetes, 
desmama, silagem/feno, ração concentrada (resíduo, ração comercial, outras), sal comum, 
sal mineral, limpeza/desinfecção das instalações, vacinas, medicamentos, doses de 
vermífugo/ano nos caprinos/ovinos, corte/desinfecção do umbigo, monta controlada, 
castração e, finalmente, se os reprodutores eram do próprio rebanho ou comprado de 
produtor que faz a seleção de raças. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Nas seções seguintes, apresentam-se os resultados e discussão dos dados e 
informações extraídas da referida pesquisa. 
 
3.1 Renda Total 

 
A análise da renda é feita separadamente por perímetro e por localidades 

(assentamentos) que se encontram dentro da ZID ou da ZIE. A Tabela 1 apresenta a renda 
total média por domicílio dos perímetros e das localidades. Assim sendo, dentre os 
perímetros em análise, no ano de 2004, tomado para coleta dos dados, Alagamar, Curupati 
e Mandacaru não havia ainda disponibilidade de água para irrigação, portanto, todas as 
atividades agrícolas foram praticadas em regime de sequeiro. Já nos perímetros Tabuleiro 
de Russas e Jaguaribe/Apodi, as atividades foram desenvolvidas em regime de irrigação. 
Observa-se que a renda média por domicílio dos perímetros irrigados (R$ 18.301,21), 
como era de se esperar, é superior a quatro vezes a dos outros perímetros ainda não 
irrigados (R$ 4.204,64), com destaque para o perímetro de Jaguaribe/Apodi que perfaz 
renda média anual por domicílio de R$ 24.624,81.  
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Tabela 1: Resumo das rendas agrícola, pecuária e outras rendas, em média (R$) e renda 
média por perímetro e localidades, 2004. 

Perímetro Renda agrícola 
Renda 

pecuária Outras rendas Renda Média 
  Valor % Valor % Valor % Valor 

Alagamar 1107,26 28,95 113,14 2,96 2604,00 68,09 3824,40 
Curupati 775,51 18,02 1136,25 26,41 2391,40 55,57 4303,16 

Mandacaru 290,29 6,47 1420,82 31,67 2775,24 61,86 4486,35 
Média 1 724,35 17,23 890,07 21,17 2590,21 61,60 4204,64 

Jaguaribe/Apodi 21805,08 88,55 888,82 3,61 1930,91 7,84 24624,81 
Tab. de Russas 11330,10 94,59 0,00 0,00 647,50 5,41 11977,60 

Média 2 16567,59 90,53 444,41 2,43 1289,20 7,04 18301,21 
Média (1+2) 8645,97 76,83 667,24 5,93 1939,71 17,24 11252,92 
Localidades               

Sossego 971,78 12,77 3301,63 43,38 3337,50 43,85 7610,90 
Agrovila Mineiros 309,00 6,12 2880,25 57,06 1858,75 36,82 5048,00 

Borges 682,20 13,90 2709,83 55,22 1515,00 30,87 4907,03 
Santa Bárbara 646,00 21,75 1383,50 46,58 940,63 31,67 2970,13 

Alegre 646,94 15,85 1139,51 27,92 2295,14 56,23 4081,60 
Nova Holanda 92,25 1,73 1612,50 30,23 3630,00 68,04 5334,75 

Total 558,03 11,18 2171,20 43,49 2262,84 45,33 4992,07 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 
 

No entanto, este alto valor se deve a renda agrícola média anual de R$ 21.805,08 
(88,55%), seguida por “outras rendas”, que atingiu o montante de R$ 1.930,91 (7,84%), 
vindo em continuação a renda da pecuária com R$ 888,82 (3,61%) relativamente ao 
perímetro de Tabuleiro de Russas que apresentou, na mesma ordem, valores de R$ 
11.330,10 (94,59%), R$ 647,50 (5,41%) e nenhum valor para produção pecuária. A renda 
média anual dos perímetros ainda não irrigados varia entre um mínimo de R$ 3.824,40 para 
Alagamar a um máximo de R$ 4.486,35 para Mandacaru, portanto, apresentando valores 
muito próximos. Observa-se que no caso específico de Alagamar, as “outras rendas”, 
normalmente de origem de aposentadorias, chegam a 68,09%, seguida pela renda agrícola 
com 28,95% e da renda da pecuária com apenas 2,96%. Este baixo valor da pecuária, 
explica-se pelo fato de o DNOCS ter exigido dos produtores à venda de seus rebanhos por 
ocasião do deslocamento e ocupação dos Perímetros. Vale salientar que as “outras rendas” 
perfazem percentuais significativos na composição da renda total desses perímetros, 
variando de um mínimo de 55,57% em Curupati, para 61,86% em Mandacaru, até atingir 
um máximo de 68,09% em Alagamar, como já ressaltado. Em Mandacaru e Curupati as 
rendas da pecuária foram superiores à renda agrícola. Em conclusão geral, é marcante a 
contribuição do Governo, sob a forma de auxílio e/ou aposentadoria/pensão, na formação da 
renda total auferida pelos produtores.    
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Prosseguindo na análise da Tabela 1, percebe-se que em todos os assentamentos 

