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Resumo: O Projeto São José, ao longo de seus dez anos de existência teve como objetivo 
melhorar a qualidade de vida da população rural através da geração de renda, acesso a bens, 
criação de melhores condições de moradia, conforto e saúde. Este artigo buscou comparar as 
informações sobre a renda domiciliar dos beneficiários nas comunidades inseridas em 
municípios localizados nas macrorregiões de planejamento do Ceará, antes e após a 
implantação dos subprojetos do Projeto São José. Para tanto utilizou-se como ferramentas a 
análise descritiva dos dados e estatística inferencial (teste de Tukey). Os resultados 
permitiram concluir que os subprojetos de infra-estrutura (abastecimento de água e 
eletrificação rural) e produtivos (mecanização agrícola) tiveram efeitos positivos sobre a 
qualidade de vida das famílias beneficiadas, mas não o suficiente para promover mudanças 
estruturais no nível de emprego e renda. Os subprojetos de abastecimento de água e 
eletrificação rural (a prioridade das comunidades e também do governo do Estado) não são 
geradores de renda. 
 
Palavras chaves: Pobreza rural, qualidade de vida, políticas públicas 
 
Evolution of household income of families benefited by rural poverty reducing program, 

state of Ceará 
 
Abstract: The rural poverty reducing program, during its ten years the existence, was aimed 
to improve the quality of life of rural population through income generation, access to durable 
goods, providing comfortable living conditions and health facilities. This research tried to 
compare the household income of the families, before and after the implantation of projects, 
located in the region of planning of state of Ceará. For this purpose descriptive analysis and 
statistical tests were used. The results allowed to conclude the subprojects of infrastructure 
(water supply and rural electrification) and productive ( agricultural mechanization) had 
positive effect on the quality of life of benefited families, but it was not enough to promete 
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structural changes in job opportunities and income level. The subprojects of water supply and 
rural electrification ( the priority of communities as well as the state government) were not 
generating income. 
 
Key words: rural povert, quality of life, public policy 
1 Introdução 

 
O Projeto São José atua no combate à pobreza rural desde a sua criação em 1995. Essa 

atuação divide-se em duas fases: Projeto São José I (1996 – 2001) e Projeto São José II (2002 
– 2006).  

O projeto São José I beneficiou 189.363 famílias através da implantação de 3.054 
subprojetos nas áreas de infra-estrutura, ação social  e de produção distribuídos entre 177 
municípios cearenses. A execução do projeto foi possível devido a um acordo de empréstimo, 
firmado pelo Banco Mundial e o Governo do Estado com vigência de abril de 1996 a junho de 
2001. 

A atuação do Projeto São José I consistia em financiar subprojetos selecionados e 
solicitados pelos produtores, através de suas associações comunitárias legalmente 
constituídas.  Esta estratégia foi mantida respaldada por avaliações parciais indicativas de 
resultados positivos, porém com ajustes e correções ao longo de sua implementação, como 
forma de proporcionar a consolidação do referido projeto  (Ceará, 2002) 

 Com o fim do acordo foi realizado com o Banco Mundial um novo contrato de 
empréstimo foi firmado entre o Governo do Estado e o BIRD em fevereiro de 2002 dando 
início ao que se passou a denominar Projeto São José II (PSJ II).   

O Projeto São José II objetiva melhorar a qualidade de vida das famílias rurais, através 
de financiamento não reembolsáveis, pequenos investimentos e empreendimentos de infra-
estrutura (Eletrificação Rural, Abastecimento de Água - Sistemas Comunitários), produtivos 
(Mecanização Agrícola), habitação rural em áreas de assentamento e sociais, denominados 
Projetos Comunitários, selecionados e solicitados por grupo de famílias das comunidades 
carentes, através de suas organizações comunitárias locais, denominadas Entidades 
Representativas – ERB’s (Associações, Clubes de mães, de jovens  etc.) atuantes no  âmbito 
local. Ceará (2005). 

Segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Local e Regional do Estado do 
Ceará, até 2005 foram liberados 1.417 projetos, os quais beneficiaram 89.017 famílias 
totalizando R$ 123,6 milhões de reais. Espera-se que a liberação dos recursos através de 
subprojetos contribua para melhorar as condições de vida nas comunidades beneficiadas.  

O Projeto São José, ao longo de seus dez anos de existência teve como objetivo 
melhorar a qualidade de vida da população rural através da geração de renda, acesso a bens, 
criação de melhores condições de moradia, conforto e saúde. Nesse contexto, o objetivo geral 
deste artigo é comparar as informações sobre a renda domiciliar dos beneficiários nas 
comunidades inseridas em municípios localizados nas macrorregiões de planejamento do 
Ceará, antes e após a implantação dos subprojetos do Projeto São José: abastecimento de 
água, eletrificação rural e mecanização agrícola.  
 
 
 
2 Material e Métodos 

 
2.1 A Amostra 
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O projeto São José atua em 177 dos 184 municípios cearenses. Porém, em alguns 
municípios observa-se uma maior concentração de subprojetos e recursos em relação a outros. 
Segundo Ceará (2005), dentre as macrorregiões de planejamento mais beneficiadas com 
recursos financeiros, número de subprojetos e número de famílias encontram-se as Regiões do 
Sertão Central e Cariri-Centro Sul. A Região Sertão Central, é bastante prejudicada pelas 
freqüentes secas o que justifica os percentuais mais elevados da implantação dos subprojetos 
(23,7%), em especial, os subprojetos de abastecimento de água, enquanto que a região Cariri-
Centro Sul é  formada por um número relativamente grande de municípios (trinta e nove), de 
comunidades mobilizadas e/ou associações legalizadas que propicia a solicitação e 
financiamento dos subprojetos.   

No presente estudo foram selecionados 8 municípios com maior número de 
subprojetos, sendo cada um desses municípios localizados em uma das oito macrorregiões de 
planejamento do Ceará: Litoral Oeste: Itapipoca; Sobral/Ibipaba: Viçosa do Ceará, 
Metropolitana de Fortaleza: Caucaia; Baturité: Barreira; Sertão central: Quixeramobim; 
Litoral leste / Jaguaribe: Morada Nova; Sertão dos Inhamuns: Crateús e Cariri Centro Sul: 
Iguatu. 

