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RESUMO 
 
 
Esse trabalho se propõe a fazer uma tipificação de produtores rurais com base na metodologia 

do diagnóstico dos sistemas agrários, considerando que o enquadramento atual realizada pelo 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) é feito apenas com 

base na renda dos produtores. Então, para realizar essa tipificação serão levados em 

consideração outras variáveis de cunho qualitativo, sendo necessária ainda a realização de 

zoneamento agroecologico, entrevistas históricas e observação da trajetória de acumulação. 

Para efetuar esse trabalho, foi escolhido o vale do riacho Forquilha, no sertão central cearense, 

no Município de Quixeramobim, onde também se encontra instalado o Projeto Pingo d’Água, 

importante arranjo produtivo local. Foram, então, determinados quatro sistemas de produção 

fundamentais de acordo com as zonas agrocecologicas existentes no Vale, mas a partir alguns 

sistemas surgiram ramificações em virtude da trajetória de acumulação. Foi, então, realizada a 

re-tipificação dos produtores e sistemas de produção da localidade e, com base nas 

informações levantadas, foi sugerida uma nova classificação para que o crédito e a assistência 

cheguem de fato a outros produtores que até então estariam fora de alcance. 

 

Palavras-chave: Agricultura Familiar, Desenvolvimento Rural, Sistemas Agrícolas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ABSTRACT 

 
The present study proposes a typification of rural producers based on the methodology of 

agrarian system diagnosis, considering that current framing carried by the National Program 

to the Family Farm Strengthening (PRONAF) is done based only on producers’ incomes. So, 

in order to design such typification, other qualitative variables will be considered, still with 

the need for agroecological zoning, historical interviews and observation of accumulation 

trajectory. To make this work possible, the Riacho Forquilha Valley, in Quixeramobim, in 

central backlands of Ceara, was chosen, where is also installed the Drop of water Project 

(Projeto Pingo D’Água), important local productive arrangement. Four primary production 

systems were determined according to existing agroecological zones in the valley, but, from 

some systems some branches were raised, due to the accumulation trajectory. The 

retypification of producers and systems of local production was done and, based on collected 

information it was suggested another classification in order to allow the credit and the 

assistance to effectively arrive to other producers who would be so far out of reach. 

 

KEYWORDS: Family Agriculture, Sustenaible Development, Agrarian Development 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

O Nordeste brasileiro é uma região pobre, fato este observado a partir de alguns 

indicadores socioeconômicos, tais como PIB regional, concentração de renda, renda per 

capita e taxa de analfabetismo, dentre outros. Percebe-se então que, enquanto de um lado 

existe uma população na mais absoluta miséria, do outro ainda há um segmento minoritário e 

concentrador de renda, vivendo com um alto padrão de vida. Essas disparidades sociais são 

marcantes em toda a região, em quaisquer dos nove estados componentes. 

 

No Nordeste apenas os estabelecimentos com mais de 200 hectares oferecem uma 

remuneração maior que um salário mínimo. O Nordeste contém 47,5% de todos os 

estabelecimentos do país: 2,3 milhões, 94,2% deles com área inferior a 100 hectares. 

(ALVES, 2001) 

 

Segundo Beduschi & Abramovay (2003), as organizações públicas voltadas ao 

desenvolvimento regional são historicamente marcadas pela centralização das iniciativas e 

pela falta de articulação real com as experiências vividas pelos agentes locais. Esse 

comportamento da Administração Pública, por sua vez, sinaliza aos agentes privados uma 

conduta inadequada a esta atuação do Estado e inibe o surgimento de iniciativas inovadoras e 

que reflitam a formulação de processos inéditos de aprendizagem localizada, como é 

sugerido, por exemplo, no modelo de desenvolvimento endógeno. 

Verifica-se, no entanto, que algumas localidades se desenvolveram mais do que  

outras. Esse fato foi comprovado pelas ilhas de desenvolvimento localizadas pontualmente no 

Nordeste e representadas por vários arranjos produtivos locais espalhados, que se devem a 

alguns elementos que favoreceram esse desenvolvimento, dentre os quais se destacam, além 

da abundância de algum fator produtivo determinante para produção de bens intermediários e 

de consumo, a política de inclusão social, com o PRONAF (Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar), o programa de incentivo ao crédito rural. 

Foi então, em meio a todas essas tentativas de desenvolvimento, que surgiu o 

PRONAF, o qual também é objetivo de muitas alterações desde a sua criação, buscando 

identificar formas mais eficientes de repasse de crédito e assistência técnica. 

 



 

 

Tentando reduzir essas disparidades entre regiões e localidades, em 1995, com a 

Resolução CMN (Conselho Monetário Nacional) – BACEN (Banco Central) no 2.191 de 

24/08/1995, foi criado pelo Governo federal, com o propósito de apoiar os agricultores 

familiares, atualmente sob gestão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o PRONAF – 

Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar. De acordo com a Diretoria de 

Agronegócio do Banco do Brasil (2002), este Programa tem por objetivo principal o 

fortalecimento e a valorização do agricultor familiar, visando a integrá-lo à cadeia de 

agronegócios e proporcionar-lhe o aumento de renda e a agregação de valor ao produto e à 

propriedade, mediante sua profissionalização e modernização do sistema produtivo. 

Pode-se verificar a importância e o peso do crédito rural, quando se observam as 

transformações ocorridas na agricultura brasileira a partir da década de 1960, quando 

começou a ocorreu um direcionamento concentrado para alguns grupos de produtores. As 

concessões de crédito privilegiaram as transações de maior volume e de menor custo 

administrativo. Essas e outras situações contribuíram ainda mais para as distorções regionais, 

ampliando as diferenças na distribuição de renda entre as regiões e os próprios agricultores. 

Apesar de o PRONAF, porém, ser um programa de inclusão social do pequeno 

agricultor, por levar crédito e assistência técnica, está recheado de entraves e gargalos, em 

virtude da sua formulação, conceituação e metodologia empregada. Para enquadrar os 

produtores e determinar a linha de crédito a ser seguida, o Programa atualmente recorre a 

variáveis quantitativas, como renda, valor da produção, área cultivada, endividamento 

bancário e, capacidade de pagamento, não levando em consideração variáveis qualitativas tais 

como capital social1, capital humano, escolaridade, dentre outras, que expressam as 

potencialidades de cada grupo/tipo, de cada localidade ou região. 

Considerando que a metodologia empregada atualmente se mostra ineficiente na 

aplicação dos recursos e incapaz de promover as transformações desejadas, o presente estudo 

tem como principal objetivo re-tipificar os produtores agrícolas com base na metodologia do 

diagnóstico dos sistemas agrários - DSA. 

                                                 
1Características da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuem para aumentar a 
eficiência da sociedade, facilitando as ações coordenadas, que configuram aquilo que os autores recentemente 
denominaram de capital Social (BARRETO, 2004). 

O capital social seria o grau de unidade e coesão social que a população de determinado território apresenta a 
partir da confiança na sua capacidade de promover desenvolvimento e superar obstáculos. Refere-se, portanto, a 
elementos da cultura e valores constituídos histórica e coletivamente num determinado território. (BARRETO, 
2004). 



 

 

Como os recursos são limitados e escassos, espera-se que, a partir de uma re-

tipificação dos produtores com base no DSA, sejam mais bem alocados, atingindo uma gama 

maior de produtores que até então não teriam acesso ao PRONAF, dado que suas receitas e ou 

produção não seriam suficientes segundo o atual enquadramento do Programa. Assim, a 

realização deste trabalho contribui certamente, para uma aplicação mais eficiente do crédito 

rural e assistência técnica. 

Para efetuar o estudo, foi selecionada a região do vale do riacho Forquilha, no 

Município de Quixeramobim, pois naquele Vale com pouco mais de 30km de extensão e 

cerca de 1200 famílias, dentre as localidades existentes, percebe-se claramente um 

descompasso com relação aos meios de vida e de produção. Numa das localidades, São Bento, 

foi criado o Projeto Pingo d’Água, que proporcionou grande avanço econômico-financeiro 

para os participantes do Projeto, os quais saíram de uma agricultura familiar de sequeiro 

(milho, feijão, arroz, fava) para fruticultura irrigada. Vale ressaltar a importância do arranjo 

produtivo local estabelecido pelo Projeto, em virtude da incorporação de tecnologias 

apropriadas aos pequenos agricultores, que propiciaram o aumento da oferta de água, em 

conseqüência da perfuração de poços tubulares manuais (PTM),melhorando assim a qualidade 

de vida das famílias do Vale.  

Esse APL foi estudado por Amaral Filho (2004), ao identificar quatro atributos 

fundamentais que favoreceram a melhoria na qualidade de vida, dentre eles: 

• inovação tecnológica em matéria de exploração de recursos hídricos; 

• agricultura irrigada realizada pela pequena produção familiar; 

• aumento da produção agrícola no semi-árido; 

• geração de emprego e renda no campo. 

Ainda de acordo com Amaral Filho (2004), a importância desse APL pode ser 

mensurada pelas menções honrosas e premiações recebidas, bem como por haver servido de 

inspiração para dois programas do Governo do Estado do Ceará: Programa Poços do Sertão e 

Caminhos de Israel. 

Ao longo deste trabalho, espera-se apresentar nova proposta de tipificação de 

produtores e sistemas de produção, visando a uma alocação melhor de recursos e orientação 

mais precisa para o serviço de assistência técnica. 

 

 

 



 

 

1.1.1 Crédito Rural 

 

Dentre outros fatores já citados, o crédito rural pode ser um impulsionador do 

desenvolvimento. A lei no 4.829, de 05 de novembro de 1965, sancionada pelo então 

presidente Humberto de Alencar Castello Branco, foi um marco na institucionalização do 

crédito rural no Brasil, que tinha por objetivos, de acordo com a Diretoria de Agronegócios do 

Banco do Brasil (2004): 

1. estimular o incremento ordenado dos investimentos rurais, inclusive para 

armazenamento, beneficiamento e industrialização dos produtos agropecuários, 

quando efetuados por cooperativas ou pelo produtor na sua propriedade rural; 

2. favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e a comercialização dos 

produtos agropecuários; 

3. possibilitar o fortalecimento econômico dos produtos, notadamente considerados ou 

classificados como pequenos e médios; e 

4. incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao crescimento da 

produtividade, à melhoria do padrão de vida das populações rurais e à adequada defesa 

do solo. 

A finalidade para o uso desse crédito rural era voltada para: 

• custeio, quando atendia as despesas do ciclo produtivo; 

• investimento, quando eram destinadas às inversões em bens e serviços que originam 

benefícios por mais de um ciclo produtivo; e 

• comercialização, quando atendia as despesas de pós-produção. 

Legalmente, ainda de acordo com a Diretoria de Agronegócios do Banco do Brasil 

(2002), o crédito rural era normatizado por alguns instrumentos tais como: 

• Lei no 4.595, de 31 de dezembro de 1964, que criou o Sistema Nacional de Crédito 

Rural, formado pelo Banco Central (BACEN), Banco do Brasil (BB), Banco da 

Amazônia (BASA), Banco do Nordeste (BNB), entre outros órgãos; 

• Lei no 4.829, de 5 de novembro de 1965, que institucionalizou o crédito rural, 

Decreto-Lei no167, de 14 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre títulos de crédito 

rural, medidas provisórias e portarias interministeriais específicas; e 

• resoluções, circulares e normas divulgadas pelo BACEN que compõem o manual de 

crédito rural. 

 



 

 

1.1.2  PRONAF: Retrospectiva Histórica. 

 

O PRONAF, atualmente, de acordo com a Resolução no 3223/2006 do Banco 

Central, destina-se ao apoio financeiro das atividades agropecuárias e não agropecuárias 

exploradas mediante emprego direto da força de trabalho do produtor rural e de sua família. 

Historicamente, com base nos informativos da Diretoria de Agronegócio do 

Banco do Brasil, em 1995, o Programa operava com taxa de juros de 16% ao ano para custeio 

e investimento para produtores que apresentavam a Declaração de Aptidão ao Programa. Em 

1996, por meio do Decreto n.o 1.946, de 28/06/96, houve redução da taxa de juros para 12% 

ao ano e ampliação do limite de crédito individual e coletivo. 

Em 1997, ocorreu a inclusão de novos beneficiários como os pescadores 

artesanais, aqüicultores e seringueiros extrativistas; houve redução da taxa de juros para 6,5% 

ao ano e criação de mais linhas de financiamento, inclusive modalidade destinada a melhorar 

a infra-estrutura e os serviços comunitários rurais, ocorrendo ainda a simplificação das 

normas do PROAGRO. 

Em seguida, durante os anos de 1998 e 1999, houve, respectivamente, uma 

redução da taxa de juros para 5,75% ao ano, com a criação da linha PRONAF Agregar e 

classificação dos beneficiários do PRONAF em grupos “A”, “B”, “C” e “D”, para fins de 

acesso aos créditos; extinção do Programa Especial de Crédito para a Reforma Agrária 

(PROCERA), passando as famílias assentadas pelo Programa Nacional de Reforma Agrária a 

serem beneficiadas pelo PRONAF “A”; além disso ocorreu a criação de crédito coletivo para 

pessoas jurídicas destinado a associações, cooperativas e outras formas de agrupamento; 

possibilidade de financiamento de atividade não agrícola, como o turismo rural e o artesanato. 