(localidades) que fazem parte da amostra, situados na ZID, a renda agrícola apresenta-se 
muito baixa relativamente aos demais itens que compõem a renda. Este resultado prende-se 
ao fato das áreas destinadas aos assentados serem de proporções reduzidas e carentes de 
melhores qualidades para produzir em maior escala ou obter um rendimento agrícola por 
área maior. Além disso, quase todos os produtores assentados praticam atividades agrícolas 
de sequeiro, observando-se raros casos isolados em que pequenas irrigações de salvação 
são efetuadas, quando existe alguma fonte de água disponível. 
 Para as seis localidades, observa-se que as médias das rendas anuais perfazem R$ 
558,03 (11,18%) para a agrícola, R$ 2.171,20 (43,49%) para a pecuária e R$ 2.262,84 
(45,33%) para “outras rendas”. Verifica-se a marcante presença da pecuária nessas 
localidades, cabendo destaque o assentamento da localidade Agrovila Mineiros, no 
Município de Nova Jaguaribara, que 57,06% da sua renda total provêm das atividades 
pecuárias, seguido por Borges, no Município de Jaguaretama (55,22%), Santa Bárbara 
também em Jaguaretama (46,58%), Sossego em Nova Jaguaribara (43,38%), Nova 
Holanda em Alto Santo (30,23%) e Alegre em Jaguaretama (27,92%). Mais uma vez 
constata-se a significância das “outras rendas” na composição da renda total, merecendo 
destacar em ordem decrescente, Nova Holanda (68,04%), Alegre (56,23%), Sossego 
(43,85%), Agrovila Mineiros (36,82%), Santa Bárbara (31,67%) e Borges (30,87%). 
Conclui-se que o produtor não se limita a desenvolver apenas as atividades agrícolas e 
pecuárias, mas a estas associa um conjunto de outras atividades, ou seja, a pluriatividade. 
No entanto, muitas dessas outras atividades são desenvolvidas sem profissionalismo e de 
forma complementar a agricultura ou pecuária, tomada como atividade principal, portanto, 
geralmente de baixo desempenho em termos de geração de renda, fazendo com que no 
total a renda permaneça muito baixa. 
  
3.2 Renda por Fonte e Atividade 
 
 As Tabelas 2 e 3 apresentam as rendas para os perímetros e para as localidades 
(assentamentos) discriminadas por fonte e atividade, ou seja, rendas agrícolas com origens 
em atividades de sequeiro ou irrigada, renda da pecuária advindas da venda de animais e 
leite/queijo/ovos e “outras rendas” provenientes de trabalho temporário, trabalho 
permanente, atividades comerciais, auxílios e aposentadorias/pensões). 
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Tabela 2 : Média das Rendas agrícola, pecuária e outras rendas, e renda média anual por domicílio (R$) 

Perímetro Renda agrícola Renda pecuária 
  Sequeiro Irrigada Animais Leite/queijo/ovos 
  Valor % Valor % Valor % Valor % 

Alagamar 1107,26 28,95 0,00 0,00 48,86 1,28 64,29 1,68 
Curupati 775,51 18,02 0,00 0,00 753,65 17,51 382,60 8,89 
Mandacaru 290,29 6,47 0,00 0,00 1006,82 22,44 414,00 9,23 
Média 1 724,35 17,23 0,00 0,00 603,11 14,34 286,96 6,82 
Jaguaribe/Apodi 200,73 0,82 21604,36 87,73 109,09 0,44 779,73 3,17 
Tab. de Russas 0,00 0,00 11330,10 94,59 0,00 0,00 0,00 0,00 
Média 2 100,36 0,55 16467,23 89,98 54,55 0,30 389,86 2,13 
Média (1+2) 412,36 3,66 8233,61 73,17 328,83 2,92 338,41 3,01 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 

Tabela 2: Continuação 
Perímetro Outras rendas 

Renda/domicílio   Trab. Temp Trab. Perm Ativ. Com. Auxílios Aposentadoria 
  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % (R$) 

Alagamar 6,86 0,18 497,14 13,00 107,14 2,80 261,43 6,84 1731,43 45,27 3824,40 
Curupati 301,50 7,01 531,60 12,35 63,70 1,48 510,60 11,87 984,00 22,87 4303,16 
Mandacaru 565,71 12,61 602,94 13,44 0,00 0,00 321,88 7,17 1284,71 28,64 4486,35 
Média 1 291,35 6,93 543,89 12,94 56,95 1,35 364,64 8,67 1333,38 31,71 4204,64 
Jaguaribe/Apodi 654,55 2,66 720,00 2,92 0,00 0,00 225,45 0,92 330,91 1,34 24624,81 
Tab. de Russas 75,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 572,50 4,78 0,00 0,00 11977,60 
Média 2 364,77 1,99 360,00 1,97 0,00 0,00 398,98 2,18 165,45 0,90 18301,21 
Média (1+2) 328,06 2,92 451,95 4,02 28,47 0,25 381,81 3,39 749,42 6,66 11252,92 
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Tabela 3 : Média das Rendas agrícola, pecuária e outras rendas, e renda média anual por domicílio (R$) 