 Em cada um dos municípios foram selecionadas 3 comunidades, uma para cada tipo 
de subprojeto: Abastecimento de água, Eletrificação rural e Mecanização agrícola 

 Em cada comunidade foram entrevistadas 6 famílias. Assim o total da amostra foi de 
144 famílias.  

 
2.2 Obtenção dos dados 
 

Os dados utilizados na pesquisa foram obtidos a partir da aplicação de questionários 
em entrevistadas estruturadas ocorridas nos meses de fevereiro e março de 2006. 

 
2.3 Métodos de análise 

 
2.3.1 Análises tabular e gráfica 
 
A análise exploratória dos dados obtidos foi realizada a partir de tabelas e gráficos. 

Segundo Gil (1987), essas formas de apresentação de resultados são utilizadas para atender a 
diversos objetivos e se constituem no estudo e discussão dos dados coletados na amostra, 
agrupados em quadros contendo informações tais como, freqüência relativa das variáveis 
selecionadas. 

 
2.3.2 Comparação das situações antes e após a implantação dos subprojetos 

 
Com o objetivo de verificar mudanças significativas na renda dos entrevistados foi 

realizado o teste de hipótese Tukey 
O teste de Tukey é um teste paramétrico utilizado para a comparação múltipla de 

médias (LEVIN, 1987).  
As hipóteses analisadas são: 
 hipótese nula             jiH µµ =:0 , não existe diferença  significante  entre as médias 

das populações i e j 

 hipótese alternativa    jiH µµ ≠:0  ,  existe significância estatística entre as médias 

das populações i e j  (i,j = 1,..., k) 

 
3 - Resultados 
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A renda domiciliar dos beneficiários dos subprojetos em estudo foi analisada a partir 

das seguintes fontes: Renda do trabalho, Renda das atividades não agrícolas, Renda agrícola, 
Auxílios e Outras rendas 
 
3.1– Renda do trabalho 

A renda do trabalho inclui as rendas do trabalho temporário e do trabalho 
permanente. As informações apresentadas na Tabela 1 indicam que 57,6% das famílias 
entrevistadas tinham uma renda do trabalho de até R$ 300,00 e 27,8% delas tiveram uma 
renda do trabalho acima de R$ 1200,00 no ano 2004. As atividades de diarista, agente de 
saúde e ensino foram as principais geradoras da renda do trabalho nos municípios analisados.  

Observa-se que a distribuição das famílias segundo a renda do trabalho apresentou a 
mesma tendência nos variados tipos de subprojetos: a maior parte dos beneficiários recebeu 
uma renda do trabalho de até R$ 300,00 em 2004. 
 
Tabela 1 - Freqüência relativa dos beneficiários segundo a renda do trabalho e o tipo de 

subprojeto, em 2004. (%)  
Tipo de subprojeto 

  
Renda do Trabalho (RT) 

Subprojetos 
de 
abasteciment
o de água 

Subprojetos 
de 
eletrificação 

Subprojetos 
de 
mecanização 
agrícola 

Total 
 
 
 

R$ 0,00  ≤ RT ≤ R$ 300,00 62,5 58,3 52,1 57,6 
R$ 301,00  ≤ RT≤ R$ 600,00 2,1 12,5 2,1 5,6 
R$ 601,00  ≤ RT ≤ R$ 900,00 2,1 2,1 6,3 3,5 
R$ 901,00  ≤ RT < R$ 1,200,00 4,2 6,3 6,3 5,6 
RT ≥ R$ 1,200,00 29,2 20,8 33,3 27,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
As informações apresentadas na Tabela 2 mostram que a maioria das famílias 

entrevistadas teve uma renda anual de até R$ 300,00 em todos os municípios pesquisados, 
com exceção do município de Caucaia onde 50% das famílias visitadas obtiveram uma renda 
do trabalho superior a R$ 1200,00.  Isso pode ser atribuído ao fato de alguns membros das 
famílias entrevistadas terem empregos permanentes no município, que em geral contribui para 
aumentar a renda média do trabalho das famílias. Além disso, deve ser ressaltada a 
proximidade do município em relação à capital Fortaleza, o que provavelmente possibilita a 
obtenção de empregos com melhor remuneração. 

O valor da renda média do trabalho das famílias dos beneficiários por município e 
tipo de subprojeto é apresentado na Tabela 3. Os dados mostram que a renda relativa à 
amostra total era de R$ 1.037,49,  no ano de 2004. Os beneficiários dos subprojetos de 
mecanização agrícola tiveram uma renda média anual de R$ 1.318,58, seguidos pelos 
beneficiários dos subprojetos de abastecimento de água (R$ 911,04)  e subprojetos de 
eletrificação rural (R$ 882,83). 

Observou-se ainda que a renda média anual do trabalho foi maior no município de 
Iguatu (R$ 1.857,33), seguido por Caucaia (R$ 1.679,78), Barreira (R$ 1.270,00), 
Quixeramobim (R$ 1096,22). As indústrias de calçados em Iguatu, de mineração em 
Quixeramobim e de beneficiamento da castanha de caju no município de Barreira podem 
justificar parcialmente a maior renda média do trabalho nesses municípios. A proximidade de 
Caucaia e Barreira de centros mais desenvolvidos como Fortaleza e  Eusébio, respectivamente 
pode servir de oportunidade de melhores empregos, conforme já mencionado.  
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Os entrevistados do município de Viçosa do Ceará obtiveram a última posição em 
relação a renda média anual do trabalho das famílias beneficiadas pelo Projeto São José, o que 
indica a falta de alternativas de trabalho nesse município. 
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Tabela 2- Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo a renda do trabalho e os municípios selecionados, em 2004 (%) 
 