Nos anos de 2000 e 2001 aconteceram: a redução da taxa de juros para 4% ao ano; 

criação de custeio especial para assentados da reforma agrária e beneficiários do Programa de 

Crédito Fundiário (PCF); a elevação do limite de financiamento; o aumento para até cinco 

anos do período de carência para projetos de investimento; e a possibilidade de substituição 

do projeto técnico de investimento por proposta simples. 

No ano de 2002, o financiamento à cultura do fumo foi suspenso e elevado o 

limite de crédito em projetos iniciais para beneficiários do grupo “A” do PRONAF, dos quais 

7,7% eram destinados ao pagamento da assistência técnica. 

Em 2003, surgiram medidas de simplificação e racionalização dos contratos, 

permitindo renovações por até cinco anos. Além disso, nesse mesmo ano que foram criadas 

outras linhas de crédito como PRONAF Semi-Árido, PRONAF Florestal e Cartão PRONAF. 



 

 

Essas novas modalidades buscavam atingir mais agricultores familiares que até aquele 

momento não tinham acesso às linhas anteriores. 

Logo em seguida, já em 2004, foram incluídas novas linhas de financiamento 

como PRONAF Mulher, PRONAF Jovem, PRONAF grupo “E”; reestruturação do PRONAF 

Agregar, passando a denominar-se PRONAF Agroindústria; e criação do PROAGRO Mais. 

Por fim, de 2005 até hoje, foi criada linha Cotas-Partes, para “PRONAFianos” 

filiados a cooperativas de produção rural, em que 90% dos participantes sejam oriundos de 

agricultura familiar. Ocorreu, ainda, mais recentemente, uma atualização com relação a 

limites e taxas nas demais linhas de crédito. 

Em suma, o Programa objetiva facilitar o acesso ao crédito, à capacitação e à 

assistência técnica. Desde a sua criação, possibilitou o acesso ao crédito a agricultores 

familiares, ajudando inclusive como agente redutor do êxodo rural. Segundo Ferreira, Silveira 

e Garcia (2002), dentre vários estudiosos entrevistados, era unânime a idéia que o PRONAF 

seria um instrumento de grande importância para o desenvolvimento da agricultura familiar e 

que, sem o Programa, várias famílias estariam “literalmente liquidadas”, ou estariam numa 

situação pior, caso não fossem beneficiadas. Ainda segundo os autores supracitados, os 

entrevistados pesquisados concordam com a idéia de que a capacitação e a assistência técnica 

são exigências cruciais para o fortalecimento da agricultura familiar, entretanto, consideram-

na deficiente mas que as suas presenças façam a diferença, pois o acesso ao financiamento é 

dependente de projeto técnico-econômico; e também que, quanto mais bem executadas estas 

duas ações, maior será o retorno para o beneficiário. 

 

1.1.3  Linhas de crédito disponíveis no PRONAF e seus critérios de enquadramento 

 

O PRONAF atualmente conta com um portifólio de linhas de crédito subdivididas 

em cinco grandes grupos, conforme é apresentado na tabela 1. Observa-se ainda que são 

mostrados os limites de crédito de cada linha, bem como as taxas inerentes a cada um deles, 

especificando ainda bônus por adimplência e prazos. 

 

 

 

 

 



 

 

TABELA 1 - Modalidades de crédito do PRONAF 
MODALIDADE LIMITES CUSTEIO TAXAS BÔNUS 

ADIMPLÊNCIA 
PRAZO OBSERVAÇÕES 

GRUPO A 

Investimento 
R$16.500,00 até 

R$18.000,00 com 
ATER 

Até 35% 
Associado 

1,15%a.a. 
40% s/ Capital 
45% c/ ATER 

Até 10 anos 
total até 5 

de carência 
Realizado em até duas operações 

GRUPO A/C 

Custeio de 
R$500,00 até 

R$3.000,00 (+) 
sobreteto de 30% 

- 2%a.a. R$200,00 
Até 2 anos 
conforme 
atividade 

Até três operações  após a 
contratação do A. 

GRUPO A 
(Recuperação) 

Investimento até 
R$6.000,00 

Até 35% 
Associado 

1%a.a. - 
Até 10 anos 
com até 3 

de carência 

Beneficiário do crédito fundiário 
e assentados de Reforma Agrária 
que já contrataram o teto do valor 
do Grupo A ou Procera até 1o. de 

Agosto de 2002, adimplentes e 
que ainda não tomaram 

financiamento de investimento 
nos Grupos C,D e E. 

GRUPO B Até R$3.000,00 
Até 35% 

Associado 
1%a.a. 

25% sobre cada 
parcela 

Até 2 anos 
total 

Em quantas operações possíveis 
desde que não ultrapasse o valor 

de R$3.000,00 e que cada 
operação não ultrapasse 

R$1.000,00 
Custeio de 

R$500,00 até 
R$3.000,00 (+) 

sobreteto de 
30%* (-)50%** 

- 4%a.a. R$200,00 
Até 2 anos 
conforme 
atividade 

Até seis operações com o Bônus. 
Outras sem o Bônus.  Sobreteto 
de 30% para grãos e mandioca. 

Sobreteto de 50% para atividades 
em anexo*. 

GRUPO C 
Investimento 
R$1.500,00 a 

R$6.000,00 (+) 
sobreteto (-

)50%** 

Até 35% 
Associado 

3%a.a. R$700,00 

Até 8 anos 
total com 

carência de 
3 a 5 anos 

Até 3 operações. Só duas com 
bônus adimplência 

Custeio até 
R$6.000,00 por 

ano (+) sobreteto 
(-) 30%* 

- 4%a.a. - Até 2 anos - 

GRUPO D 
Investimento 

R$18.000,00 (+) 
Sobreteto (-) 

50%* 

Até 35% 
Associado 

3%a.a. - 

Até 8 anos 
total com 

carência de 
3 a 5 anos 

- 

Custeio - 
R$28.000,00 

- 7,25%a.a. - Até 2 anos 
Os FNE, FNO e FCO definem os 
encargos financeiros, prazos de 

pagamentos e bônus. GRUPO E 
Investimento - 
R$36.000,00 

Até 35% 
Associado 

7,25%a.a. - Até 8 anos total com carência de 3 a 5 anos 

AGROINDÚSTRIA 
A, A/C, B, C, D e E 

Individual 
R$18.000,00 

- 3%a.a. - 

Até 8 anos 
total com 

carência de 
3 a 5 anos 

Até 30% para produção. Até 35% 
capital de giro. Até 15% para 

central de gerenciamento 

CUSTEIO 
AGROINDÚSTRIA 
A, A/C, B, C, D e E 

Individual 
R$5.000,00 
Col./Grupal 

R$150.000,00 

- 8,75%a.a. - 
Até 12 
meses 

- 

Fonte: BNB / BACEN / EMATERCE (2006) 

 

O Programa, além das linhas tradicionais, prevê atendimento específico para 

alguns segmentos como: mulheres, jovens, infra-estrutura no semi-árido, projetos florestais, 

agroindústrias, agroecologia e pequenas unidades industriais ligadas a atividade rural. 



 

 

 

1.1.4. Crítica e problemática levantada ao PRONAF 

 

No Brasil, historicamente, o aprendizado com relação ao crescimento e 

desenvolvimento rural evoluiu ao longo das últimas décadas. Segundo Perondi (2004), desde 

os anos 1950, as idéias de desenvolvimento rural se transformaram ao longo do tempo, 

quando, inicialmente, passou por uma modernização, seguida de transferência tecnológica, 

juntamente com a inserção da revolução verde, que depois serviu para abrir espaço para um 

desenvolvimento rural integrado, ligado a políticas públicas que conduziam o crédito agrícola. 

Nos anos 1980, com os mercados mais livres e diagnósticos rurais mais eficientes, iniciaram-

se as pesquisas sobre sistema de produção. O P&D pesquisa e desenvolvimento - passava a 

ser encarado como um processo e não como um produto. Nas duas últimas décadas, outros 

fatores foram importantes para o desenvolvimento rural, como a implementação de programas 

de microcrédito, os diagnósticos participativos, as análises dos beneficiários dos programas de 

desenvolvimento, as discussões sobre o meio ambiente e sua sustentabilidade, os estudos de 

gênero, tendo todos esses tópicos em comum a observação da variável capital social como 

base para produzir o desenvolvimento. 

 

Embora os seus recursos sejam distribuídos heterogeneamente no Brasil, como 

mostra a TABELA 2, observando os valores liberados nas regiões de 1997 a 2003, vale 

ressaltar que formuladores, gestores, operadores e beneficiários do PRONAF, após alguns 

anos trabalhando com o Programa, verificaram que, aliados a este, existem vários entraves, 

gargalos de ordem conceitual, operacional, metodológica e instrumental. Apesar disso, porém, 

continuam concordando na noção de que: “ruim com ele, pior sem ele”. Observando-se a 

TABELA 2, verifica-se que o Nordeste, com maior quantidade percentual de 

estabelecimentos (46%), é a região que possui um dos mais baixos repasses (20%) fornecidos 

pelo Programa, enquanto na região Sul, por exemplo, que tem menos da metade dos 

estabelecimentos do Nordeste (21%), possui um repasse do PRONAF que representa mais do 

que o dobro do Nordeste: 51%. 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 - Distribuição regional dos recursos do PRONAF liberados de 1997 a 2003. 
REGIÃO ESTABELECIMENTOS 

(%) 
CRÉDITO 1997 – 2003 

(%) 
Centro – Oeste 5 7,5 
Nordeste 46 20 
Norte 9 6 
Sudeste 17 16 
Sul  21 51 
TOTAL 100 100 
FONTE: Banco Central do Brasil (BACEN) (2004), Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) (Brasil, 
2004), Companhia Nacional de Abastecimento do Brasil (CONAB, 2004). 

 

Assim, pode-se perceber o quão viesado é o PRONAF, e isso pode explicar o 

porquê de tantas linhas de crédito e tantas mudanças na sua formulação. 

Para um agricultor pleitear os créditos provenientes do PRONAF, faz-se 

necessário o atendimento de alguns requisitos, de forma cumulativa, mediante a apresentação 

da Declaração de Aptidão ao Programa. Dentre esses requisitos, podem ser citados: 

1. explorem a terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário, parceiro ou 

concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária; 

2. residam na propriedade ou em local próximo; 

3. possuam, no máximo, quatro módulos fiscais (ou seis módulos, no caso de atividade 

pecuária); 

4. tenham o trabalho familiar como base de exploração do estabelecimento; e 

5. tenham renda bruta anual compatível com a exigida para cada grupo do PRONAF. 

Atualmente o enquadramento realizado pelo PRONAF é dado da seguinte forma: 

TABELA 3 – Critérios de Enquadramento do PRONAF 

B C D

Renda Mínima 
(Origem)

No mínimo, 30% da renda 
familiar é oriunda da exploração 
agropecuária ou não 
agropecuária do estabelecimento

No mínimo, 60% da renda 
familiar é oriunda da exploração 
agropecuária ou não 
agropecuária do estabelecimento.

No mínimo, 70% da renda 
familiar é oriunda da exploração 
agropecuária ou não 
agropecuária do estabelecimento.

Força de Trabalho 
(MDO)

Trabalho familiar é a base da 
exploração do estabelecimento

Trabalho familiar predomina, 
com uso eventual do trabalho 
assalariado

Trabalho familiar predominante, 
com uso eventual de trabalhado 
de terceiros e até 2 empregados 
permanentes

Renda Brutal 
Annual

Renda Brua familiar anua de até 
R$2mil, excluídos os proventos 
da previdência rural e programas 
sociais

Renda Brua familiar anua acima 
de R$2 mil e até R$14 mil, 
excluídos os proventos da 
previdência rural e programas 
sociais

Renda Brua familiar anua acima 
de R$14mil e até R$40 mil, 
excluídos os proventos da 
previdência rural e programas 
sociais

Características do 
Enquadramento

Linhas de Crédito

Fonte: EMATERCE (2006) 



 

 

 

Além dos critérios particulares de cada linha, como é mostrado na tabela 3, 

existem outros, comuns às três linhas, como: (1) os pronafianos devem ser agricultores 

familiares, proprietários, posseiros, arrendatários, parceiros, quilomolas, indígenas e 

concessionários da Reforma Agrária; (2) devem residir na propriedade ou em local próximo; 

(3) para efeito de enquadramento nos referidos grupos, a renda bruta proveniente de 

atividades de avicultura, aqüicultura, pecuária de leite, olericultura, sericicultura e 

suinocultura não integradas a indústria, desenvolvidas fora do regime de parceria ou 

integração com a agroindústria, deve ser rebatida em 50%.(GUANZIROLI, 1998). 