Perímetro Renda agrícola Renda pecuária 
  Sequeiro Irrigada Animais Leite/queijo/ovos 
  Valor % Valor % Valor % Valor % 

Sossego 971,78 12,77 0,00 0,00 926,88 12,18 2374,75 31,20 
Agrovila Mineiros 309,00 6,12 0,00 0,00 1075,50 21,31 1804,75 35,75 
Borges 682,20 13,90 0,00 0,00 634,33 12,93 2075,50 42,30 
Santa Bárbara 646,00 21,75 0,00 0,00 594,38 20,01 789,13 26,57 
Alegre 646,94 15,85 0,00 0,00 654,86 16,04 484,66 11,87 
Nova Holanda 92,25 1,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1612,50 30,23 
Média 558,03 11,18 0,00 0,00 647,66 12,97 1523,55 30,52 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 
 
Tabela 3: Continuação  

Perímetro Outras rendas Renda 
Média/Domicílio   Trab. Temp Trab. Perm Ativ. Com. Auxílios Aposentadoria 

  Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % Valor 
Sossego 780,00 10,25 827,50 10,87 0,00 0,00 902,50 11,86 827,50 10,87 7610,90 
Agrovila Mineiros 695,00 13,77 0,00 0,00 125,00 2,48 258,75 5,13 780,00 15,45 5048,00 
Borges 50,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 425,00 8,66 1040,00 21,19 4907,03 
Santa Bárbara 325,00 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 225,63 7,60 390,00 13,13 2970,13 
Alegre 150,00 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 808,00 19,80 1337,14 32,76 4081,60 
Nova Holanda 225,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 285,00 5,34 3120,00 58,48 5334,75 
Média 370,83 7,43 137,92 2,76 20,83 0,42 484,15 9,70 1249,11 25,02 4992,07 
Fonte: Resultados da Pesquisa. 
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Renda de Origem Governamental 
 

A renda de origem governamental enquadra-se na categoria auxílios recebidos: 
educação/creche (bolsa escola, bolsa família), alimentação (cesta básica, fome zero), 
transporte, saúde/reabilitação, auxílio emergencial em calamidades (frentes de trabalho). Estas 
dotações são benefícios concedidos pelo Governo Federal aos produtores rurais na tentativa 
de minimizar os efeitos das estiagens/secas que assolam, com freqüência, à Região e, às 
vezes, sob a forma de subsídios, via juros ao crédito, para os assentados em programa de 
reforma agrária. 

Desta forma, observa-se pela Tabela 2 que a renda média anual de origem 
governamental dos perímetros é de R$ 381,81, algo de R$ 31,82 mensais (0,12 SMM), 
correspondente a 3,39% do total da renda média familiar anual. Conforme a Tabela 3, para os 
assentados das localidades pesquisadas, que praticam agricultura apenas de sequeiro, a média 
da renda familiar anual de origem governamental é de R$ 484,15, ou R$ 40,35/mês (0,16 
SMM), 9,70% da renda média domiciliar anual. 
 
Renda da Produção Agrícola 
 

A renda gerada pela produção agrícola é proveniente da produção vegetal (grãos, 
frutas e hortaliças) e do extrativismo (madeira e carvão). As rendas de produtos da 
agroindústria, aluguéis de pastagem, de máquinas (trator) e equipamentos também são 
enquadradas nesta fonte. 

Nos perímetros, a média de renda das atividades de sequeiro é de R$ 412,36, ou R$ 
34,36/ mês (0,13 SMM), o que corresponde a 3,66% da renda média domiciliar anual. A 
média de renda para as atividades irrigadas é de R$ 8.233,61, algo de R$ 686,13/mês (2,64 
SMM), ou 73,17% da renda média domiciliar anual (Tabela 2). Vale salientar que a média de 
renda anual dos dois perímetros irrigados atinge o valor de R$ 16.467,23, o que equivale a R$ 
1.372,27/mês ou 5,28 SMM, 89,98% da renda média dos referidos perímetros, fazendo com 
que todas as outras fontes de rendas participem com apenas 10,02%. Este dado é relevante 
para mostrar que a renda agrícola produzida pela irrigação das lavouras reduz a dependência 
do homem rural da estrita necessidade de que deve desenvolver, obrigatoriamente, outras 
atividades para continuar no meio rural. 