Município selecionado 
Renda do Trabalho (RT) Morada Nova Itapipoca Viçosa do Ceará Iguatu Quixeramobim Crateús Barreira Caucaia Total 
R$ 0,00  ≤ RT ≤ R$ 300,00 55,6 61,1 72,2 55,6 66,7 55,6 61,1 33,3 57,6 
R$ 301,00  ≤ RT ≤ R$ 600,00 5,6 16,7 5,6 0,0 5,6 11,1 0,0 0,0 5,6 
R$ 601,00  ≤ RT ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 5,6 5,6 11,1 3,5 
R$ 901,00  ≤ RT < R$ 1,200,00 27,8 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 5,6 
RT ≥ R$ 1,200,00 11,1 22,2 16,7 38,9 27,8 27,8 27,8 50,0 27,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 3 – Renda média do trabalho dos beneficiários em 2004,  por município e por tipo de 
subprojeto (R$) 

Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 
Subprojetos de abastecimento de água 493,33 0,00 1260,00 

Subprojetos de eletrificação 760,00 0,00 2400,00 
Subprojetos de mecanização agrícola 366,67 0,00 1200,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 540,00 0,00 2400,00 

Subprojetos de abastecimento de água 915,00 0,00 3360,00 
Subprojetos de eletrificação 660,00 0,00 2880,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 659,00 0,00 3224,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 744,67 0,00 3360,00 

Subprojetos de abastecimento de água 280,00 0,00 1440,00 
Subprojetos de eletrificação 706,67 0,00 1820,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 168,33 0,00 960,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 385,00 0,00 1820,00 

Subprojetos de abastecimento de água 2866,67 0,00 7200,00 
Subprojetos de eletrificação 40,00 0,00 240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2665,33 0,00 6240,00 

Iguatu 
  
  
  Total 1857,33 0,00 7200,00 

Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 
Subprojetos de eletrificação 426,67 0,00 2080,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2862,00 0,00 7884,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 1096,22 0,00 7884,00 

Subprojetos de abastecimento de água 450,67 0,00 1456,00 
Subprojetos de eletrificação 256,00 0,00 624,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1473,33 0,00 4420,00 

Crateús 
  
  
  Total 726,67 0,00 4420,00 

Subprojetos de abastecimento de água 1365,33 0,00 3380,00 
Subprojetos de eletrificação 1286,67 0,00 6760,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1158,67 0,00 6760,00 

Barreira 
  
  
  Total 1270,22 0,00 6760,00 

Subprojetos de abastecimento de água 917,33 0,00 2880,00 
Subprojetos de eletrificação 2926,67 0,00 9600,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1195,33 0,00 3000,00 

Caucaia 
  
  
  Total 1679,78 0,00 9600,00 

Subprojetos de abastecimento de água 911,04 0,00 7200,00 
Subprojetos de eletrificação 882,83 0,00 9600,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1318,58 0,00 7884,00 

Total 
  
  
  Total 1037,49 0,00 9600,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Para verificar a existência de diferença entre os valores médios da renda do trabalho 
das famílias entrevistadas nos municípios e nos subprojetos utilizou-se o teste de Tukey. Os 
resultados desse teste sugerem que não há diferença significativa a um nível de 0,05 de 
probabilidade, entre a renda média do trabalho nos municípios e a renda média do trabalho 
entre os tipos de subprojetos analisados no ano de 2004.  
 
3.2 – Renda das atividades não agrícolas 

 
A renda não agrícola ou renda das atividades não agrícolas inclui venda de produtos 

artesanais, renda de atividades comerciais e outras atividades não agrícolas. 
As informações da Tabela 4 mostram que 93,8% das famílias da amostra total 

obtiveram uma renda não agrícola de até R$ 300,00 por ano em 2004 e somente 2,8% delas 
uma renda superior a R$ 1.200,00 no referido período, o que demonstra a quase  inexistência 
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de atividades alternativas de geração de renda nas comunidades estudadas. Nota-se que mais 
de 91,0% das famílias entrevistadas por tipo de subprojeto tinham uma renda das atividades 
não agrícolas de até R$ 300,00 em 2004. Observa-se ainda uma pequena porcentagem das 
famílias beneficiadas pelos subprojetos de abastecimento (2,1%), eletrificação rural (2,1%) e 
mecanização agrícola (4,2%) com uma renda média não agrícola anual superior a R$1.200,00. 
Uma alternativa para aumentar a renda não agrícola seria a implantação de programas que 
incentivem o empreendedorismo, forneçam cursos de gestão e capacitação e financiamento 
para o desenvolvimento dessas atividades. 
 
Tabela 4- Freqüência relativa dos beneficiários segundo a renda não agrícola e o tipo de 

subprojeto, em 2004. (%) 
Tipo de subprojeto 

  
Renda não agrícola (RNA) 

Subprojetos de 
abastecimento de 
água 

Subprojetos 
de 
eletrificação 

Subprojetos de 
mecanização 
agrícola 

Total 
  

R$ 0,00  ≤ RNA  ≤ R$ 300,00 91,7 95,8 93,8 93,8 
R$ 301,00  ≤ RNA  ≤ R$ 600,00 4,2 0,0 0,0 1,4 
R$ 601,00  ≤ RNA  ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
R$ 901,00  ≤ RNA  < R$ 1,200,00 2,1 2,1 2,1 2,1 
Renda não agrícola  ≥ R$ 1,200,00 2,1 2,1 4,2 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

Os dados da Tabela 5 indicam que todas as famílias entrevistadas nos municípios de 
Itapipoca, Iguatu e Caucaia tiveram uma renda anual das atividades não agrícolas de até R$ 
300,00 no ano de 2004. As informações da tabela também mostram que somente nos 
municípios de Morada Nova (5,6%), Quixeramobim (5,6%) e Crateús (11,1%) as famílias 
entrevistadas alcançaram uma renda não agrícola superior a R$ 1.200,00 no ano de estudo.  

A renda média anual das atividades não agrícolas da amostra total foi de R$ 93,57 
com  valores que variaram de R$ 0,00 a R$ 3.000,00. Verificou-se que as famílias 
beneficiadas pelos subprojetos de mecanização agrícola  tiveram uma renda média não 
agrícola superior em relação às famílias com benefícios dos subprojetos de abastecimento de 
água e eletrificação rural (Tabela 6).  
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Tabela 5 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo a renda não agrícola,  por município selecionado, em 2004 (%). 
 