É importante ressaltar, entretanto, que, apesar de o PRONAF ter sido criado nos 

anos 1990, nas suas avaliações levava em consideração apenas variáveis quantitativas ou de 

cunho financeiro, e por conta dessa abordagem, enfrenta vários problemas, detectados nos 

últimos anos em inúmeras avaliações, dentre eles, destacando-se: 

1. a atual normatização do PRONAF e as práticas adotadas pelo sistema bancário fazem 

com que um grande número de agricultores familiares não seja atendido; 

2. nenhuma ou baixa escolaridade, além de falta de organização por parte dos 

beneficiários; 

3. não são detentores dos títulos de propriedades das terras que cultivam; 

4. grande contingente de agricultores não possui qualquer documento de identificação 

(certidão de nascimento, RG, CPF); 

5. taxação dos sindicatos sobre os financiamentos; 

6. elevados custos de transporte; 

7. os beneficiários não dominam o processo produtivo; 

8. áreas sem infra-estrutura mínima que possibilite o desenvolvimento; e 

9. recursos financeiros insuficientes. O valor dos financiamentos em alguns casos e 

situações, são inferiores aos montantes possíveis de obter quando se consegue a 

inscrição em programas compensatórios / assistenciais do governo (bolsa-escola, 

bolsa-renda, bolsa PETI, auxílio gás). 

Além desses gargalos, Guanziroli (1998) argumenta que, na sua visão, o 

PRONAF apresenta quatro problemas fundamentais. O primeiro é ligado à qualidade dos 

projetos, comprometida por uma estrutura de incentivos direcionados à massificação, em 

virtude da forma de remuneração dos técnicos, das pressões do governo e de órgãos sociais, e 

de inexistência de mecanismos de avaliação da qualidade e do impacto dos projetos. O 



 

 

segundo problema aponta que o PRONAF não estimula o acesso a novos mercados, tendo em 

vista que a entrada em mercados preexistentes eleva os custos de acesso ao crédito e mantém 

relações de dominação. O terceiro ponto levantado é ligado ao subsídio dado pelo PRONAF B 

que, apesar de estimular a adimplência, não estimula a eficiência das aplicações, pois traz para 

essa linha de crédito PRONAFianos que poderiam utilizar o PRONAF C. Por fim, o custo de 

intermediação sindical originado para o fornecimento da Declaração de Aptidão ao Programa 

– DAP. 

O presente trabalho, portanto, será desenvolvido conforme as seguintes etapas: (1) 

referencial teórico, onde serão apresentados os conceitos de crescimento e desenvolvimento 

econômico, bem como os modelos de crescimento endógeno e a abordagem sistêmica; (2) 

metodologia, onde se mostrará o desenvolvimento do DSA; (3) resultados e (4) conclusões. 

 

1.2  Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Tipificar os produtores e os sistemas de produção identificando um melhor 

enquadramento, para melhorar o direcionamento e orientação das ações de crédito e 

assistência técnica. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

• Realizar o zoneamento agroecológico; 

• identificar o sistema agrário; 

• identificar os prováveis  tipos de produtores e sistemas produtivos; 

• mostrar quais desses sistemas estão em declínio, estabilizados ou em 

ascendência; e 

• comparar como são hoje classificados pelas linhas de crédito do PRONAF e 

sugerir nova classificação. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Conceitos 

 

Neste capítulo, exibir-se-ão os conceitos de crescimento e desenvolvimento, bem 

como modelos de crescimento endógeno. Buscar uma definição para os conceitos de 

crescimento e desenvolvimento econômico não é uma tarefa nada fácil, entretanto, o 

conhecimento desses conceitos básicos é importante para orientação e formulação de políticas 

públicas econômicas mais eficazes. 

A visão delfiniana, que leva em consideração primeiro o crescimento do “bolo” 

econômico2 para depois dividí-lo, é uma definição de desenvolvimento simplista, pois está 

apoiada apenas no crescimento da renda e do PIB, faltando-lhe uma visão mais abrangente de 

outros fatores observados e fundamentais para descrever o desenvolvimento local e regional. 

Segundo Sousa (1993), desenvolvimento econômico se define, portanto, pela 

existência de crescimento econômico contínuo, em ritmo superior ao crescimento 

demográfico, envolvendo mudanças de estruturas e melhoria de indicadores econômicos e 

sociais per capita. É um fenômeno de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia 

nacional, a ampliação da economia de mercado e a elevação geral da produtividade. 

De acordo com Schumpeter (1982), desenvolvimento econômico é definido como 

uma mudança espontânea e descontínua nos canais de fluxo, uma perturbação do equilíbrio, 

que altera e desloca para sempre o estado de equilíbrio previamente existente. Não constitui 

variações infinitesimais, mas mudanças revolucionárias que alteram de uma vez por todas a 

situação anterior. Por essa expressão mudança revolucionária, pode-se entender inovação 

tecnológica, que compreende cinco categorias de fatores: a fabricação de um novo bem, a 

introdução de um método inédito de produção, a abertura de outro mercado, a conquista de 

uma nova fonte de matérias-primas, a realização de uma nova organização econômica. 

Preocupando-se em mensurar o grau de desenvolvimento dos países, o Banco 

Mundial elaborou uma tábua que consta de um conjunto de indicadores publicados 

anualmente, conforme é apresentado na Tabela 4. 

                                                 
2 Crescimento econômico (aumento do Produto Nacional Bruto per capita) acompanhado pela melhoria do 
padrão de vida da população e por alterações fundamentais na estrutura de sua economia (SANDRONI, 2001). 



 

 

 
 
 
TABELA 4: Indicadores de Desenvolvimento Econômico 

Tipos de 
Indicadores 

Relação de Indicadores 

Indicadores 
Básicos 

• PNB per capita, em dólares 
• Taxa média de crescimento anual do PNB per capita(%) 
• Expectativa de vida ao nascer (anos de vida) 
• Analfabetismo entre adultos (%) 
• Analfabetismo entre mulheres (%) 

Indicadores de 
Produção 

• Taxa de crescimento do PIB (%) 
• Taxa de crescimento agrícola (%) 
• Taxa de crescimento industrial (%) 
• Consumo de fertilizantes 
• Índice médio de produção de alimentos per capita 
• Consumo de energia per capita 
• Índice da população bruta por empregado 
• Taxa de crescimento anual do investimento interno bruto (%) 
• Taxa de crescimento anual das exportações (%) 

Indicadores Sociais 

• Aumento médio anual da população (%) 
• Taxa bruta de natalidade por mil habitantes 
• Taxa bruta de mortalidade por mil habitantes 
• População por médico 
• Taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos) 
• Consumo diário de calorias per capita 
• Coeficiente aluno / professor na escola de primeiro grau 

Fonte: Banco Mundial (2005) 
 
2.1.1 Desenvolvimento rural e desenvolvimento sustentável: Conceitos e abordagem. 

 

Voltando-se agora para o campo, para o rural, faz-se necessário definir 

desenvolvimento rural, que, na visão de Dufumier (1996), é em primeiro lugar um 

encadeamento de transformações técnicas, ecológicas, econômicas e sociais, e convém 

entender a sua dinâmica passada e as suas contradições presentes para prever as tendências. É 

importante ressaltar que em países com ampla e diversificada base agrícola, como é o caso do 

Brasil, a agricultura apresenta-se como importante elemento do desenvolvimento econômico, 

principalmente nas regiões periféricas. De acordo com Sousa (1993), mesmo para as regiões 

mais desenvolvidas do País, a agricultura forma um setor estratégico para o crescimento, haja 

vista suas interdependências com o resto da economia e seu papel na produção de alimentos 

para consumo dos trabalhadores. 

Para Macedo, Gandolfo e Mariano (1996), o desenvolvimento do capitalismo na 

agricultura, que, dentre outras, formas ocorre por meio da reestruturação das relações entre os 

setores agrícola e industrial, determinou a subordinação agrícola efetuada na pequena ou na 



 

 

grande propriedade, orientada ao mercado interno ou externo. Seu desenvolvimento 

permanece na dependência dos meios de produção que potencializam o trabalho humano. 

Esse desenvolvimento agrícola deve ser realizado de forma sustentável, de modo a 

preservar o meio ambiente, levando em consideração o manuseio e utilização dos recursos 

disponíveis. Apesar da dificuldade de se definir desenvolvimento sustentável, alguns 

conceitos podem ser levados em consideração. Para Sandroni (2001), desenvolvimento 

sustentável é um conceito que pertence ao campo da Ecologia e da Administração e se refere 

ao desenvolvimento de uma empresa, ramo industrial, região ou país, e que em seu processo 

não esgota os recursos naturais que consome nem danifica o meio ambiente de forma a 

comprometer o desenvolvimento dessa atividade no futuro. 

De acordo com O’Connor apud Faucheux & Noël (1991), o conceito de 

desenvolvimento sustentável representa uma tentativa de ir para além do simples enunciado 

dos limites físicos do crescimento econômico e de procurar como, em que termos e em que 

proporção os objetivos socioeconômicos tradicionalmente ligados ao crescimento podem ser 

conciliados com a preocupação de qualidade ambiental e eqüidade intertemporal. 

Atualmente, a definição mais aceita para desenvolvimento sustentável é 

formulada por Kuster apud Hauff (1987), para quem desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento que satisfaz às necessidades do presente, sem pôr em risco a satisfação das 

necessidades de futuras gerações. 

Para se alcançar esse tipo de desenvolvimento, faz-se necessária a promoção de  

melhor qualificação e empregabilidade das políticas públicas, notadamente no setor agrícola, 

procurando identificar numa dada região quais os seus gargalos e como solucioná-los de 

modo a favorecer o desenvolvimento local e regional. 

Dessa forma, a fim de atingir um desenvolvimento desejável, as políticas 

públicas3 precisam potencializar territórios e projetos em vez de simplesmente repartir 

recursos de forma assistencialista; ou seja, no lugar de se ter uma política compensatória 

ineficiente, ter de fato uma política de teor agrícola que ataque o cerne do problema. 

Para se promover a eficácia de uma política pública, é necessário dimensionar a 

região e o público que receberá o benefício. O desenvolvimento com base em variáveis 

                                                 
3 Políticas públicas ou políticas econômicas são um conjunto de medidas tomadas pelo governo de um país, com 
o objetivo de atuar e influir sobre os mecanismos de produção, distribuição e consumo de bens e serviços. 
Embora dirigidas ao campo da economia, essas medidas obedecem também a critérios de ordem política e social, 
na medida em que determinam, por exemplo, quais segmentos da sociedade se beneficiarão com as diretrizes 
econômicas emanadas do Estado. (SANDRONI, 2001) 



 

 

qualitativas relacionadas com o capital social é, então, uma premissa para uma melhoria na 

qualidade de vida dos pequenos agricultores. 

 

2.2. Modelos de crescimento e desenvolvimento econômico. 

 

2.2.1. Modelo de crescimento endógeno – Lucas e Romer 

 

Nos últimos anos, as teorias de desenvolvimento foram alvos de grandes 

transformações, provocadas, principalmente, pela crise e declínio de muitas regiões 

tradicionalmente industriais e pelo surgimento de novos paradigmas de industrialização e de 

desenvolvimento local. De acordo com Amaral Filho (1999), esse fenômeno está associado, 

de um lado, às mudanças radicais nos modos de produção e organização industriais e, de 

outro, à globalização e à abertura das economias nacionais. 

Quanto ao primeiro fenômeno, devem ser considerados aspectos de flexibilização 

e de descentralização, dentro e fora das organizações, ocasionando impactos importantes em 

termos de reestruturação funcional do espaço. Quanto ao segundo fenômeno, este provoca 

impactos consideráveis sobre os custos e preços relativos das empresas, as quais cada vez 

mais levam em conta fatores locacionais em suas estratégias de competitividade. Importante é 

também considerar que esses fatores são de várias naturezas, podendo ser objetivos ou 

subjetivos, tangíveis ou intangíveis. 

A combinação dos impactos desses dois fenômenos conduz as empresas, como 

expressa a corrente evolucionista, à necessidade vital de se envolver num processo de 

aprendizagem contínua e interativa, dentro e fora das suas unidades produtivas, interagindo 

empresários, trabalhadores, fornecedores, clientes e instituições públicas e privadas de ensino, 

pesquisa, transferência de tecnologia etc. De acordo com Amaral Filho (1999), para completar 

esse quadro de mudanças, acrescenta-se ainda o “novo” papel do Estado no desenvolvimento 

regional e local, redefinido pela crise fiscal-financeira, bem como pelos novos paradigmas 

institucionais e produtivos, dos quais a desintegração da estrutura vertical das organizações 

nas áreas pública e privada é fator determinante. 

Esses elementos fizeram com que fossem reduzidos e redirecionados os 

instrumentos e estratégias de desenvolvimento regional em poder do Estado central, mudança 

essa que originou múltiplas alternativas em matéria de regulação estatal e planejamento 

regional e local, agora muito mais nas mãos de atores locais (AMARAL FILHO, 1999). 



 

 

Dentro do que se considera o “novo” papel do Estado, a instância local assume 

papel-chave com respeito à promoção do referido processo de aprendizagem contínua e 

interativa dos os agentes locais, pois detém o monopólio – conhecimento tácito - no que se 

refere à capacidade e à legitimidade na mobilização comunitária dos agentes. 