Em contrapartida, conforme a Tabela 3, para os assentados das localidades que 
praticam agricultura apenas de sequeiro, a média da renda agrícola familiar anual é de R$ 
558,03, ou R$ 46,50/mês (0,18 SMM), ou 11,18% da renda média domiciliar anual. Conclui-
se que, para esse grupo de agricultores, sua fixação no campo, depende e muito da formação 
das outras fontes de rendas que são geradas. Percebe-se que a renda das atividades irrigadas 
supera a renda das atividades de sequeiro em 1.175,64%. 

 
Renda da Produção Pecuária 
 
 Para todos os perímetros, a renda anual média domiciliar da venda de animais perfaz 
R$ 328,83 (2,92%) e a venda de leite/queijo/ovos soma R$ 338,41 (3,01%) (Tabela 2). Já para 
as localidades, essas rendas são de R$ 647,66 (12,97%) e R$ 1.523,55 (30,52%), 
respectivamente (Tabela 3). Conclui-se que nos perímetros ainda não irrigados, nos casos de 
Mandacaru e Curupati, a renda da pecuária é muito superior à renda agrícola, em razão de 
ambos os perímetros não ter iniciado a produção agrícola com irrigação. Em contrapartida, 
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para o perímetro Alagamar, a renda agrícola é muito superior, em razão dos produtores terem 
vendidos seus animais por ocasião do assentamento. Para os perímetros que, no momento, 
desenvolvem irrigação, somente para o perímetro Jaguaribe/Apodi, observa-se que a renda da 
pecuária atinge apenas 3,61% da renda média domiciliar anual. 
 Para todos os assentamentos que compõem as localidades estudadas, verifica-se que a 
média da renda da pecuária é de 43,49% contra 11,18% da média de renda de origem vegetal, 
o que decorre da maior estabilidade ou resistência dos rebanhos frente aos efeitos das 
variações climáticas.  

Os dados não estão explicitados neste trabalho, mas Pereira (2000) revela que no 
assentamento São Joaquim, em Madalena, a maior parte da produção agropecuária (60,70%) é 
direcionada para o autoconsumo familiar e de animais, sendo destinados 39,20% à 
comercialização e apenas 0,10% ao estoque. Em COUTINHO (1999), o autoconsumo perfaz 
um total de 67,71% do valor bruto da produção, superando os 23,46% da produção 
comercializada, os 7,70% da produção doada e 1,13% da produção estocada. 
 
Renda de Trabalho Assalariado (Temporário e Permanente) 
 

A renda média familiar anual de trabalho assalariado temporário nos perímetros é de 
R$ 328,06 ou 2,92%, contra R$ 451,95 da renda familiar do trabalho (assalariado) permanente 
ou 4,02% da renda média anual do domicílio. Para as localidades, a renda média familiar 
anual do assalariado temporário é de R$ 370,83, ou R$ 30,91 mensais (0,12 SMM), 7,43% da 
renda média domiciliar anual, enquanto que a renda familiar do trabalho permanente é de R$ 
137,92, cerca de R$ 11,49 por mês (0,04 SMM), 2,76% da renda média domiciliar anual. A 
primeira fonte de renda geralmente provém do trabalho como diarista em outras propriedades 
ou lotes da vizinhança. A segunda é constituída pelas atividades desenvolvidas como 
professor, agente de saúde, auxiliar médico, vigilante municipal, vaqueiro e outros serviços. 

 
Renda de Comércio 
 

Essas fontes de renda estão assim distribuídas. A renda de comércio, principalmente 
de pequenas “bodegas” e outras rendas que se originam de atividades relacionadas ao 
artesanato. Essas rendas participam com R$ 28,47 ou 0,25% da renda familiar anual dos 
perímetros, contra R$ 20,83 ou 0,42% da renda média anual por domicílio das localidades. 
 
Aposentadoria ou Pensão 
 

Essas rendas têm origem em transferências governamentais, sob a forma de 
pagamentos de aposentadorias e pensões. Observa-se que para os perímetros, essas rendas 
participam com valor anual R$ 749,42, ou R$ 62,45 mensais (0,30 SMM), 6,66% da renda 
média anual familiar. Para as localidades, atingiram um valor anual de R$ 1.249,11, ou R$ 
104,09 mensais (0,40 SMM), 25,02% da renda média anual por domicílio dos assentados. 

Em resumo, para as localidades ou assentamentos, conforme denominado, as rendas 
geradas pela produção de leite, queijo e ovos ocupam o primeiro lugar com 30,52%, 
seguindo-se de aposentadoria e pensão (25,02%), venda de animais (12,97%), que juntas 
somam 68,51%. Acompanha na seqüência, a renda da agricultura de sequeiro (11,18%), 
auxílios governamentais (9,70%), trabalho assalariado temporário (7,43%), trabalho 
assalariado permanente (2,76%) e, finalmente, atividades comerciais (0,42%). Conclui-se que, 
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para as localidades (assentamentos), cada componente é de alta importância para a formação 
da renda do domicílio rural. 