Município selecionado 
Renda não agrícola (RNA) Morada Nova Itapipoca Viçosa do Ceará Iguatu Quixeramobim Crateús Barreira Caucaia Total 

R$ 0,00  ≤ RNA  ≤ R$ 300,00 88,9 100,0 94,4 100,0 88,9 88,9 88,9 100,0 93,8 
R$ 301,00  ≤ RNA  ≤ R$ 600,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 0,0 1,4 
R$ 601,00  ≤ RNA  ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
R$ 901,00  ≤ RNA< R$ 1,200,00 5,6 0,0 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0 0,0 2,1 

RNA ≥ R$ 1,200,00 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 11,1 0,0 0,0 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 6 – Renda média não agrícola dos beneficiários,  por município e tipo de subprojeto, 
em 2004. (R$) 

Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 
Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de eletrificação 500,00 0,00 1800,00 
Subprojetos de mecanização agrícola 0,00 0,00 0,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 166,67 0,00 1800,00 

Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 0,00 0,00 0,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 183,33 0,00 1100,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 61,11 0,00 1100,00 

Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 48,33 0,00 290,00 

Iguatu 
  
  
  Total 16,11 0,00 290,00 

Subprojetos de abastecimento de água 220,00 0,00 1200,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 0,00 0,00 0,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 156,67 0,00 1500,00 

Subprojetos de abastecimento de água 409,00 0,00 2400,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 500,00 0,00 3000,00 

Crateús 
  
  
  Total 303,00 0,00 3000,00 

Subprojetos de abastecimento de água 135,00 0,00 450,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 0,00 0,00 0,00 

Barreira 
  
  
  Total 45,00 0,00 450,00 

Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 
Subprojetos de eletrificação 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 0,00 0,00 0,00 

Caucaia 
  
  
  Total 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de abastecimento de água 95,50 0,00 2400,00 
Subprojetos de eletrificação 62,50 0,00 1800,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 122,71 0,00 3000,00 

Total 
  
  
  Total 93,57 0,00 3000,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os resultados da aplicação do teste de Tukey sugerem que não existe uma diferença 
significativa entre os valores médios de renda das atividades não agrícolas das famílias 
pesquisadas por municípios e por tipo de subprojetos. Esse fato pode ser atribuído a pequena 
diferença verificada entre as rendas médias não agrícola das famílias por municípios e por 
tipo de subprojeto e ao alto valor de erro padrão da variável considerada. 
 
 
3.3 – Renda agrícola 
 

A renda agrícola inclui auto-consumo, venda da produção vegetal e animal e venda 
de derivados da produção vegetal e animal. As informações sobre a distribuição de freqüência 
das famílias entrevistadas segundo a renda agrícola são apresentadas nas Tabelas 7  e 8. 

Observa-se que 36,8% das famílias pesquisadas tiveram uma renda agrícola superior 
a R$ 1.200,00 no ano de 2004 e a metade da amostra uma renda agrícola média anual até R$ 
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900,00 (Tabela 7). Os dados da Tabela 7 indicam que a maioria das famílias entrevistadas do 
subprojeto de mecanização agrícola (52,1%) tiveram uma renda agrícola superior a R$ 
1.200,00, enquanto apenas um terço e quarto das famílias  pesquisadas, respectivamente, nos 
subprojetos de abastecimento de água e eletrificação alcançaram este nível de renda. Esse 
resultado sugere que a possibilidade de utilização de máquinas agrícolas como tratores e 
outros implementos, a partir da implantação desses subprojetos pode ter contribuído para 
aumentar a renda média das famílias beneficiadas devido ao aumento na produtividade da 
terra. 
 
Tabela 7 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo a renda agrícola, por 

tipo de subprojetos em 2004. (%) 
Tipo de subprojeto 

 
Renda agrícola (RA) 

Subprojetos 
de 

abasteciment
o de água 

Subprojetos 
de 

eletrificação 

Subprojetos 
de 

mecanização 
agrícola 

Total 
  

R$ 0,00  ≤ RA ≤ R$ 300,00 14,6 18,8 10,4 14,6 
R$ 301,00  ≤ RA ≤ R$ 600,00 22,9 31,3 12,5 22,2 
R$ 601,00  ≤ RA ≤ R$ 900,00 14,6 14,6 12,5 13,9 
R$ 901,00  ≤ RA ≤ R$ 1,200,00 14,6 10,4 12,5 12,5 
RA ≥ R$ 1,200,00 33,3 25,0 52,1 36,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

A distribuição de freqüência das famílias segundo o nível de renda agrícola nos 
municípios pesquisados, apresentada na Tabela 8, indica que a maioria das famílias 
entrevistadas no município de Morada Nova (66,7%) obteve um renda agrícola superior a R$ 
1.200,00, seguido pelas famílias de Itapipoca (50%). Nos demais municípios, menos de 
34,0% das famílias encontram-se nesse grupo de renda. 

Nota-se que nenhuma família entrevistada nos municípios de Morada Nova e 
Quixeramobim teve uma renda agrícola anual inferior a R$ 300,00, o que pode ser atribuído 
ao fato de que nesses municípios existe um número elevado de famílias que exercem 
atividades ligadas à pecuária, o que gerou uma renda superior à da atividade agrícola, uma vez 
que o setor rural foi castigado pelas condições climáticas no ano em estudo.  

As informações sobre renda agrícola média das famílias entrevistadas por município 
e por tipo de subprojeto são apresentadas na Tabela 9. Os dados revelam que a renda agrícola 
anual média da amostra foi de R$ 1.414,57.  

A renda agrícola média foi maior no município de Morada Nova (R$ 2.648,89). Em 
Iguatu foi observada a menor renda agrícola média, nas famílias do subprojeto de 
mecanização agrícola (R$ 378,17). Em Caucaia verificou-se a menor renda agrícola média 
entre os beneficiários entrevistados dos  subprojetos de eletrificação rural  (R$ 239,17). 

Observou-se que a renda agrícola média dos subprojetos de mecanização agrícola é 
a maior dentre os três tipos de subprojetos considerados na pesquisa. O que é justificado pelo 
aumento na produção alcançado pelas famílias que, com os benefícios desses subprojetos, 
podem trabalhar a terra de forma mais intensiva. 