Os modelos iniciais de crescimento econômico que levaram essas idéias adiante 

foram propostos Romer (1986) e Lucas (1988), para quem o crescimento no longo prazo é 

dirigido primeiramente para acumulação do conhecimento. Segundo Amaral Filho, (1999), a 

nova literatura do crescimento econômico foi inicialmente motivada pela aparente 

inconsistência entre as implicações da teoria neoclássica e o “lack” de evidência da 

convergência em direção ao “steady state” de crescimento econômico presentemente 

desenvolvido pelas economias desenvolvidas. Romer expressa que é necessário no modelo de 

equilíbrio uma mudança tecno-endógena em que o crescimento no longo prazo seja dirigido 

para a acumulação e conhecimento “foward-looking” acerca da maximização dos lucros. 

Romer (1986) propõe um modelo em que a tecnologia seja determinada pelo 

“knowledge spillovers”, seguindo Arrow (1962), no tratamento do transbordamento de 

conhecimento, assumindo a idéia de que cada unidade de capital investido não somente 

aumenta o montante de capital físico, como também cresce o nível de produtividade para 

todas as firmas presentes em uma dada economia por meio do “knowledge spillovers”. Ele 

elimina a tendência dos retornos decrescentes, assumindo a noção de que a criação de um 

novo conhecimento era um produto do investimento, e, na medida que a firma aumenta o 

ganho do capital físico, simultaneamente, a firma se torna mais eficiente, produzindo nesse 

caso, um efeito positivo na produtividade, que pode ser chamado de “learning by doing”, ou  

“learning by investiment”. 

Lucas (1988) propõe um modelo em que o capital humano serve de motor para o 

crescimento econômico. O capital humano é entendido como trabalho qualificado, pois o 

produto final é produzido com capital humano e físico. Ao incluir o capital humano, ou seja, o 

trabalho qualificado no modelo, ocorre o reconhecimento de que a mão-de-obra de diferentes 

economias tem diferentes níveis de instrução e qualificação. 

De acordo com Amaral Filho, (1999) Lucas trabalha com dois modelos 

alternativos: no primeiro, “schooling”, o crescimento do capital humano depende da crescente 

alocação do trabalhador ao longo do tempo, entre a produção corrente e acumulação de capital 

humano. A Teoria do Capital Humano, descrita por Lucas (1988), enfoca que a trajetória de 

alocação das várias atividades do indivíduo ao longo do tempo afeta a sua produtividade 

corrente e o seu nível de capital humano em futuros períodos. Ao introduzir o capital humano 



 

 

no modelo, afeta o nível de produção corrente e a trajetória de alocação de atividade no tempo 

corrente, afetando a acumulação de capital humano. 

Lucas (1988) supõe que há n trabalhadores no total com um nível de habilidade 

que se estende de zero ao infinito. Lucas (1988) ainda considera os efeitos do capital na sua 

própria produtividade como efeitos internos da produtividade, e considera como efeitos 

externos da produtividade o nível médio de habilidade do capital humano, que contribui para 

a produtividade de todos os fatores de produção. Para simplificar a análise, ele passou a 

considerar todos os trabalhadores como sendo idênticos. Neste caso, se todos os trabalhadores 

possuem o mesmo nível de habilidade, então, todos escolhem ao longo do tempo uma 

alocação. 

A produção per capita de um bem é dividida entre o consumo e a taxa de 

mudança, ou seja, a taxa de crescimento do estoque de capital ao longo do tempo. No modelo 

de Lucas (1988), a tecnologia está fortemente relacionada ao capital humano, no qual a taxa 

de crescimento do capital humano4 ao longo do tempo é caracterizada como um resultado do 

esforço devotado à aquisição de mais capital humano. 

O segundo modelo alternativo de Lucas (1988), é o learning-by-doing, no qual o 

crescimento do capital humano é uma função positiva do esforço devotado para a produção de 

um novo bem. Na medida que o trabalhador se dedica à produção de um determinado bem, 

ele consegue se especializar na produção deste bem5. Neste modelo, toda a acumulação de 

capital é learning-by-doing, em que é destacada a importância da produção de muitos bens de 

consumo para a abertura de novas possibilidades em termos de interação econômica entre o 

comércio internacional e o processo de crescimento econômico. 

Destacando estes modelos em adição aos efeitos internos da produtividade própria 

dos trabalhadores, os efeitos externos são fontes de economias de escala que aumentam a 

produtividade dos fatores de produção. 

A utilização de modelos, como o endógeno, não permite que se faça uma 

avaliação ou mesmo uma identificação adequada de todos os sistemas existentes ao longo da 

área de estudo, entretanto, quando se utiliza uma abordagem sistêmica como é apresentada 

pelo diagnóstico de sistemas agrários, é possível identificar os sistemas surgentes de produção 

em detrimento dos sistemas em extinção. Os métodos estatísticos não seriam capazes de 

                                                 
4 A taxa de crescimento do capital humano é uma função direta da fração de tempo do trabahador, devotada à 
acumulação de capital humano, ou seja, a conseqüente ampliação de seu conhecimento. 

 
5 O treinamento no trabalho e o aprender-fazendo são também importantes para a acumulação de capital humano. 



 

 

mostrar esses sistemas, dado que as suas proporções / probabilidades seriam muito pequenas 

e, portanto, seriam descartados e não poderiam ser estudados. 

 

 

2.2.2  Visão sistêmica – Diagnóstico de sistemas agrários 

 

Apresentados esses modelos de crescimento endógeno, faz-se necessário ainda 

com relação ao referencial teórico, mostrar a visão sistêmica levada em consideração pelo 

modelo francês de desenvolvimento. 

Nas últimas décadas, para análise de situações complexas, utilizam-se as teorias e 

metodologias sistêmicas. Consoante essa teoria, analisar e explicitar um objeto complexo em 

termos de sistema é, em primeiro lugar, delimitá-lo, traçar uma fronteira entre esse objeto e o 

resto do mundo e, ainda, em particular, distingui-lo dos outros objetos que, sendo da mesma 

natureza, são, ao mesmo tempo, diferentes o bastante para serem considerados como 

pertencentes a outra espécie do mesmo objeto; é, portanto, em última instância, classificar. De 

acordo com Mazoyer (1992), do mesmo modo, para diferenciar as múltiplas formas atuais da 

agricultura, é necessário delimitar a sua distribuição geográfica e, portanto, classificá-las em 

espécies ou sistemas existentes. 

Analisar e explicitar um objeto em termos de sistema é também estudar a sua 

dinâmica de evolução através do tempo e das relações que esse sistema mantém com o resto 

do mundo nos seus diferentes estágios de evolução. Mazoyer (1992), explica ainda que, para 

estudar a evolução no tempo das várias formas passadas da agricultura, é preciso classificá-las 

em etapas e espécies ou sistemas. Considerar a estrutura de um objeto complexo é imaginá-lo 

como uma combinação de subsistemas hierarquizados e interdependentes. 

 

É assim que a classificação das espécies dos seres vivos (Linné) e a teoria da 

evolução (Darwin) pertencem ao método sistêmico. A teoria da pedogênesis e da 

diferenciação climática e zonal dos diferentes solos (Dokoutchaev, Duchaufour) e a 

teoria da formação e da diferenciação dos climas são também teorias sistêmicas. Do 

mesmo modo, a teoria da evolução e da diferenciação dos sistemas agrários é uma 

teoria sistêmica (MAZOYER, 1992). 

 

Enfim, considerar o funcionamento de um objeto como um todo é pensá-lo como 

uma combinação de funções complementares que asseguram a circulação interna de todos os 

fluxos. Mazoyer (1992) argumenta, ainda, que historiadores, geógrafos, antropólogos, 



 

 

economistas e agrônomos, em número cada vez maior, utilizam, com sentido às vezes 

diferente, o termo sistema agrário, sendo esse o vocábulo utilizado para designar o conceito, 

ou seja, a ferramenta de reflexão que se intenta constituir para analisar, ordenar, classificar, 

compreender e explicitar a realidade complexa das múltiplas formas evolutivas da agricultura. 

Mazoyer (1992) define ainda um sistema agrário como a combinação de variáveis 

tais como o meio de cultivo, os instrumentos de produção, a força de trabalho, o modo de 

“artificialização” do meio, divisão social do trabalho, os excedentes agrícolas, as relações de 

troca e o conjunto de idéias e instituições envolvidas no processo de produção. Esse conceito 

permite a possibilidade de aprender e caracterizar as mudanças de estado de uma agricultura e 

as mudanças qualitativas das variáveis e de suas relações, e desenvolver uma teoria que 

permita distinguir, ordenar e compreender os grandes momentos da evolução histórica e a 

diferenciação geográfica dos sistemas agrários. 

Um sistema agrário é, antes de tudo, um modo de exploração do meio 

historicamente constituído, um sistema  de forças de produção, um sistema técnico adaptado 

às condições bioclimáticas de um espaço determinado que responde às condições e às 

necessidades sociais do momento; um modo de exploração do meio, que é o produto 

específico do trabalho agrícola, utilizando uma combinação apropriada dos meios de 

produção inertes e vivos para explorar e reproduzir um meio cultivado, resultante das 

transformações sucessivas porque historicamente passou o meio natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3  METODOLOGIA 

 

3.1 Aspectos Metodológicos. 

 

A metodologia utilizada, como será descrita mais à frente, procura analisar com 

base em avaliações ambientais e socioeconômicas, com enfoque sistêmico, a tipologia dos 

produtores e dos sistemas de produção determinados, procurando assim atender uma 

população desassistida de políticas públicas. Dessa forma, assim como em Carmo, Oliveira e 

Zaroni (2001), antes da nova tipificação, será realizado o zoneamento, buscando-se identificar 

as potencialidades e limitações agroecológicas e socioeconômicas que condicionam e / ou 

condicionaram a diversidade e a evolução dos sistemas de produção agrícola em cada espaço 

geográfico, pois de acordo com Alves (2001), produzir conhecimento sobre os agricultores 

com glebas de menos de 100 hectares é a maneira mais honesta de ajudá-los. 

Tratar da questão rural é cuidar de um tema complexo, que envolve aspectos 

como o clima, a localização geográfica, a topografia da região, a forma, a flora, a estrutura 

fundiária, a disponibilidade dos meios de produção, as relações de trabalho, as inovações 

tecnológicas, os processos produtivos envolvidos, as especificidades histórico-culturais de 

cada região, de cada localidade. Portanto, a aplicação de uma metodologia e de um 

planejamento de ações para o meio rural deve procurar abordar opções que contribuam para 

sua transformação e para a busca de novas concepções para o desenvolvimento rural. Assim, a 

elaboração de um diagnóstico do sistema agrário é uma boa opção, contribuindo para essa 

transformação e para determinação de novas concepções de desenvolvimento rural.  

O diagnóstico do sistema agrário, daqui para a frente chamado apenas de DSA, 

constará das seguintes etapas: (1) zoneamento agroecológico e resgate histórico dos sistemas 

agrários; (2) com base nessas informações, serão identificados os tipos de produtores e os 

tipos de sistemas de produção; (3) uma vez identificados (produtores e sistemas de produção), 

toma-se uma amostra dirigida de cada sistema para realização de sub-etapas, nas quais será 

realizada a caracterização do sistema de produção. É importante observar que as quatro 

últimas etapas do DSA  não serão realizadas em razão do propósito e objetivo do trabalho. 

 



 

 

 

 

 

 

A metodologia do DAS sugere, então, que sejam executadas as seguintes fases: 
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Figura 1 – Fases do DSA. 

 

Nas fases iniciais do desenvolvimento do DSA, faz-se necessária a realização de 

uma análise global, considerando-se que uma região raramente é homogênea. Esse tipo de 

análise busca identificar e localizar nos espaços os grandes modos de exploração do meio 

ambiente, os elementos ecológicos, técnicos e sociais que determinam sua evolução recente e 

sua localização atual. Esta análise pode ser feita por uma leitura da paisagem, entrevistas 

históricas, tomando-se uma amostra não aleatória, que serão exemplificadas no decorrer deste 

capítulo. 

Este procedimento é feito para identificar e caracterizar as heterogeneidades. Seria 

proveitoso, antes de visitar a área, fazer a coleta e o tratamento de dados secundários, a 

superposição de mapas temáticos na mesma escala e estudos de documentos antigos. 

Com algum conhecimento prévio, as paisagens agrárias oferecem as primeiras 

informações importantes para o diagnóstico e enseja condições de se questionar sobre as 

razões históricas das diferenças. 

A leitura é realizada pelo cumprimento de percursos sistemáticos no campo que 

permitem verificar, interrogar e interpretar as diferentes heterogeneidades dos ecossistemas. 

Devem ser identificados os ecossistemas (relevo, unidades morfológicas, cobertura vegetal), 

os tipos de agricultura, a disposição no espaço destas culturas, a estrutura fundiária, as 

técnicas, o grau de intensificação das culturas e as formas peculiares de uso dos diferentes 

recursos naturais. 

A caracterização de sistemas de produção fica facilitada com estudos 

denominados tipologias de trajetórias, que identifica a evolução histórica dos sistemas 

predominantes numa região – identificados em fase anterior – e as variáveis ou fenômenos 

que possuem maior influência nestas trajetórias. São, por exemplo, o intercâmbio da terra com 

o trabalho, o uso agregado do solo ou da água de irrigação e as relações socioeconômicas que 

levaram ao desenvolvimento de atividades não agrícolas (ESCOBAR E BERDEGUÉ, 1990). 