Conforme estudo conjunto da Confederação Nacional da Agricultura e Fundação 
Getúlio Vargas (1999), as fontes opcionais de renda, em regiões pobres, são muito 
importantes para a sobrevivência da família e para o custeio das atividades praticadas nos 
estabelecimentos, indicando que os produtores usam todas essas rendas para viabilizar as 
atividades agropecuárias, que lhes fornecem alimentação e sustento. 

Por fim, fica patente a importância das fontes de emprego (ocupação) e renda fora do 
estabelecimento para complementar a renda das famílias rurais devendo-se, portanto, levá-las 
em consideração na formulação de políticas de assentamentos e outras que objetivam atenuar 
os entraves existentes no meio rural cearense e, por conseguinte, reduzir o problema da 
pobreza rural das famílias cearenses. 
 
3.3 Renda per capita 
  

A Tabela 4 apresenta a renda familiar per capita anual e mensal, assim como a renda 
per capita para os perímetros irrigados, perímetros ainda não irrigados e para as seis 
localidades ou assentamentos situados na ZID.  
 Efetuando-se a análise para os perímetros ainda não irrigados, observa-se que a renda 
familiar per capita anual média é de R$ 1.047,94, o que dá uma renda familiar per capita 
mensal de R$ 87,33, portanto, enquadrando-se abaixo da linha de pobreza que pode ser 
definida, segundo Hoffmann (2001), pela proporção de pessoas com rendimento familiar per 
capita mensal igual ou menor à metade do Salário Mínimo Mensal (SMM) de R$ 260,00 
vigente de maio a dezembro de 2004, o que equivale a R$ 130,00/mês ou um pouco acima da 
linha de pobreza segundo Takagi; Graziano da Silva e Del Grossi (2001) que consideram a 
renda familiar per capita de US$ 1,08 por dia como linha de pobreza, implicando em uma 
renda familiar per capita mensal, para o Nordeste brasileiro, de R$ 83,34. Em contraposição, 
os perímetros irrigados apresentam renda familiar per capita mensal muito maior (R$ 375,53), 
situando-se acima da linha de pobreza.  

O perímetro de maior renda familiar per capita mensal é o de Jaguaribe/Apodi (R$ 
437,42), enquanto que o de menor renda é o de Mandacaru (R$ 89,38). No entanto, cabe 
destacar a insignificância da renda familiar per capita mensal dos perímetros sem irrigação, 
todos se situando abaixo da linha de pobreza pelo critério de metade do SMM. 

As rendas calculadas por pessoa, independente da renda de cada domicílio, também 
podem ser consideradas muito baixas. Apenas para situar o leitor, segundo dados oficiais 
relativos ao ano de 2000, a mais baixa renda per capita anual verificada na área do ZEE foi 
para Ibicuitinga com R$ 68,08. Nesse mesmo período, a renda per capita anual do Município 
de Jaguaretama foi de R$ 86,89 e a do Município de Jaguaribara de R$ 89,02. 
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Tabela 4: Renda familiar per capita e renda per capita anual e mensal, 2004. 

Perímetro 
Renda Familiar per Capita Renda per Capita 
Anual Mensal Anual Mensal 

Alagamar 826,21 68,85 119,51 9,96 
Curupati 1.245,01 103,75 48,35 4,03 
Mandacaru 1.072,59 89,38 56,08 4,67 
Média 1 1.047,94 87,33 74,65 6,22 
Jaguaribe/Apodi 5.249,08 437,42 464,62 38,72 
Tab. de Russas 3.763,58 313,63 748,60 62,38 
Média 2 4.506,33 375,53 606,61 50,55 
Média (1+2) 2.777,13 231,43 340,63 28,39 
Localidades     
Sossego 1.690,09 140,84 185,63 15,47 
Agrovila Mineiros 1.347,64 112,30 157,75 13,15 
Borges 940,00 78,33 144,32 12,03 
Santa Bárbara 719,49 59,96 78,16 6,51 
Alegre 689,52 57,46 97,18 8,10 
Nova Holanda 1.034,57 86,21 172,09 14,34 
Média 1.070,22 89,18 139,19 11,60 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  

Para os assentamentos das diversas localidades, excetuando-se Sossego que apresenta 
renda familiar per capita (R$ 140,84) acima da linha de pobreza, observa-se que os outros se 
encontram abaixo da linha de pobreza. Os assentamentos, Alegre e Santa Bárbara situam-se 
abaixo da linha de indigência, que é de R$ 65,00/mês. Vale salientar que a renda familiar per 
capita mensal média, para os referidos assentamentos, é de apenas R$ 89,18. 
  