Conforme constatado através do teste de Tukey não existe diferença significativa, 
em nível de 0,05 de probabilidade, entre os valores médios da renda agrícola das famílias nos 
municípios ou entre os tipos de subprojetos, em razão do alto valor de erro padrão associado à 
renda agrícola média das famílias. 
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Tabela 8 - Freqüência relativa  dos beneficiários dos subprojetos segundo a renda agrícola, por município em 2004. (%) 
 

Município selecionado 
Renda  agrícola (RA) Morada Nova Itapipoca Viçosa do Ceará Iguatu Quixeramobim Crateús Barreira Caucaia Total 

R$ 0,00  ≤ RA ≤ R$ 300,00 0,0 5,6 11,1 22,2 0,0 16,7 27,8 33,3 14,6 
R$ 301,00  ≤ RA ≤ R$ 600,00 27,8 27,8 22,2 22,2 33,3 11,1 16,7 16,7 22,2 
R$ 601,00  ≤ RA ≤ R$ 900,00 5,6 16,7 11,1 5,6 27,8 22,2 5,6 16,7 13,9 
R$ 901,00  ≤ RA ≤ R$ 1,200,00 0,0 0,0 27,8 22,2 5,6 22,2 16,7 5,6 12,5 
RA ≥ R$ 1,200,00 66,7 50,0 27,8 27,8 33,3 27,8 33,3 27,8 36,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 9 – Renda agrícola média dos beneficiários, por município e tipos de subprojetos em 
2004 (R$) 

 
Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 

Subprojetos de abastecimento de água 2568,33 340,00 5780,00 
Subprojetos de eletrificação 2790,00 400,00 6500,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2588,33 465,00 5000,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 2648,89 340,00 6500,00 

Subprojetos de abastecimento de água 2096,33 388,00 6140,00 
Subprojetos de eletrificação 1333,33 280,00 4720,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1584,33 560,00 4150,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 1671,33 280,00 6140,00 

Subprojetos de abastecimento de água 887,67 124,00 2150,00 
Subprojetos de eletrificação 764,33 300,00 1300,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1445,67 610,00 3360,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 1032,56 124,00 3360,00 

Subprojetos de abastecimento de água 934,00 0,00 2080,00 
Subprojetos de eletrificação 2491,17 470,00 6070,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 378,17 0,00 940,00 

Iguatu 
  
  
  Total 1287,41 0,00 6070,00 

Subprojetos de abastecimento de água 1489,83 450,00 4633,00 
Subprojetos de eletrificação 833,83 330,00 1600,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1192,33 474,00 2980,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 1172,00 330,00 4633,00 

Subprojetos de abastecimento de água 735,50 0,00 1464,00 
Subprojetos de eletrificação 901,67 540,00 2150,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1310,00 214,00 2320,00 

Crateús 
  
  
  Total 982,39 0,00 2320,00 

Subprojetos de abastecimento de água 1263,50 0,00 4390,00 
Subprojetos de eletrificação 332,33 0,00 950,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 3226,33 0,00 7438,00 

Barreira 
  
  
  Total 1607,39 0,00 7438,00 

Subprojetos de abastecimento de água 607,33 0,00 1716,00 
Subprojetos de eletrificação 239,17 0,00 790,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1876,17 685,00 3700,00 

Caucaia 
  
  
  Total 907,56 0,00 3700,00 

Subprojetos de abastecimento de água 1331,08 0,00 6140,00 
Subprojetos de eletrificação 1210,73 0,00 6500,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1700,17 0,00 7438,00 

Total 
  
  
  Total 1414,57 0,00 7438,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.4 – Auxílios 
 

Essa renda é composta de auxílios alimentação, transporte, vale gás, renda família 
do Programa do Governo Federal, auxílios emergenciais em calamidades e outros. 

As informações apresentadas na Tabela 10 indicam que somente 1,4% das famílias 
da amostra total receberam  auxílio em valor superior a R$1.200,00 reais no ano de 2004. A 
maioria das famílias receberam auxílios correspondentes a valores bem menores, até R$ 
300,00, compatíveis com os programas assistenciais do governo.  

A maioria das famílias beneficiadas pelos subprojetos de abastecimento de água 
(79,2%) obteve auxílio até R$ 300,00 Nos subprojetos de mecanização agrícola e eletrificação 
rural, 70,8% e 60,4%, respectivamente receberam auxílios correspondentes a essa faixa de 
renda. Considerando os subprojetos de mecanização agrícola, nenhuma família beneficiada 
obteve auxílio superior a R$ 1.200,00 enquanto nos subprojetos de eletrificação rural e 
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abastecimento de água uma família das 48 entrevistadas de cada sub-amostra obteve mais de 
R$1.200,00 em auxílios. 
 
Tabela 10 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos, segundo o valor dos 

auxílios recebidos e tipo de subprojeto, em 2004. (%) 
Tipo de subprojeto 

 
Auxílios (Aux) Subprojetos de 

abastecimento de água 
Subprojetos de 
eletrificação 

Subprojetos 
de 
mecanização 
agrícola 

Total 
 
 
 

R$ 0,00  ≤ Aux ≤ R$ 300,00 79,2 60,4 70,8 70,1 
R$ 301,00  ≤ Aux ≤ R$ 600,00 6,3 10,4 10,4 9,0 
R$ 601,00  ≤ Aux ≤ R$ 900,00 4,2 12,5 10,4 9,0 
R$ 901,00  ≤ Aux ≤ R$ 1,200,00 8,3 14,6 8,3 10,4 
Aux ≥ R$ 1,200,00 2,1 2,1 0,0 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando a distribuição das famílias segundo o valor de auxílios por município, 
observa-se que a maioria das famílias em todos os municípios recebeu o valor de até R$ 
300,00 durante o ano em estudo. Somente uma família de Morada Nova e outra de Barreira 
receberam auxílios superiores a R$ 1.200,00. (Tabela 11). 