De acordo com Dufumier, sistema de produção pode ser definido como uma 

combinação (tempo e no espaço) dos recursos disponíveis para a obtenção das produções 

vegetais e animais. Pode ser concebido como uma combinação mais ou menos coerente de 



 

 

vários subsistemas produtivos: de cultura; de criação, de processamento. A história das 

transformações ecológicas, das relações sociais e das técnicas agrícolas conferem às 

diferentes zonas observadas uma certa unidade, em contraste com os vizinhos. 

O método sugere ouvir os moradores mais antigos, que conhecem e possuiam 

liderança nas comunidades e, mais importante, que se reportem às zonas tipificadas. Devem 

ser objeto de maior averiguação os seguintes pontos de uma cronologia: a) as mudanças ou 

incidentes relevantes relativos às condições ecológicas, tais como secas, enchentes, 

construção de barragens, desmatamentos; b) as mudanças nas técnicas agrícolas – mudanças 

de culturas, criações ou outras atividades, introdução ou abandono de técnicas, novas 

ferramentas e utensílios; c) fatores socioeconômicos que impliquem a diferenciação de 

territórios; d) história da comercialização na área (compra de insumos e venda dos produtos). 

A amostragem será dirigida para pessoas-chaves que tenham profundo 

conhecimento da área de estudo. Isso permite perceber, de forma clara e rápida, evitando 

questionários longos e com perguntas fechadas, a diversidade dos fenômenos mais 

interessantes. O tamanho da amostra é determinado pela complexidade e diversidade da 

realidade estudada. Não interessa, pelo menos no primeiro momento, a representatividade 

estatística da zona estudada, mas a diversidade dos produtores e sistemas de produção. Para 

este estudo, de cada sistema de produção pre determinado, foram selecionados até três 

produtores, tendo a amostra totalizado 13 entrevistados. 

Alguns sistemas podem ser pouco representativos do ponto de vista estatístico, 

seja por estarem em declínio avançado ou, noutro extremo, estarem emergindo. Eles 

fornecerão, no entanto, informações importantes sobre os fatores que os levaram a esta 

situação, de modo que não selecioná-los para investigação representaria prejuízos para a 

análise. 

As diferenças nas condições ambientais e socioeconômicas, mesmo dentro de uma 

pequena região podem levar os produtores a níveis de capitalização diferentes e, portanto, a 

critérios distintos de decisão e otimização dos recursos disponíveis. Os estabelecimentos 

capitalistas procuram, em geral, otimizar a taxa de lucro do capital investido, enquanto os 

produtores familiares, por sua vez, buscam maximizar a renda familiar ou, mais precisamente, 

a renda por ativo familiar. 

Valendo-se então de racionalidades socioeconômicas distintas, os produtores 

fazem escolhas diferentes no que se refere às culturas, criações, técnicas, práticas agrícolas e 

econômicas etc. Nem todos adotam, portanto, o mesmo sistema de produção e formas iguais 

de exploração do ecossistema. 



 

 

 

Nos limites de uma unidade produtiva, o sistema de produção agrícola pode ser 

definido como a combinação (no espaço e no tempo) dos recursos disponíveis e da 

própria produção: vegetal e animal. Ele pode ser assim concebido como uma 

combinação mais ou menos coerente dos diversos subsistemas produtivos: os 

sistemas de cultivo, definido com bases nas parcelas ou grupos de parcelas 

trabalhados de maneira homogênea, segundo os mesmos itinerários técnicos e 

sucessões de culturas; sistemas de criação definidos com base nos rebanhos ou parte 

deles; e os sistemas de transformação, “na fazenda”, dos produtos agrícolas 

(DUFUMIER, 1996). 

 

Assim, de acordo com Garcia Filho (1999), convém, aprofundar o diagnóstico e 

realizar uma análise mais detalhada, relacionando as condições socioeconômicas e a evolução 

de cada tipo de produtor com os diferentes sistemas de produção adotados por ele. Pode-se 

partir do pressuposto de que, apesar das diversidades das condições e dos sistemas de 

produção de uma região, é possível reunir os produtores em categorias e em grupos distintos, 

dentro dos quais as condições socioeconômicas e as estratégias são semelhantes, mas entre as 

quais há diferenças significativas. Trata-se da tipologia de produtores e sistemas de produção. 

Com relação à tipologia dos produtores, a FAO identifica três grandes tipos de 

unidade de produção: 

• unidades capitalistas - dispõem de áreas extensas e cujos proprietários não 

trabalham diretamente na produção, realizada exclusivamente por trabalhadores 

rurais assalariados. Nesse caso, estão, em geral, os grandes pecuaristas de corte, as 

usinas de álcool e de açúcar, as propriedades dos perímetros irrigados, as grandes 

plantações florestais pertencentes a indústrias etc; 

• unidades familiares - onde o trabalho é quase exclusivamente familiar. Os 

estudos mostraram, também, que este setor é bastante diversificado, tanto no que 

se refere à capitalização quanto aos sistemas de produção. Em certos casos, 

especialmente na produção hortícola e na fruticultura ou em algumas culturas 

(algodão, por exemplo), os produtores familiares contratam diaristas para tarefas 

exigentes em mão-de-obra (capina, plantio ou colheita); 

• unidades patronais - a produção é realizada pela família e, simultaneamente, por 

trabalhadores assalariados, sejam eles permanentes ou temporários. 

É ainda importante ressaltar que não há uma tipologia-padrão válida para qualquer 

situação. É a realidade estudada que diz quais os critérios mais pertinentes para agrupar os 



 

 

agricultores. Tampouco existe fronteira rígida entre cada tipo de produtor. Na realidade, os 

produtores estão sempre em evolução e podem mudar seus sistemas de produção ou passar de 

uma categoria social a outra, caso apresentem uma trajetória de acumulação de capital ou, ao 

contrário, de descapitalização. É importante que a tipologia revele essa dinâmica. 

É necessário verificar essa mobilidade sobretudo no caso dos produtores 

familiares. Dependendo do sistema de produção adotado e, por conseguinte da renda obtida, 

esses produtores podem acumular algum capital ou, ao contrário, podem descapitalizar-se. 

O principal elemento considerado pelos produtores é a renda agrícola obtida por 

membro ativo da família. Se as oportunidades de trabalho fora da propriedade oferecerem 

melhor remuneração do que a auferida na produção agrícola, a tendência será de êxodo. Se, ao 

contrário, a renda agrícola for superior à que poderia ser obtida fora da propriedade, o 

produtor tenderá a se manter na produção agrícola e, se possível, a acumular algum capital. 

Garcia Filho (1999), ainda apresenta uma distinção entre pelo menos três tipos 

diferentes de produtores familiares: 

• produtores familiares capitalizados - que acumularam algum capital (maquinário 

e terra) e que dispõem de mais recursos para a produção. Eles percebem uma renda 

agrícola satisfatória, que os mantém relativamente afastados do risco de 

descapitalização e de serem excluídos do processo produtivo. Alguns podem até se 

transformar, progressivamente, em produtores patronais, à medida que aumentem a 

área de sua propriedade ou que introduzam sistemas de produção que exijam mão-

de-obra assalariada; 

• produtores familiares em capitalização - cujo nível de renda pode, em situações 

favoráveis, permitir alguma acumulação de capital, mas não garante ainda uma 

estabilidade a longo prazo; ou pior: esses produtores podem, em condições 

adversas, seguir a direção inversa, ou seja, a da descapitalização; 

• produtores familiares em descapitalização - cujo nível de renda é insuficiente 

para assegurar a reprodução da unidade de produção e a subsistência da família. 

Nessa última categoria, encontram-se os produtores tradicionais em 

descapitalização real e produtores que recorrem a rendas externas para sobreviver 

(trabalho assalariado temporário, atividades complementares permanentes, 

trabalho urbano de alguns membros da família, aposentadorias etc.). 

O conhecimento dessas categorias de produtores é fundamental para a definição 

do público prioritário dos programas e projetos que serão propostos. A identificação dos 

fatores que determinam a capitalização ou a descapitalização é também essencial para a 



 

 

escolha dos sistemas de produção a serem incentivados pelos projetos de desenvolvimento 

local. 

Com relação à tipologia do sistema de produção, pode-se argumentar que esses 

são os diferentes modos de combinar os recursos diferentes para obter diferentes produções, e 

essas diferenças podem ser ocasionados por condições socioeconômicas distintas dos 

produtores, bem como pelas condições resultantes do meio ambiente. 

 

De acordo com Dufumier (1996), o sistema de produção pode ser definido como 

uma combinação no tempo e no espaço dos recursos disponíveis para obtenção das produções 

vegetais e animais. Ele pode ser concebido também como uma combinação menos coerente 

de vários subsistemas produtivos, tais como sistemas de cultura, sistema de criação e sistema 

de processamento. Dufumier (1996) argumenta ainda que analisar um sistema de produção na 

escala dos estabelecimentos agrícolas não se resume somente ao estudo de cada um dos seus 

elementos constitutivos, mas consiste, sobretudo, em examinar com cuidado as interações e as 

interferências que se estabelecem entre eles: relações de concorrência; as relações de sinergia; 

e distribuição e partição da força de trabalho e dos meios de produção entre os diferentes 

subsistemas de cultura e de criação. 

Consoante Garcia Filho (1999), para caracterizar um sistema de produção, deve-se 

analisar e explicar a sua origem e a sua racionalidade. Isso requer um estudo aprofundado das 

práticas agrícolas e econômicas de cada grupo de agricultores, isto é, das técnicas, das 

variedades utilizadas, dos “consorciamentos” e das sucessões de culturas etc., buscando 

relacioná-las aos recursos de que dispõem os agricultores e às condições socioeconômicas e 

ambientais nas quais trabalham. Deve-se, também, fazer uma avaliação dos resultados 

econômicos dessas práticas, tanto do ponto de vista dos produtores quanto da perspectiva da 

sociedade. 

Esse esforço permite identificar e hierarquizar os problemas técnicos, ambientais e 

econômicos que cada grupo de produtor enfrenta, possibilitando também o delineamento das 

tendências de evolução, não só do sistema agrário como um todo, mas de cada grupo em 

particular. 

Pode-se, então, propor as políticas ou os projetos mais apropriados para cada tipo 

de produtor, estabelecer prioridades para a assistência técnica, para o crédito ou para os 

investimentos em infra-estrutura, sugerir novos sistemas de cultura ou de criação, avaliar as 

possibilidades de mudança tecnológica etc. 

 



 

 

3.2  Área de estudo 

 

O estudo foi efetuado no vale do riacho Forquilha, localizado no Município de 

Quixeramobim, sertão central do Estado do Ceará. De acordo com o Perfil Básico do 

Município – PBM, divulgado pelo Instituto de Pesquisa e Estratégica Econômica do Ceará 

(IPECE) em 2005, o Quixeramobim possui uma área territorial de 3.275,84km2, equivalente a 

2,20% do Estado do Ceará. Em área, é o terceiro maior Município do Estado e está 

subdividido em 10 distritos: a Sede Quixeramobim, Belém, Encantado, Lacerda, Manituba, 

Nenelândia, Passagem, Damião Carneiro, São Miguel e Uruquê. A população de 

Quixeramobim, segundo dados disponíveis era, em 2000, de 59.235 habitantes. Já de acordo 

com o IPECE, em 2004 a população era de 58.918 habitantes, fazendo com que 

Quixeramobim fosse o 17o Município do Estado em índice populacional. Como característica 

climática pode-se mencionar que a sua precipitação pluviométrica é bastante variada, 

possuindo média anual de 707,7 milímetros, sendo o período de maior precipitação os meses 

de fevereiro a abril. Quixeramobim faz parte do Polígono das Secas (IPECE, 2004). 

O território do Município é cortado pelos rios Quixeramobim, Banabuiú e 

Pirabibu, que, com inúmeros outros rios e riachos temporários, formam a bacia hidrográfica 

do rio Banabuiú. A economia do Município tem base na agricultura, pecuária, comércio, 

indústria e serviços. Destaca-se por possuir um dos maiores rebanhos bovino-leiteiro do 

Estado, possuindo, aproximadamente, 60.000 cabeças de bovino e produzindo 110.000 litros 

de leite/dia, sendo a maior bacia leiteira do Estado do Ceará. Possui, também, rebanhos 

significativos de ovinos, caprinos, suínos, asininos, muares e galináceos. As culturas mais 

desenvolvidas no Município são feijão, milho, arroz, algodão e fruticultura (IPECE, 2004). 