3.4 Considerações sobre a Agropecuária 
 

Na presente seção, são apresentados os resultados relativos a área, produção, 
rendimento e valor da produção das culturas e criações das ZID e ZIE que compõem o ZEE 
do Castanhão.  
 
3.4.1 Área, Produção, Rendimento e Valor da Produção dos Perímetros não Irrigados 
 
  Inicialmente, destaca-se, no setor agrícola, a produção de base familiar. Nos 
perímetros ainda não irrigados (Alagamar, Curupati e Mandacaru), verifica-se apenas o 
cultivo de lavouras temporárias de milho e feijão, em contraposição ao observado no 
macrodiagnóstico, descrito segundo dados do IBGE para toda a região, que indicava, além 
destas, a produção de arroz, algodão herbáceo, mandioca, cana-de-açúcar, sorgo granífero, 
melão e melancia. Não se observa cultivo de lavouras permanentes nesses perímetros (Tabela 
5). 
 A maior área média colhida de milho e feijão fica por conta do perímetro de Alagamar 
com 2,58 hectares, seguido por Curupati (1,33 ha) e Mandacaru (1,18 ha). A produtividade da 
terra ou o rendimento por hectare é muito baixo, pois como se observa o rendimento do milho 
varia de um mínimo de 102,86 kg/ha em Mandacaru a um máximo de 680,00 kg/ha em 
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Alagamar, enquanto que o feijão muda de 282,63 kg/ha em Mandacaru a 549,23 kg/ha em 
Alagamar. Conclui-se, portanto, que os piores rendimentos são de Mandacaru, seguido por 
Curupati e Alagamar. 
   
Tabela 5: Área cultivada, produção, produtividade e valor total da produção, em média. 
Perímetro/Culturas Área Produção Produtividade Valor Total da Produção 
  (ha) (kg) (kg/ha) (R$) 
Alagamar 2,58 - - 1215,40 
Feijão 2,17 1190,00 549,23 1064,00 
Milho  3,00 2040,00 680,00 1366,80 
Curupati 1,33 - - 483,98 
Feijão 2,00 877,65 438,82 904,95 
Milho  0,65 150,00 230,77 63,00 
Mandacaru 1,18 - - 182,74 
Feijão 1,19 335,63 282,63 295,28 
Milho  1,17 120,00 102,86 70,20 
Jaguaribe/Apodi 2,80 - - 6531,50 
Algodão 4,80 3000,00 625,00 2010,00 
Arroz 3,20 17000,00 5312,50 10540,00 
Banana 4,35 74300,00 17080,46 20704,00 
Goiaba 3,25 11063,00 3404,00 4776,98 
Graviola 0,20 800,00 4000,00 960,00 
Milho  1,00 600,00 600,00 198,00 
Tabuleiro de Russas 2,44 - - 13779,60 
Feijão 3,33 1060,00 318,00 1990,80 
Melão 2,00 39000,00 19500,00 39000,00 
Milho  2,00 600,00 300,00 348,00 
Média 2,07 - - 4438,64 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Em Mandacaru, conforme dados levantados em campo (Tabela 9), 83,33% dos 
produtores indicaram o solo como bom para estas lavouras e que não representava limitação 
para produzir. Em Curupati e Alagamar esses mesmos valores foram de 88,89% e 50,00%, 
respectivamente. Estes resultados levam a crer que o problema de baixo rendimento não é 
relativo à qualidade do solo, estando mais voltado para a falta de água, que no ano da pesquisa 
ainda não havia sido liberada para irrigação, créditos de custeio (capital de giro) e 
investimento, mão-de-obra especializada, deficiências de máquinas e equipamentos, 
assistência técnica e, portanto, de melhor nível tecnológico, como se verá oportunamente. Os 
baixos rendimentos associados com o preço ruim ou muito instável dos produtos das lavouras, 
apontado pela maioria dos produtores, fazem com que a receita bruta ou o valor da produção 
obtido resulte muito baixo, levando o produtor, freqüentemente, ao prejuízo, perda de 
patrimônio para fazer face aos custos de produção e, conseqüente, descapitalização em médio 
e longo prazos.  
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Perímetros Irrigados 
 

No perímetro irrigado de Jaguaribe/Apodi segunda etapa, em valores médios, foram 
presenciados as culturas temporárias de algodão herbáceo (4,80 ha), arroz (3,20 ha) e milho 
(1,00 ha) e as culturas permanentes banana (4,35 ha), goiaba (3,25 ha) e graviola (0,20 ha), 
totalizando uma média de 2,80 hectares cultivados no perímetro. Outras culturas tais como: 
cajueiro, coqueiro, mangueira, limoeiro, laranjeira e mamoeiro, produzidas na região, não 
foram identificadas na amostra. Em Tabuleiro de Russas, são produzidos o feijão (3,30 ha), 
melão (2,00 ha) e milho (2,00ha), totalizando 2,44 hectares, em média. Destacam-se como de 
bom rendimento, nos dois perímetros, o melão (19.500 kg/ha), arroz (5.312,50 kg/ha) e a 
banana (17.080,46 kg/ha). Em contrapartida, o milho, feijão e algodão, apesar de contar com a 
irrigação, apresentaram baixos rendimentos. Apontam como dificuldades para produzir não 
ter ou ser insuficiente as máquinas e equipamentos, não receber assistência técnica, faltar 
mercado para venda dos produtos, o preço ser ruim e instável, faltar capital de giro e 
necessitar de mão-de-obra especializada. Comparando-se os maiores valores da produção, dos 
dois grupos de perímetros, Tabuleiro de Russas supera Alagamar em mais de 12 vezes. 
 