As informações sobre o valor médio de auxílios recebidos por famílias beneficiadas 
por tipo de subprojeto e por município são apresentadas na Tabela 12. De acordo com os 
dados, o valor médio do auxílio para a amostra total foi de R$ 269,03. Considerando o auxílio 
médio por município, notou-se que este foi maior para as famílias entrevistadas nos 
municípios de Crateús (R$ 495,00), seguido por Viçosa do Ceará (R$ 368,33), Barreira (R$ 
293,33) e Iguatu (R$ 243,33). O município de Quixeramobim ficou colocado no último lugar. 

As informações da tabela ainda mostram que o valor médio dos auxílios recebidos 
pelos beneficiários é maior nos subprojetos de eletrificação rural (R$ 369,38), seguido pelas 
famílias beneficiadas pelos subprojetos de mecanização agrícola (R$ 235,21) e abastecimento 
de água (R$ 202,50). 

Os testes de Tukey sugeriram que não existem diferenças significativas, em nível de 
0,05 de probabilidade, entre os valores médios de auxílios recebidos pelas famílias nos 
municípios selecionados e nos diferentes  tipos de subprojetos. 
 
Tabela 11 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo o valor dos auxílios 

recebidos, por município em 2004. (%) 
Município selecionado 

Valor dos Auxílios  
(Aux) 

Morada  
Nova 

Itapi- 
poca 

Viçosa  
do 

Ceará Iguatu 
Quixe- 

ramobim Crateús Barreira Caucaia Total 
R$ 0,00  ≤ Aux ≤ R$ 
300,00 

77,8 77,8 55,6 72,2 83,3 50,0 66,7 77,8 70,1 

R$ 301,00  ≤ Aux ≤ 
R$ 600,00 

5,6 11,1 16,7 5,6 0,0 11,1 11,1 11,1 9,0 

R$ 601,00  ≤ Aux ≤ 
R$ 900,00 

11,1 11,1 5,6 11,1 5,6 11,1 5,6 11,1 9,0 

R$ 901,00  ≤ Aux ≤ 
R$ 1.200,00 

0,0 0,0 22,2 11,1 11,1 27,8 11,1 0,0 10,4 

Aux ≥ R$ 1.200,00 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 1,4 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Tabela 12 – Auxílios médios recebidos pelos  beneficiários, por município e tipo de 
subprojeto, em 2004 (R$) 

Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 
Subprojetos de abastecimento de água 0,00 0,00 0,00 

Subprojetos de eletrificação 495,00 0,00 1500,00 
Subprojetos de mecanização agrícola 130,00 0,00 780,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 208,33 0,00 1500,00 

Subprojetos de abastecimento de água 90,00 0,00 270,00 
Subprojetos de eletrificação 345,00 0,00 780,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 145,00 0,00 870,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 193,33 0,00 870,00 

Subprojetos de abastecimento de água 215,00 0,00 960,00 
Subprojetos de eletrificação 395,00 0,00 1140,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 495,00 0,00 1140,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 368,33 0,00 1140,00 

Subprojetos de abastecimento de água 205,00 0,00 960,00 
Subprojetos de eletrificação 335,00 0,00 1140,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 190,00 0,00 690,00 

Iguatu 
  
  
  Total 243,33 0,00 1140,00 

Subprojetos de abastecimento de água 130,00 0,00 780,00 
Subprojetos de eletrificação 160,00 0,00 960,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 201,67 0,00 940,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 163,89 0,00 960,00 

Subprojetos de abastecimento de água 480,00 0,00 1140,00 
Subprojetos de eletrificação 565,00 0,00 1140,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 440,00 0,00 1140,00 

Crateús 
  
  
  Total 495,00 0,00 1140,00 

Subprojetos de abastecimento de água 325,00 0,00 1500,00 
Subprojetos de eletrificação 480,00 0,00 1140,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 75,00 0,00 450,00 

Barreira 
  
  
  Total 293,33 0,00 1500,00 

Subprojetos de abastecimento de água 175,00 0,00 780,00 
Subprojetos de eletrificação 180,00 0,00 450,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 205,00 0,00 780,00 

Caucaia 
  
  
  Total 186,67 0,00 780,00 

Subprojetos de abastecimento de água 202,50 0,00 1500,00 
Subprojetos de eletrificação 369,38 0,00 1500,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 235,21 0,00 1140,00 

Total 
  
  
  Total 269,03 0,00 1500,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.5 – Outras rendas 
 

O item outras rendas inclui aposentadoria, pensão, remessas dos familiares não 
moradores, aluguéis e arrendamentos (terrenos, casa, barraco, barracão) e outros. 

Os dados da Tabela 13 mostram que a maior parte das famíliasdos beneficiários 
(54,2%) recebeu mais de R$ 1.200,00 provenientes de outras rendas, o que se deve 
principalmente ao pagamento de aposentadorias. Uma parcela menor destes,  43,8% , obteve 
até R$ 300,00. As informações da tabela revelam que a maioria das famílias beneficiadas 
pelos subprojetos de abastecimento de água (68,8%) e mecanização agrícola (54,2%) obteve 
acima de R$1.200,00 provenientes de outras rendas. Observou-se ainda que nesses 
subprojetos existem apenas duas categorias de famílias: aquelas  que receberam até R$ 300,00 
e aquelas que receberam acima de R$1.200,00 no ano de 2004.  
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Tabela 13 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo outras rendas 
recebidas e tipo de subprojeto,  em 2004. (%) 

Tipo de subprojeto 

Outras rendas(OR) 

Subprojeto
s de 

abastecime
nto de água 

Subprojetos de 
eletrificação 

Subprojetos 
de 

mecanização 
agrícola 

Total 
 
 
  

R$ 0,00  ≤ OR ≤ R$ 300,00 31,3 54,2 45,8 43,8 
R$ 301,00  ≤ OR ≤ R$ 600,00 0,0 2,1 0,0 ,7 
R$ 601,00  ≤ OR ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
R$ 901,00  ≤ OR ≤ R$ 1,200,00 0,0 4,2 0,0 1,4 
OR≥ R$ 1,200,00 68,8 39,6 54,2 54,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Os dados da Tabela 14 mostram que a maioria das famílias nos municípios de 

Quixeramobim (83,3%), Barreira (61,1%) e Itapipoca (61,1%) receberam valor superior a 
R$1.200,00 provenientes de outras rendas. Entretanto, metade ou mais da metade das famílias 
nos municípios de Caucaia, Morada Nova, Viçosa do Ceará, Iguatu e Crateús obtiveram até 
R$ 300,00 nessa categoria de renda. 
 