Dentro do Município de Quixeramobim, na sua porção oeste, quase fronteira com 

o Município de Boa Viagem, encontra-se o Distrito de Manituba. Nessa localidade, a pouco 

mais de 60km do centro de Quixeramobim, existe o vale do riacho Forquilha, de 30km de 

extensão, composto por dezesseis comunidades: Boa Vista, Agreste, Veneza, São Bento, 

Várzea do Meio, Forquilha, Maladinha, Lagoa Cercada, Várzea Formosa, Jardim, Carnaúba, 

Cuandu, Cachoeira dos Germanos, Riacho do Algodão, Riacho Verde I e Riacho Verde II, 

(conforme mapa anexo), onde vivem mais de 1200 famílias de pequenos produtores rurais. Ao 

longo do Vale, encontram-se as terras mais férteis, formadas por aluviões, com faixas de terra 

que vão até 250m de largura, onde são desenvolvidas a agricultura irrigada e as culturas de 

sequeiro. 



 

 

Dentro do vale do Forquilha, foi desenvolvido, por iniciativa e cooperação da 

Universidade de Tours, Prefeitura Municipal de Quixeramobim, Universidade Estadual do 

Ceará, Universidade Federal do Ceará, SEBRAE, Banco do Nordeste, Governo do Estado e 

Associação dos Moradores de São Bento, o projeto Pingo D’água, que era responsável pela 

implantação de vários poços tubulares manuais (PTM) para facilitar o acesso à á gua naquela 

localidade. Além disso, o projeto foi o marco inicial para criação de um arranjo produtivo 

local (APL), voltado para fruticultura irrigada.  

 

O arranjo produtivo do Pingo D’água é um caso inovador no contexto da região 

semi-árida (sertão) do Ceará e do Nordeste. Com base em tecnologia 

apropriadamente desenvolvida para a construção de poços rasos tubulares, áreas de 

aluvião, esse arranjo produtivo desenvolve atividades agrícolas voltadas para o 

mercado local (Quixeramobim), regional (Municípios vizinhos) e estadual 

(Fortaleza). (AMARAL, 2004). 

 

Segundo Garcia Filho (1999), o diagnóstico de sistemas agrários não é um fim em 

si mesmo, mas uma ferramenta. Ele deve ser capaz de trazer respostas a questionamentos tais 

como: quais são as práticas técnicas, sociais e econômicas dos agricultores e os seus sistemas 

de produção? ; Quais são as razões que explicam a existência dessas práticas? ; Quais são as 

principais tendências de evolução? ; Quais são os principais fatores que condicionam essa 

evolução? ; Quais os principais problemas que vêm enfrentando? ; Como se pode contribuir 

para superar esses problemas? ; Quais seriam os sistemas de produção e os tipos de produtores 

mais adequados à sociedade? 

 

3.3  Fonte de dados 

 

Os dados foram obtidos a partir de entrevistas com um ou dois representantes de 

cada sistema de produção realizadas in loco, além dos indicadores recolhidos no escritório da 

EMATERCE – Quixeramobim, na Agência do BNB – Quixeramobim, no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Quixeramobim, com o apoio de técnicos e gerentes dessas 

instituições.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1  Zoneamento agroecológico e sistemas agrários 

 

No Município de Quixeramobim, localizado no sertão central cearense, encontra-

se predominantemente uma vegetação arbustiva de caatinga, acontecendo o mesmo no vale do 

riacho Forquilha, entretanto nota-se que, ao longo dos seus 30 km de extensão, o Vale 

apresenta quatro tipos de formações ou zonas geográficas, constatadas a partir de estudos e da 

observação da paisagem, e a partir da qual se identifica o sistema agrário do Vale. 

O sistema agrário é determinado, então, a partir do zoneamento agroecológico do 

Vale, subdividido em quatro zonas. Na primeira, 1, chamada zona de cabeceira e serrote, 

encontram-se propriedades subdivididas e áreas menores, sem estrutura definida, com 

limitado acesso à água, sendo as habitações agrupadas. A água utilizada na zona 1 é 

proveniente de açudes, cacimbas e poços. O terreno é muito erodido em virtude da broca e 

queimada excessivas, feitas em solos com alta declividade. A vegetação encontrada nessa 

zona é caatinga arbustiva e arbórea. 

As zonas 2 e 4 são ditas de encosta, apresentando as seguintes características; com 

relação às propriedades: em ambas as zonas, são perpendiculares com relação ao leito do rio, 

entretanto na zona 2, elas são mais estreitas do que as da zona 4. A água utilizada nas zonas 

de encostas é proveniente de açudes, cacimbas e cisternas. A erosão das encostas decorre da 

broca e da queimada excessivas, que deixam o solo desprovido de qualquer proteção vegetal. 

Observando a flora dessas duas zonas, percebe-se uma variante. Na zona 2 a 

vegetação predominante é uma caatinga arbustiva, enquanto na zona 4 a vegetação se 

diversifica mais ainda, com carnaúbas, mangueiras e oiticicas. 



 

 

Por fim, na zona 3, dita de aluvião, as propriedades possuem as características 

semelhantes à zona 2, entretanto nessas áreas não existem habitações ou construções para um 

melhor aproveitamento das áreas de cultivo próximas ao rio. Aqui a água é proveniente de 

poços tubulares, cacimbas e poços. Verifica-se, então, um relevo plano, sem pedras e com 

uma faixa de aproximadamente 250m de terreno arenoso, tendo ainda uma vegetação de 

caatinga arbustiva.  

Com relação aos sistemas agrários, pôde-se identificar as seguintes atividades 

desenvolvidas nas estações seca e chuvosa, em cada uma das zonas. 

Na zona 1, ou de cabeceira, durante a estação chuvosa, são desenvolvidas culturas 

de subsistência consorciadas, sem mecanização nem insumos químicos: feijão, milho, fava, 

mandioca e batata doce; capim nas vazantes dos açudes e nas margens dos riachos 

temporários nos anos com baixa precipitação. Com relação às criações, existem nas formas 

extensiva e voltadas para o consumo (maioria de ovinos e caprinos + criação de bovinos 

leiteiros) em corredores coletivos não cercados, existindo ainda alguns produtores criando 

suínos e aves. Durante o período seco, são realizadas atividades como broca e queimada da 

terra, sendo algumas áreas deixadas em descanso. Nesse período, ainda realizam a construção 

ou manutenção de cercas, cultivo de capim nas vazantes dos açudes. Durante o segundo 

semestre, os animais (bovinos leiteiros, ovinos e caprinos) passam a ter sua alimentação 

baseada no resto das culturas. Como ocorre uma escassez de forragem, aumenta a mortalidade 

dos animais. 

Na zona 2, também chamada encosta, no primeiro semestre do ano tem suas 

atividades agrícolas são ligadas às culturas de subsistência consorciadas (feijão e milho); e 

culturas de mercado (algodão); cultivam ainda capim nas vazantes dos açudes e na beira dos 

riachos temporários para aumentarem a disponibilidade de forragem e silagem para os 

animais. As criações dos bovinos leiteiros, ovinos e caprinos é realizada de forma semi-

intensiva. No período seco, o preparo e manutenção do solo é semelhante ao desenvolvido na 

zona 1. Importante é ressaltar que os animais da zona 2, no período de estiagem, migram para 

a zona 3. 

A zona 3, ou dita de aluvião, é dentre as zonas existentes no Vale, a mais 

desenvolvida, pois tanto no período chuvoso como no seco, em razão da disponibilidade de 

água e infra-estrutura montada, são trabalhadas culturas de mercado, realizando irrigação, 

trabalhando ainda com mecanização e fertilizantes químicos, embora alguns produtores 

trabalhem com produtos orgânicos. A diferenciação básica dessa zona é referente aos seus 



 

 

animais que, no período chuvoso, estão na zona 2 e no período de seca permanecem na zona 

3. 

O zoneamento realizado, por fim, na zona 4, assim como a zona 2, também dita de 

encosta, possui as mesmas especificidades, ressaltando ainda que nessa região existem 

grandes proprietários com criação multi-específica nas zonas de cultura. 

 

4.2 Tipos de produtores e sistemas de produção: trajetória de acumulação. 

 

Uma vez definido o sistema agrário do Vale, faz-se necessário determinar os 

sistemas de produção. Consoante a metodologia empregada e com relação à tipologia, os 

sistemas foram divididos em capitalista, patronais e familiares que se subdividem em 

capitalizados, em capitalização e descapitalizados. Assim, determinaram-se quatro sistemas 

principais que tiveram ainda, em alguns casos, subdivisões devido ao tipo de produtor. (1) 

familiar descapitalizado (milho + feijão); (2) patronal (milho + feijão + leite); (3)patronal 

(milho + feijão + algodão); ( 4) familiar em capitalização (horti – fruticultura). 

Com efeito, a partir dos resultados obtidos com base nas entrevistas, verificou-se 

o que está expresso na tabela 5: 

 

TABELA 5: Tipificação de Sistemas e Produtores com Base em Entrevistas Históricas 

B C D
Agricultura Familiar de 

Sobrevivência
Unidade Familiar em 

Descapitalização
X

Agricultura Familiar de 
Subsitência

Unidade Familiar em 
Capitalização

X

4
MILHO + FEIJÃO + 

ALGODÃO
Agricultura Patronal Sazonal 

Comercial
Unidade Patronal Capitalizado X X

Pecuária Familiar 
Semicomercial

Unidade Patronal em 
Capitalização

X X

Pecuária Patronal Comercial Unidade Patronal Capitalizado X X

3 HORTIFRUTICULTURA Hortifruticultura
Unidade Familiar em 

Capitalização
x X

AGROINDÚSTRIA Agroindústria Familiar
Unidade Familiar em 

Capitalização
X X

MILHO + FEIJÃO1

MILHO + FEIJÃO + LEITE2

LINHA DE 
CRÉDITOTIPO DE SISTEMA TIPO DE PRODUTORZONA

ATIVIDADE 
PREDOMINANTE

Fonte: Resultados da Pesquisa (2005-2006) 

 



 

 

Ao se observar a distribuição do crédito para essas pessoas com base na renda e, 

portanto, na classificação sugerida pelo PRONAF, pode-se verificar que as pessoas 

pertencentes à zona 1 são PRONAFianos B, pessoas que vivem num sistema de mínima 

subsistência, entretanto existem outros produtores desse mesmo sistema que estão numa 

condição inferior, que serão designados de agricultores de sobrevivência, pois possuem uma 

renda e um capital social menores do que dos agricultores de subsistência. Ao se observar a 

segunda zona, verifica-se uma variabilidade maior com relação ao crédito, que pode estar 

dentro das três linhas (B, C e D), dependendo do tamanho da propriedade, da quantidade de 

cabeças de gado, da forma de manejo e dos canais de escoamento. 

Agora, com relação à zona 3, pode-se verificar que o crédito concedido a esses 

produtores “artificializado”, porquanto produtores de frutas há bem pouco tempo eram 

agricultores de milho e feijão, sendo alguns pecuaristas de pequeno porte. Essa 

“artificialização” de crédito acontece na medida em que muitos desses agricultores que só 

teriam condições de tomar crédito na linha B do PRONAF por meio da intervenção de alguns 

agentes institucionais do projeto Pingo D’água, obtiveram crédito em linhas superiores, nos 

casos C e D, fazendo assim com que tivessem um endividamento maior do que podiam 

suportar. Segundo os gerentes e analistas do BNB de Quixeramobim, uma das maiores 

inadimplências é dos agricultores do sistema de hortifruticultura que, após a enchente de 

2004, até o presente momento, não se recuperaram financeiramente, permanecendo 

inadimplentes. 

De acordo com o “Relatório de Danos Causados Pelas Enchentes na Agricultura 

Irrigada no Vale do Forquilha, no Município de Quixeramobim Ceará – Janeiro de 2004”, 

elaborado pela Secretaria de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará (SEAGRI / CE), pela 

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATERCE), pelo Instituto 

Agropolo do Ceará e pela Prefeitura Municipal de Quixeramobim, a perda dos 21,89 hectares 

cultivados com culturas de mamão, tomate, maracujá, pimentão, goiaba, feijão (irrigados) e 

que foram perdidos durante a enchente provocou aos agricultores e aos cofres públicos um 

prejuízo da ordem de  R$303.154,00, sendo ainda as perdas médias por produtor da ordem de 

R$52.751,00. 

Apesar da situação financeira desses agricultores, entretanto, é importante 

mencionar que esse projeto de fruticultura foi responsável pela melhoria na qualidade de vida 

não só dos moradores do vale do Forquilha mas também de sertanejos de todo o interior 



 

 

cearense por meio do Projeto Caminhos de Israel, que levou água a centenas de famílias 

retirada de poços tubulares manuais. Esse novo projeto foi responsável pela construção de 

cerca de 5.000 poços . 

Os produtores da zona 4, sistema quatro, estão entre os mais bem-sucedidos, 

classificados como PRONAFianos  C ou D. Esses produtores trabalham diversificando suas 

atividades aproveitando a sazonalidade de algumas culturas no mercado. É importante 

observar, contudo, que essa renda é dada em virtude de a uma sazonalidade de mercado, pois, 

como se trata de uma cultura em extinção, é possível que em determinados períodos essa 

renda seja inferior a dos demais sistemas. 