Assentamentos (Localidades)  
  

A Tabela 6 apresenta os resultados de área cultivada, produção, produtividade e valor 
total da produção para as diferentes localidades que fazem parte da ZID do ZEE. Em quase 
todos os assentamentos predominam as culturas de feijão e milho. Somente em Borges e 
Santa Bárbara, ambos no Município de Jaguaretama, foi verificado que, além destas, cultivam 
capineiras para forragem. A área colhida média, por família, varia de um mínimo de 0,63 ha 
em Nova Holanda a um máximo de 1,33 ha em Santa Bárbara, o que pode ser enquadrada 
como uma agricultura predominantemente para subsistência. Os rendimentos do feijão e 
milho, a exemplo dos perímetros, permanecem muito baixos, sendo apontados como 
principais fatores limitantes para um melhor desempenho a falta de água, créditos de custeio 
(capital de giro) e investimento, mão-de-obra especializada, deficiências de máquinas e 
equipamentos, assistência técnica, mercado deficitário, preços ruins e instáveis e, portanto, de 
melhor nível tecnológico. Todos estes fatores, atuando conjuntamente, fazem com que o valor 
total da produção obtido seja muito baixo. 
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Tabela 6: Área cultivada, produção, produtividade e valor total da produção, em média 

Localidades/Culturas Área Produção Produtividade 
Valor Total da 

Produção 
  (ha) (kg) (kg/ha) (R$) 
Sossego 1,14 - - 555,30 
Feijão 0,75 420,00 560,00 309,09 
Milho  1,54 1868,57 1216,74 801,51 
Agrovila Mineiros 1,08 - - 189,75 
Feijão 1,15 240,00 208,70 195,00 
Milho  1,01 430,00 426,45 184,50 
Borges 1,17 - - 384,38 
Feijão 1,50 490,00 326,67 340,30 
Milho 1,25 600,00 480,00 212,85 
Pastagem/Sorgo 0,75 750,00 1000,00 600,00 
Santa Bárbara 1,33 - - 295,50 
Feijão 1,36 558,57 411,58 523,86 
Milho 1,14 387,14 338,75 162,63 
Pastagem 1,50 10000,00 6666,67 200,00 
Alegre 0,82 - - 323,47 
Feijão 0,93 682,86 735,38 480,40 
Milho 0,71 514,29 720,00 166,54 
Nova Holanda 0,63 - - 117,00 
Feijão 0,75 180,00 240,00 135,00 
Milho 0,50 300,00 600,00 99,00 
Média 1,03 - - 310,90 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
3.5 Tecnologias de Produção Agrícola e Pecuária  
  

A Tabela 7 mostra os percentuais de adoção das práticas tecnológicas agrícola e 
pecuária para os produtores dos perímetros e assentamentos.  

Analisando-se a Tabela 7, referente aos perímetros, verifica-se que as práticas mais 
usadas são de uso de agrotóxico, que é usado indiscriminadamente sem acompanhamento 
técnico, uso de sementes melhoradas fornecidas pelo Governo do Estado do Ceará e preparo 
do solo mecanizado, em razão dos produtores contar com os tratores postos em 
disponibilidade pelas prefeituras municipais. Em direção oposta, práticas importantes como 
efetuar a análise do solo e sua posterior adubação, irrigar as lavouras e ser assistido 
tecnicamente são pouco utilizadas pelos produtores. Em conseqüência, observa-se que apenas 
35,07% dos produtores entrevistados fazem   uso das práticas agrícolas recomendadas, contra 
64,93% que não fazem uso de uma melhor tecnologia. Para as práticas pecuárias apenas 
35,93% são adotantes, contra 64,07% que não adotam. Portanto, conclui-se que o nível 
tecnológico adotado pelos produtores dos perímetros é muito baixo, o que vem confirmar os 
baixos rendimentos apresentados pelas culturas praticadas nas ZID e ZIE.  
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Nas áreas de assentamento, o nível de uso da tecnologia preconizada é ainda menor, 