Tabela 14 - Freqüência relativa  dos beneficiários segundo as outras rendas recebidas, por 

municípios, em 2004. (%) 
Município selecionado 

Outras rendas(OR) 
Morada 

 Nova 
Itapi- 
poca 

Viçosa  
do 

Ceará Iguatu 
Quixera- 

mobim 
Cra- 
teús Barreira Caucaia Total 

R$ 0,00  ≤ OR ≤ R$ 
300,00 

55,6 38,9 50,0 50,0 16,7 50,0 27,8 61,1 43,8 

R$ 301,00  ≤ OR ≤ R$ 
600,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 0,0 0,7 

R$ 601,00  ≤ Outras 
rendas ≤ R$ 900,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

R$ 901,00  ≤ OR ≤ R$ 
1.200,00 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 5,6 1,4 

OR ≥ R$ 1.200,00 44,4 61,1 50,0 50,0 83,3 50,0 61,1 33,3 54,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A Tabela 15 mostra que os beneficiários dos subprojetos receberam em média, R$ 
2.742,58 provenientes de outras rendas. Os amostrados nos municípios de Quixeramobim e 
Iguatu alcançaram as maiores médias,  primeira e segunda posições respectivamente, e o 
município de Caucaia ficou no último lugar em relação ao valor médio de outras rendas. 

Os dados da tabela mostram ainda que o maior valor médio dessa categoria de renda, 
R$ 3.399,98, foi para os subprojetos de abastecimento de água, seguido pelos de mecanização 
agrícola (R$ 2.849,62) e eletrificação rural (R$ 1.978,13). 

Os testes de Tukey mostram que não há diferença entre os valores médios de outras 
rendas das famílias nos municípios e também por tipo de subprojeto a um nível de 
significância de 0,05. 
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Tabela 15 – Outras rendas médias recebidas pelos beneficiários, por município e tipo de 
subprojeto, em 2004 (R$) 

Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 
Subprojetos de abastecimento de água 2600,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de eletrificação 520,00 0,00 3120,00 
Subprojetos de mecanização agrícola 3120,00 0,00 6240,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 2080,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de abastecimento de água 3001,50 0,00 9369,00 
Subprojetos de eletrificação 1040,00 0,00 3120,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 3692,00 0,00 6448,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 2577,83 0,00 9369,00 

Subprojetos de abastecimento de água 3640,00 0,00 6240,00 
Subprojetos de eletrificação 2600,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1560,00 0,00 6240,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 2600,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de abastecimento de água 4650,00 0,00 12480,00 
Subprojetos de eletrificação 3683,33 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2080,00 0,00 6240,00 

Iguatu 
  
  
  Total 3471,11 0,00 12480,00 

Subprojetos de abastecimento de água 4286,67 240,00 9880,00 
Subprojetos de eletrificação 4680,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 4730,00 300,00 9360,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 4565,56 0,00 9880,00 

Subprojetos de abastecimento de água 2816,67 0,00 6240,00 
Subprojetos de eletrificação 540,00 0,00 3120,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2600,00 0,00 6240,00 

Crateús 
  
  
  Total 1985,56 0,00 6240,00 

Subprojetos de abastecimento de água 3506,67 0,00 6240,00 
Subprojetos de eletrificação 1521,67 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 3966,67 0,00 6760,00 

Barreira 
  
  
  Total 2998,33 0,00 6760,00 

Subprojetos de abastecimento de água 2698,33 0,00 6720,00 
Subprojetos de eletrificação 1240,00 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 1048,33 0,00 6240,00 

Caucaia 
  
  
  Total 1662,22 0,00 6720,00 

Subprojetos de abastecimento de água 3399,98 0,00 12480,00 
Subprojetos de eletrificação 1978,13 0,00 6240,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 2849,62 0,00 9360,00 

Total 
  
  
  Total 2742,58 0,00 12480,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
3.6 – Renda total 
 

As informações sobre a distribuição da renda total na amostra indicam que 97,9% 
das famílias entrevistadas obtiveram uma renda superior a R$ 1200,00 em 2004 (Tabela 16). 

De acordo com os dados das Tabelas 16 e 17, todas as famílias do subprojeto de 
abastecimento de água; 97,9% dos subprojetos de mecanização agrícola e 95,8% dos 
subprojetos de eletrificação rural tiveram, no ano de 2004, uma renda superior a R$ 1.200,00. 
Esta análise feita por município mostra que as famílias entrevistadas em todos os municípios 
selecionados, com exceção de Viçosa do Ceará (94,4%) e Crateús (88,9%) alcançaram renda 
total maior do que R$ 1.200,00. 
 
 



 18

Tabela 16 - Freqüência relativa  dos beneficiários dos subprojetos segundo, a renda total 
recebida por tipo de subprojeto, em 2004. (%) 

Tipo de subprojeto 

 
Renda total (RT) 

Subprojetos 
de 
abasteciment
o de água 

Subprojetos 
de 
eletrificação 

Subprojetos 
de 
mecanização 
agrícola 

Total 
 

RT ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 
R$ 901,00  ≤  RT ≤  R$ 1.200,00 0,0 4,2 2,1 2,1 
RT > R$ 1.200,00 100,0 95,8 97,9 97,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Tabela 17 - Freqüência relativa dos beneficiários dos subprojetos segundo renda total recebida 

por município, em 2004. (%) 
Município selecionado 

Renda total (RTo) 
Morada  

Nova 
Itapi- 
poca 

Viçosa  
do 

Ceará Iguatu 
Quixe- 

ramobim 
Cra- 
teús Barreira Caucaia 

Total 

RTo ≤ R$ 900,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
R$ 901,00  ≤  RTo ≤  
R$ 1,200,00 0,0 0,0 5,6 0,0 0,0 11,1 0,0 0,0 2,1 
RTo > R$ 1,200,00 100,0 100,0 94,4 100,0 100,0 88,9 100,0 100,0 97,9 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Analisando a renda total média, Tabela 18,  observou-se que as famílias beneficiadas 
pelos subprojetos de mecanização agrícola ficaram em 1º lugar com uma renda média anual 
de          R$ 6.248,19, seguidas pelas famílias dos subprojetos de abastecimento de água (R$ 
5.883,89) e eletrificação rural (R$ 4.508,46). A renda total média da amostra foi de R$ 
5.544,49. 