 

 

 

 

4.3. TIPOS DE PRODUTORES E SISTEMAS DE PRODUÇÃO: ENTREVISTAS 

HISTÓRICAS 

 

Com base nos resultados obtidos a partir da metodologia do DSA, foram 

identificados sete tipos de sistemas, que serão explicitados a seguir: 

 

4.3.1  Agricultura familiar de sobrevivência 

 

Definido como o sistema milho-feijão, é o mais simples dentre os estudados, pois 

dele vivem as pessoas mais pobres e necessitadas da localidade. Verifica-se que existe a 

predominância do cultivo de milho e feijão consorciado, dado que a lógica produtiva desses 

trabalhadores está ligada ao conhecimento passado ao longo do tempo de pai para filho. 

Afinal nasceram e criaram-se vivendo do cultivo e subsistência dessas duas culturas. Além 

disso, no sertão cearense, é dessas culturas que provém o sustento mínimo de qualquer 

produtor. 

Vale ressaltar que esses produtores têm baixa ou nenhuma escolaridade, 

normalmente possuindo 0 a 4 anos de estudo. As técnicas utilizadas para o plantio ainda são 

as mesmas utilizadas por seus antepassados e, portanto, as mais rudimentares. Realizam  

queimada e broca da área de cultivo, sem grandes cuidados com o meio ambiente e sua 



 

 

sustentabilidade. Como não possuem grandes áreas de plantio, as mesmas sofrem com o 

desgaste pela falta de rotação de cultura e descanso da terra, erosão e intempéries climáticas. 

Para o plantio existem órgãos como Prefeitura, EMATERCE e Sindicato dos 

Produtores Rurais, que disponibilizam sementes selecionadas, mas os agricultores desse 

sistema, em virtude de sua incapacidade financeira e falta de crédito, dificilmente têm acesso 

a essas sementes, mesmo esses insumos sendo subsidiados parcialmente; ainda assim não são 

capazes de adquiri-las. Para contornar esse problema, muitos produtores, a partir de safras 

anteriores, produzem as próprias sementes, entretanto com produtividade menor, conforme foi 

dito pelo Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de Quixeramobim. 

Esses produtores, como são extremamente pobres e desqualificados para obterem 

uma renda extra, necessitam vender a sua mão-de-obra, ou seja, vendem o dia de trabalho que 

vale R$10,00, trabalhando para outros produtores; alguns vão buscar trabalho em pequenas 

indústrias de doces, e queijos, já que o Município possui grande bacia leiteira. Outros, ainda, 

vendem essa força de trabalho dentro do parque industrial instalado em Quixeramobim e, por 

fim, ainda trabalham no comércio ou no setor de serviços. 

Outra fonte de renda disponível para produtores desse sistema são as 

transferências governamentais oriundas das aposentadorias e pensões, que representam 

51,65% das suas rendas brutas, sendo esta o seu principal sustento. Ainda existem, contudo, 

as bolsas e auxílios do governo que chegam aos que são cadastrados nos órgãos de apoio ao 

produtor. Deve ser levado em consideração, o fato de que, em virtude do baixo grau de 

organização e informação mantido por esses produtores, alguns deles ainda não conseguem 

ter acesso a esse benefício, uns porque não fizeram o cadastramento corretamente por não 

possuírem a documentação exigida, outros porque não têm como se dirigir aos órgãos 

responsáveis pelo cadastramento. E ainda por conta dessa desarticulação e falta de recursos, 

muitos dos produtores vêem-se obrigados a migrar para outras regiões em busca de melhores 

oportunidades, outras fontes de renda. 

A situação de pobreza de tais pessoas ainda pode ser constatada pelo fato de não 

possuírem a principal poupança ou moeda de troca da região, que são animais - como ovinos, 

caprinos e bovinos - pois quem é detentor de animais ainda consegue fazer alguma troca, 

produzir leite ou derivados. Vale ressaltar ainda que a maioria (mais de 90%) não possui 

sequer animais de pequeno porte, como galinhas, patos, capotes, o que dificulta a sua 

qualidade de vida, sendo estes os mais pobres produtores. 

O crédito dificilmente chega a estas pessoas, a não ser quando a Associação entra 

fazendo um consórcio de avais solidários, pois individualmente estão excluídos por não 



 

 

atingirem as condições mínimas e necessárias para obtenção do crédito. Da parte 

governamental, pode-se assinalar que são os mais excluídos, pois vivem uma falta de 

perspectiva, não conseguem melhorar seu padrão de vida e como suas produtividades são 

muito baixas, a assistência técnica não chega a eles. Existem ainda aqueles que não tencionam 

sequer obter informações novas com relação a manejo, plantio, colheita, uso de defensivos 

agrícolas, noções de práticas de conservação. 

É importante ressaltar o fato de que o consorcio milho + feijão é uma atividade  

presente ao longo de todo o Vale e torna-se, portanto, a atividade em uso de maior incidência. 

Os produtores que exploram este sistema são os com menor renda, conforme a Tabela 7. 

 

4.3.2  Agricultura familiar de subsistência 

 

Semelhante ao anterior, esse sistema tem como principal produção as culturas de 

milho e feijão, mas além dessas culturas tradicionais, investem em outras (mandioca, 

gergelim) e ou criações como avicultura, ovinocaprino e até gado bovino. Esses produtores 

estão ainda classificados entre os mais pobres observados por este estudo. Vale ressaltar, 

porém, que esses produtores estão numa situação melhor do que os anteriores, pois são 

detentores de um nível de renda mais elevado, sendo mais empreendedores e organizados. 

Os produtores desse sistema são típicos PRONAFianos B e fazem financiamentos 

de até R$1.000,00 (hum mil reais) para compra de animais (galinhas, ovinos, bovinos), 

sementes e implementos agrícolas. Com esses financiamentos, procuram diversificar sua 

produção, buscando maior nível de renda. 

Institucionalmente, são mais organizados, participam de mutirões, associações de 

moradores, sindicatos, ou seja, o capital social nesse sistema é mais bem trabalhado e, por 

conseguinte, mais desenvolvido. Participam regularmente das reuniões das associações. 

Com relação ao nível de escolaridade, é muito semelhante ao do sistema anterior 

embora nesse sistema haja produtores com até sete anos de estudo. Esses produtores, como na 

sua maioria são mais empreendedores e organizados, procuram mais os órgãos de assistência 

técnica, estão sempre buscando informações sobre novas técnicas de plantio, manejo correto 

de animais, técnicas de preservação do solo. Segundo o sr. João Ferreira, atual 2o fiscal e ex-

presidente da Associação de Moradores Veneza, “Foi recentemente que por inserção do 

Técnico Agrícola da EMATERCE, os produtores passaram a fazer plantios com curvas de 

nível”, reduzindo assim a erosão e melhorando também a produtividade das suas já pequenas 



 

 

áreas de plantio. Nesse sistema, ou melhor ainda nesse grupo, a assistência técnica é mais 

ativa e portanto mais eficiente. 

Além da renda proveniente da sua produção agrícola, contam também com os 

resultados obtidos a partir da criação de gado bovino, caprino e ovino, que representam 

aproximadamente, 10% e 12% respectivamente. Recentemente alguns desses produtores 

partiram para outra atividade, a avicultura, tomando empréstimos na linha B do PRONAF 

para desenvolvimento desta criação, pois, para a avicultura, não é necessário ter uma área 

muito extensa, diferentemente dos demais rebanhos, garantindo assim mais produtos para o 

autoconsumo (ovos, carne branca) e portanto para sua subsistência, bem como obter um 

produto a mais, que possa ser comercializado ou mesmo trocado, de modo a incrementar a 

renda desses produtores. 

É importante observar que eles não comercializam totalmente suas produções, 

apesar de terem certo grau de organização, pois a maior parte é direcionada para o 

autoconsumo. Acontece que, dentro de suas comunidades, eles trocam produtos, dias de 

trabalho, favores e a quase totalidade de sua produção é consumida. Eventualmente levam 

algum produto para comercializar no centro de Quixeramobim, de modo a ter um incremento 

de renda ou simplesmente obter algo que não fora possível conseguir na sua localidade. Suas 

rendas familiares ainda são, assim como no sistema anterior, incrementadas por 

aposentadorias, pensões, bolsas e auxílios que representam mais de 50% de suas receitas. 

Percebe-se, então, que a sua trajetória de acumulação desses produtores está 

ligada ao capital social e à organização desses produtores. 

 

4.3.3  Agricultura patronal  sazonal comercial 

 

Nesse sistema em que existe um predomínio, ainda, do milho e do feijão, agora 

associado ao algodão, deve-se de início observar que a renda média desses produtores é mais 

elevada, chegando a R$11.000,00. Isso decorre do fato de hoje o algodão estar mais escasso e 

seu preço no mercado apresentar-se em alta. Esse sistema mostra-se em declínio, pois, em 

virtude das oscilações de mercado do algodão e da redução da sua produção ao longo do 

tempo, os produtores estão trabalhando com essa cultura de forma sazonal, ou seja, nos 

períodos em que o preço está elevado, os produtores, que já possuem toda uma técnica para o 

plantio e produção, sentem-se estimulados produzir. 

Pode acontecer, todavia, de no ano seguinte o preço do produto cair e não valer 

mais a pena a sua produção. Nesse caso, como os produtores desse sistema possuem faixas de 



 

 

terras mais extensas e normalmente são também criadores de gado bovino e ou ovino, 

colocam seus animais nos campos de algodão para que este sirva de pastagem; assim a cultura 

do leite prevalece sobre a do algodão. 

Durante as entrevistas, verificou-se que, dentro do vale do Forquilha, existem 

apenas dois produtores que ainda trabalhavam com o algodão e invariavelmente esses 

mesmos agricultores, na época em que foram entrevistados, estavam apresentando uma das 

maiores rendas (cerca de R$11.000,00),  da região do vale do Forquilha, o que não significa 

dizer que nos anos subseqüentes essas rendas se manterão em patamares elevados 

Com relação à mão-de-obra, pode-se acentuar que é contratada, isto é, existem 

trabalhadores temporários empregados nas suas terras, pois, apenas com o auxilio da família, 

não seria possível tomar conta de tantas atividades dentro de uma propriedade. 

Nesse sistema, há campos de pastagem para os animais, plantios de milho, feijão e 

hortaliças, faixas de terras ainda reservadas para o plantio do algodão, portanto essas 

propriedades são maiores, ou pelo menos mais segmentadas. Com isso, por meio da pesquisa 

de campo e das entrevistas realizadas, verifica-se que, quanto mais diversificada é a produção, 

menor é o risco do produtor. 

A lógica de produção desse sistema está relacionada à cultura e à economia local, 

considerando que o algodão já foi a principal atividade econômica do Município de 

Quixeramobim e seus produtores, em virtude do baixo grau de escolaridade, tendem a ser 

mais conservadores e portanto relutantes a correrem riscos em culturas das quais não possuem 

domínio (conhecimento sobre plantio, manejo, colheita). Esse fato talvez explique por que até 

hoje há tão poucos produtores de algodão na região. 

É importante lembrar que a trajetória de acumulação dessas famílias em anos 

anteriores, possivelmente, estava ligada à cultura do algodão, pois, em outros tempos, até 

mesmo parte dos custos de produção do algodão era subsidiado pela própria usina de 

benficiamento para garantir uma produção mínima; e, por conta disso ao longo do tempo, 

tiveram uma situação financeira melhor. Hoje a cultura do algodão está quase extinta, dentro 

do Vale, sendo produzida quase que exclusivamente por produtores mais conservadores e 

antigos. 

Atualmente o algodão produzido é passado para um atravessador, que faz a 

intermediação da venda e do transporte do produto para as fábricas têxteis. Esses produtores 

normalmente são PRONAFianos da linha C e D . Possuem fácil acesso ao crédito, pois são 

detentores de bens que podem ser dados como garantias, e segundo informações dos gerentes 



 

 

de crédito do BNB, são produtores que dificilmente atrasam seus pagamentos e estão sempre 

buscando renovações de suas linhas de crédito. 

É interessante notar que, nesse sistema onde facilmente se verificam as maiores 

rendas, a cultura do algodão está se extinguindo, tendo a sua sustentabilidade ainda garantida 

por outros produtos. 

 

4.3.4  Pecuária familiar semicomercial 

 

Sistema composto pelo cultivo de milho e feijão e pela criação de gado bovino, 

notadamente para produção de leite. Nesse sistema, a trajetória de acumulação da família está 

ligada à história da produção de leite do Município de Quixeramobim, que hoje, segundo 

dados do IPECE, é a maior bacia leiteira do Estado Ceará. Os produtores de grãos e leite 

desse sistema estão numa situação financeira relativamente confortável, pois, no Município 

todo o leite produzido é consumido e/ou comercializado. No vale do Forquilha em particular, 

produtores desse sistema também não possuem um incremento na renda muito grande 

(variando de 14% a 21%), ocasionado pelo leite, como acontece em outras localidades, pois 

normalmente esses produtores possuem poucas cabeças de gado, chegando a um número de 

dez. Os que possuem mais chegam a ter 50 cabeças, sendo que pelo menos 50% dos rebanhos 

se mantêm em lactação. 

Os produtores desse sistema são considerados bons pagadores pelas instituições 

de fomento ao crédito, pois, apesar de não serem tão participativos nas associações, possuem 

suas finanças organizadas, afinal são os que possuem maior nível de escolaridade. Da 

produção de milho e feijão, consomem e vendem parte da produção, e, do gado que é 

trabalhado em confinamento, tiram o leite. 