pois conforme a referida Tabela apenas 27,07% fazem uso das práticas agrícolas listadas, 
contra 72,93% que não utilizam as melhores práticas. Para a pecuária 48,01% são adotantes e, 
em complementação, 51,99% não adotam as práticas recomendadas. 
 Os baixos rendimentos apresentados mostram a inexistência de preocupação do 
agricultor em investir mais na incorporação de tecnologia, máquinas e equipamentos de 
irrigação, como forma de se proteger das adversidades climáticas. 
 Observa-se que a área plantada varia muito pouco entre produtores, assim como o 
volume produzido. Em conseqüência, os ganhos de produtividade (rendimento) são muito 
baixos ou mesmo inexistentes, em decorrência do baixo progresso tecnológico, no qual a 
pesquisa e a assistência técnica ainda não conseguiram reverter o importante papel que devem 
desempenhar para a geração e difusão de tecnologia.  
 Mais uma vez, constata-se para a ZID que a agricultura sofre pela inconstância da 
política de apoio à produção e à comercialização.  Nos últimos anos os instrumentos de 
política agrícola vêm perdendo a sua sustentação. Faltam recursos para a pesquisa e 
assistência técnica; o crédito rural não vem sendo suficiente e as taxas e encargos financeiros 
são incompatíveis com a capacidade de pagamento das atividades do setor; o Proagro e a 
política de preços mínimos são inoperantes; e, a infra-estrutura de transporte, e de auxílio à 
comercialização, continua precária. 
 Verifica-se para a ZIE algum progresso na esfera da fruticultura com o setor de 
produção de grãos ficando a desejar. Vale salientar que os fracos retornos econômicos, 
patrocinados pelas atividades agrícolas, vêm inibindo investimentos tanto em técnicas de 
produção quanto em novas máquinas e equipamentos e em incorporação crescente de áreas ao 
processo produtivo. A própria terra, vista como espaço de produção, tem suas limitações. 
 
Tabela 7 – Percentuais de produtores adotantes e não adotantes das práticas agropecuárias 
recomendadas pela pesquisa nos perímetros e nas localidades, 2004. 

Perímetro/Localidade Adotantes (%) Não Adotantes (%) 
Perímetro   

- Práticas Agrícolas 35,07 64,93 
- Prática Pecuárias 35,93 64,07 

Localidades   
- Práticas Agrícolas 27,01 72,93 
- Prática Pecuárias 48,01 51,99 
Fonte: Dados da pesquisa 
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4 CONCLUSÕES 

 
Diante dos resultados obtidos conclui-se que existe elevada participação da renda 

de origem governamental, sob a forma de auxílios, e aposentadorias/pensões na 
composição da renda familiar. Esta situação se faz sentir, principalmente, nos 
assentamentos e perímetros que se encontram ainda sem irrigação, em função dos recursos 
concedidos pelo Governo Federal, para amenizar os efeitos das estiagens/secas e da fome 
sempre freqüentes naquela região do Estado do Ceará. 

As “outras fontes de renda”, que excluem a renda da agropecuária, alcançam 
participação significativa na formação da renda média mensal das famílias, mostrando-se 
de relevada importância tanto para a própria sobrevivência das famílias quanto em apoio e 
fixação das famílias no campo. 

Em perímetros irrigados, as fontes opcionais de renda, exceto da agropecuária, têm 
menor participação, revelando-se de menor importância para a complementação da renda 
do domicílio. 

A produtividade da terra ou o rendimento por hectare é muito baixo, pois o 
rendimento do milho e do feijão são muito baixos. Conclui-se, ainda, que os piores 
rendimentos são de Mandacaru, seguido por Curupati e Alagamar. Estes baixos 
rendimentos, conforme constatado, não são provenientes da qualidade do solo, estando 
mais ligados à falta de água, pois no ano da pesquisa ainda não estava disponível para 
irrigação. Foram destacados como fatores mais importantes para o insucesso, o pouco 
acesso aos créditos de custeio (capital de giro) e investimento, escassez de mão-de-obra 
especializada, deficiências de máquinas, equipamentos e assistência técnica e, o baixo 
nível tecnológico, conforme identificado na pesquisa. Os baixos rendimentos associados 
com o preço ruim ou muito instável dos produtos são apontados, pela maioria dos 
produtores, com sendo os responsáveis pelo baixo valor da produção, levando o produtor, 
freqüentemente, ao prejuízo, perda de patrimônio para fazer face aos custos de produção e, 
conseqüente, descapitalização em médio e longo prazos.  

Em conclusão final, fica patente a importância das fontes opcionais de emprego 
(ocupação) e renda fora do estabelecimento, objetivando complementar a renda das 
famílias rurais. Este achado sugere que estas fontes de rendas devem ser cuidadosamente 
analisadas por ocasião da formulação de programas e políticas governamentais para 
assentamentos e outros grupos de produtores. Esta medida adquire proporções, 
principalmente, naqueles casos em que as condições climáticas são desfavoráveis, as 
condições de infra-estrutura existente são precárias e as produtividades das atividades 
agropecuárias são muito baixas. 
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