O teste de Tukey mostrou que não existe diferença significativa, ao nível de 5% de 
significância, entre o valor médio da renda total nas sub-amostras dos municípios e também 
entre as sub-amostras dos tipos de subprojetos. 

A maior parcela da renda total dos beneficiários do Projeto São José no ano de 2004 
foi proveniente de outros rendimentos (49,42%). A renda proveniente da produção agrícola 
participou com 25, 31% na composição total de rendimentos. A renda proveniente das 
atividades não agrícolas foi muito pequena e demonstrou a falta de alternativas de atividades 
não agrícolas e/ou a falta de qualificação da mão de obra, o que dificulta o seu emprego em 
outras atividades. 

Uma comparação entre a composição da renda total nas famílias beneficiadas pelos 
três tipos de subprojetos, Figura 1, permite confirmar que a participação da renda agrícola na 
renda total das comunidades é maior naquelas beneficiadas pelos subprojetos de mecanização 
agrícola. 
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Tabela 18 – Renda total média recebida pelos beneficiários, por município e tipo de 
subprojeto, em 2004 (R$) 

Município selecionado Tipo de subprojeto Média Mínimo Máximo 
Subprojetos de abastecimento de água 5661,67 1770,00 8900,00 

Subprojetos de eletrificação 5126,67 2050,00 10910,00 
Subprojetos de mecanização agrícola 6205,00 2665,00 11240,00 

Morada Nova 
  
  
  Total 5664,44 1770,00 11240,00 

Subprojetos de abastecimento de água 6101,33 2860,00 15020,00 
Subprojetos de eletrificação 3394,17 1811,00 4720,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 6080,33 2264,00 10598,00 

Itapipoca 
  
  
  Total 5191,94 1811,00 15020,00 

Subprojetos de abastecimento de água 5039,33 1400,00 8390,00 
Subprojetos de eletrificação 4442,67 2741,00 7580,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 4059,17 1060,00 7640,00 

Viçosa do Ceará 
  
  
  Total 4513,72 1060,00 8390,00 

Subprojetos de abastecimento de água 8472,40 4370,00 12790,00 
Subprojetos de eletrificação 6549,50 1750,00 12310,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 4758,50 1678,00 6778,00 

Iguatu 
  
  
  Total 6482,94 1678,00 12790,00 

Subprojetos de abastecimento de água 6176,50 2796,00 10873,00 
Subprojetos de eletrificação 6100,50 2150,00 9719,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 9236,00 4092,00 15020,00 

Quixeramobim 
  
  
  Total 7171,00 2150,00 15020,00 

Subprojetos de abastecimento de água 4891,17 1400,00 7260,00 
Subprojetos de eletrificação 2246,00 1136,00 4774,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 6728,33 2310,00 10754,00 

Crateús 
  
  
  Total 4621,83 1136,00 10754,00 

Subprojetos de abastecimento de água 6762,17 3040,00 14010,00 
Subprojetos de eletrificação 3622,33 1810,00 7544,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 8476,67 4660,00 14198,00 

Barreira 
  
  
  Total 6287,06 1810,00 14198,00 

Subprojetos de abastecimento de água 4398,00 2450,00 7008,00 
Subprojetos de eletrificação 4585,83 1470,00 9925,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 4441,50 2365,00 9940,00 

Caucaia 
  
  
  Total 4475,11 1470,00 9940,00 

Subprojetos de abastecimento de água 5883,89 1400,00 15020,00 
Subprojetos de eletrificação 4508,46 1136,00 12310,00 

Subprojetos de mecanização agrícola 6248,19 1060,00 15020,00 

Total 
  
  
  Total 5544,49 1060,00 15020,00 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Figura 1 - Participação das fontes de renda na renda média total dos beneficiários por tipo de 
subprojetos. 

 
 

4. Conclusões e sugestões 
� A principal fonte de renda das famílias beneficiadas pelo Projeto São José são as 

aposentadorias e pensões. A renda de atividade não agrícola foi a que menos contribuiu 
para a formação da renda total , o que demonstra a falta de atividades não agrícolas e/ou a 
falta de qualificação da mão-de-obra o que dificulta o seu emprego em outras atividades. 
Há necessidade de geração das rendas agrícolas e não agrícolas para que a população 
encontre motivação para permanecer na zona rural. Neste sentido, os subprojetos de 
mecanização agrícola apresentaram melhor desempenho em relação aos subprojetos de 
eletrificação rural e abastecimento de água, com maior participação da renda agrícola na 
renda total das famílias. 

� Os beneficiárias com maior renda anual média encontram-se no grupo dos subprojetos de 
mecanização agrícola, seguidos dos subprojetos de abastecimento de água e por último 
eletrificação rural. 

� Os subprojetos de Infra-estrutura (abastecimento de água e eletrificação rural) e 
produtivos (mecanização agrícola) têm efeitos positivos sobre a qualidade de vida das 
famílias beneficiadas, mas não o suficiente para promover mudanças estruturais no nível 
de emprego e renda. Os subprojetos de abastecimento de água e eletrificação rural (a 
prioridade das comunidades e também do governo do Estado) não são geradores de 
emprego e renda, mas de melhoria na qualidade de vida. 

� Aumentar as rendas agrícolas e não agrícolas nas comunidades é o grande desafio do 
Projeto São José na obtenção de um desenvolvimento mais efetivo, com diminuição da 
pobreza rural. Para tanto o Governo Estadual deveria financiar com recursos 
reembolsáveis os subprojetos produtivos capazes de gerar emprego e renda  nas 
comunidades. 

� Antes da implantação de novos subprojetos produtivos sugere-se que sejam realizados 
estudos para verificar causas de sucessos e fracassos dos subprojetos financiados pelo 
governo estadual através do Projeto São José. 
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