Uma informação importante relacionada ao manejo e produção de leite do gado 

bovino é que o Município de Quixeramobim conta com um programa de apoio à produção de 

leite, chamado de GERA LEITE, entretanto por motivos políticos, esse programa não 

beneficia todos os produtores do Vale, principalmente os sediados na localidade de São Bento 

onde o projeto Pingo D’água foi implantado. Para aqueles produtores atendidos pelo 

Programa, é garantida a venda de seu leite para algumas indústrias do setor de lacticínios  

A trajetória de acumulação desse sistema é relativamente estável, pois os produtos 

tratados por ele são de conhecimento de todos os produtores, que sabem as formas de plantio, 

trato, colheita, armazenagem e comercialização dos seus cultivos, bem como possuem know-

how, conhecimento sobre as suas criações, e planteis. Esse conhecimento, sedimentado ao 



 

 

longo se sua história de vida e passado de geração em geração, de pai para filho, origina esta 

aparente estabilidade. Importante é ainda ressaltar que as relações de trabalho desse sistema 

ainda são ditas familiares, pois as tarefas de cultivo e criação dividem-se entre os integrantes 

da família. 

Essa renda relativamente estabilizada no meio rural faz com que os produtores ou 

seus componentes familiares busquem no centro urbano novas ocupações, fazendo com que a 

família possa ter sua renda aumentada. Assim como os demais sistemas, os produtores mais 

velhos contam ainda com uma renda de transferências governamentais, como aposentadorias, 

pensões, bolsas e auxílios. Dessa forma, esse sistema de produção é um dos mais estáveis e 

com menor inadimplência junto às instituições de fomento.  

A agência do Banco do Nordeste em Quixeramobim concede crédito mais 

facilmente para os financiamentos e empréstimos realizados para a pecuária, em particular, 

para produção de leite de gado bovino, pois os produtores já possuem a técnica para manejo, 

portanto não precisam de treinamento, têm sua produção de leite facilmente escoada, pois já 

possuem empresas que compram a produção diariamente, e, mais recentemente eles 

reduziram suas perdas por conta de tanques de resfriamento utilizados para armazenagem. 

 

4.3.5  Pecuária patronal comercial 

 

Esse sistema, diferentemente dos anteriores, trabalha essencialmente com a 

criação de gado bovino, pois nessas propriedades não há plantio de grãos. São cultivados 

nessas propriedades capim e o sorgo, voltados para alimentação do gado. Percebe-se então 

que a produção não é destinada apenas para o consumo familiar, ao contrário, é utilizada para 

comercialização. Segundo o engenheiro agrônomo Tarciso, responsável local pelas atividades 

da EMATERCE, “quem, no Município de Quixeramobim produz leite não fica sem renda”, 

ressaltando assim a importância dessa atividade para o Município. A atividade pecuária é tão 

antiga quanto o algodão nessa região, portanto tradicionalmente executada, como comentado 

com relação ao sistema anterior. 

O produtor desse sistema normalmente é um indivíduo que possui regular 

instrução (2o grau completo), possui propriedades maiores, com áreas adequadas para 

pastagem e manejo do gado. Existem outros que fazem consórcio de propriedades para 

aumentarem ainda as áreas de pastagem. Nessas propriedades, as relações de trabalho são 

patronais, isto é, existem pessoas trabalhando por uma remuneração. 



 

 

Dentro do Vale do Forquilha propriamente dito há poucos produtores desse 

sistema que se apresentam mais fortemente em áreas adjacentes à do Vale e outras localidades 

dentro de Quixeramobim. Alguns poucos produtores do Vale, em razão da proximidade de 

sua propriedade ao riacho ou a algum poço tubular realizam irrigação de capim para atender 

seus rebanhos. 

O programa é atuante em todo o Município e conta com oito técnicos agrícolas da 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim; 3 médicos veterinários consultores do SEBRAE e um 

supervisor da Secretaria de Agricultura do Municípo. Promove ações ligadas ao 

monitoramento de instalações, equipamentos e utensílios; fazem, ainda, inspeções dos 

bezerros, comedouros, bebedouros, estábulos, centro de manejo, supervisão de equipamentos 

(forrageira e ensiladeira), tambores de leite (higienização) e ordenha. Na região do vale do 

Forquilha, esse sistema ainda está começando, pois, como existe uma disputa política 

envolvida no programa do Gera Leite, só beneficia alguns produtores dentro do Vale.  

 

 

 

 

 

4.3.6  Hortifruticultura familiar comercial 

 

A hortifruticultura foi implantada no vale do Forquilha, em particular na 

localidade de São Bento, em virtude do Projeto Pingo D’Água, onde ocorreu uma reforma 

hídrica decorrente a criação dos poços tubulares manuais. 

Uma observação importante a ser feita é que, de uma forma ou de outra, o vale do 

Forquilha teve externalidades positivas por conta do Projeto Pingo D’Água, acompanhado, 

ainda, do Projeto São José e do Projeto Caminhos de Israel, pois, em conjunto ou 

separadamente, esses projetos levaram infra-estrutura, como eletrificação, estradas e, 

principalmente, acesso à água, dada a construção de cerca de 5000 poços, por conseguinte, 

uma melhoria na qualidade de vida de todas as pessoas residentes do Vale. O acesso à água 

foi o fator determinante dessa melhoria, pois a maioria das casas hoje possui água na torneira 

ou pelo menos numa cisterna que fica normalmente ao lado da casa, para as mais diversas 

atividades (lavar, banhar, cozinhar). Facilitou, ainda, para aqueles que dispuseram de kits de 

irrigação no trabalho na lavoura. 



 

 

Com o acesso à água facilitado, os moradores da localidade passaram a ter mais 

confiança no que era passado e instruído pelas equipes de pesquisadores e técnicos, que 

surgeriram a implantação da hortifruticultura, não respeitando a tradição no cultivo de grãos 

(milho e feijão), algodão e, criação de rebanhos daqueles produtores, fazendo uma migração 

de cultura muito rápida e sem se ter o devido know-how. Essa transformação, que levou um 

grupo de produtores de subsistência ao empresariado, trouxe consigo um risco para a nova 

atividade que vinha surgindo; embora o Governo municipal tenha mascarado esse risco 

iminente, em decorrência do marketing em cima do Projeto, tendo em vista a grande 

quantidade de prêmios alcançados tanto nacional como internacional. 

A articulação ocorreu em decorrência do apoio de várias instituições, dentre elas a 

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, que, juntamente com a EMATERCE e uma equipe e 

pesquisadores franceses, deram um grande incentivo para o desenvolvimento do Projeto, que 

à primeira vista se mostrou muito rentável. Assim boa parte dos produtores do São Bento 

havia saído do sistema milho-feijão, milho-feijão-algodão, milho-feijão-leite, que eram 

sistemas tradicionais, para produzir frutas, ou seja, a lógica produtiva desse sistema foi 

“imposta”, implantada pelos técnicos. 

A renda desses produtores teve aumento considerável atingindo um patamar de 

aproximadamente R$10.700,00 em razão do apoio dado pelo Projeto, sem mencionar ainda o 

fato de que muitos deles contavam com as transferências governamentais. Por conta desse 

“apoio”, os produtores se endividaram, tomando linhas de crédito mais altas para que o 

Projeto pudesse ser viabilizado. De acordo com José Aires – gerente de negócios do Banco do 

Nordeste, “muitos desses produtores mal tinham condições de tomar uma linha de PRONAF 

B e já estavam tendo acesso à linha de PRONAF D”. O primeiro gargalo desse sistema surgiu 

que foi o desvio de recursos para compra de bens de consumo doméstico. Essa artificialização 

nas linhas de crédito também foram responsáveis por gerarem os níveis de inadimplência 

ocorrentes atualmente, tendo em vista que todos os produtores desse sistema estão 

financeiramente em dificuldades, em conseqüências, principalmente do uso inadequado do 

recurso disponibilizado. 

O segundo gargalo que apareceu foi durante a quadra chuvosa de 2004. Ocorreu 

uma enchente no vale do Forquilha, que acabou com toda a  fruticultura. Esse fato é o que 

ainda hoje serve de justificativa para o endividamento e inadimplência desses produtores. 

Importante é observar que produtores mais conservadores, que se mantiveram fiéis aos seus 

antigos sistemas de produção e apenas deversificaram com a hortifruticultura, tiveram 



 

 

realmente um melhoria de renda e qualidade de vida notáveis, enquanto os produtores que 

migraram totalmente de sistema se viram numa situação crítica. 

A organização desse grupo, entretanto, fez com que eles rapidamente refizessem 

seus plantios, demonstrando que o capital social nesse grupo de produtores era muito forte. 

De modo geral, todos estavam sempre envolvidos no trabalho nos campos e nas reuniões de 

associação com técnicos e pesquisadores. Por conta desse capital social, essa atividade está 

ainda em ascensão no Vale. Os produtores fazem ainda todo o trabalho de logística (transporte 

e comercialização). 

A observação desse sistema de produção mostra, portanto, que, apesar do nível de 

produção gerado e da disponibilidade de água terem melhorado a vida dessas pessoas, elas 

ainda continuam excluídas e, em virtude de sua situação de inadimplência - e por conta disso 

sem acesso a crédito pelo menos no curto prazo – em razão da maquiagem promovida pelos 

fomentadores do projeto. 

 

4.3.7  Agroindústria familiar 

 

Esse na verdade é um subsistema dos demais sistemas até aqui apresentados, mas 

sem dúvida alguma, é uma atividade que toma corpo dentro das comunidades do Vale como 

uma nova opção de renda. Atualmente em vez de venderem tudo in natura, alguns moradores 

ou mesmo um conjunto deles agregam valor aos seus produtos, beneficiando leite, frutas, 

peles, fazendo doces, queijos, manteiga, rapaduras, peças de couro, carpintaria e bordados. 

Após algumas incursões de agentes rurais da EMATERCE, esses produtores, que 

antes simplesmente produziam para consumo próprio ou ainda uma pequena parte para 

comercialização e/ou troca, passaram a beneficiar sua produção, atendendo assim a um novo 

mercado. 

Esse sistema funciona de forma cooperativa, pois os agricultores individualmente 

não possuem uma produção que justifique ter em suas propriedades unidades produtivas 

individuais. São organizados, estão sempre realizando reuniões, buscando oportunidades de 

negócio, em outros Municípios. Freqüentemente participam de feiras em outras localidades e 

Municípios para divulgarem seus produtos. 

 

4.4  Assistência técnica 

 



 

 

Apesar da diversidade de sistemas encontrados no Vale, além de vários outros 

ainda existentes, no Município (que neste trabalho não foram objeto de estudo), a assistência 

técnica mostra-se deficiente, já que não é suficiente para atender a demanda. Atualmente o 

quadro de funcionários da EMATERCE no Município de Quixeramobim conta apenas com 2 

engenheiros agrônomos, 1 médico veterinário, 3 agentes masters e mais uma equipe de 

aproximadamente 6 agentes rurais.  

Importa ressaltar que os engenheiros dificilmente saem do escritório da 

EMATERCE por estarem com uma sobrecarga de trabalho administrativo e burocrático. 

Eventualmente o responsável técnico pelo escritório vai ao campo fazer alguma palestra, junto 

às associações de moradores, e/ou fazer acompanhamento de algum projeto já implantado. 

De um lado está a EMATERCE, afirmando que procura atender todos os 

trabalhadores rurais, no que diz respeito à difusão de conhecimento e acompanhamento do 

crédito. Do outro estão os produtores, em muitos casos expressando que não tiveram uma só 

visita dos agentes rurais. Por meio das entrevistas e observação da dinâmica de assistência 

técnica, pode-se dizer que as duas informações são verdadeiras, mas com alguns pontos que 

devem ser levados em consideração.  

Quando a EMATERCE garante dar apoio aos agricultores familiares, percebe-se 

que esses produtores são aqueles mais organizados institucionalmente, portanto, possuem já 

uma renda mínima. Assim a assistência funciona, mas de forma direcionada a quem de fato 

tem possibilidade de crescimento. Aqueles agricultores que reclamam a falta de assistência 

estão numa condição de vida miserável e, como a mão-de-obra do órgão é muito pequena, 

existe um foco de atuação, de modo que alguns agricultores ainda permanecem excluídos. 

A prova dessa segmentação é tanta que, no quadro de agentes master, existe um 

para cada especialidade, no caso, um para leite, outro para algodão e um outro para 

hortifruticultura, embora todos eles conheçam as outras culturas e criações existentes no Vale 

e no Município. Significa dizer que a assistência técnica beneficia atividades com menor 

tempo e menor tradição no Município. Assim, aqueles situados no sistema 1 , e alguns do 

sistema 2, estão de fora dessa linha de atuação. Essa discrepância com relação à assistência 

técnica e, obviamente, aliada a outros fatores - como falta de organização, falta de articulação 

e até mesmo a baixa escolaridade - faz com que alguns dos sistemas produtivos tenham um 

desempenho melhor do que os demais. 

 

4.5  Ascendência e descendência dos sistemas de produção 

 



 

 

De acordo com a Tabela 6, é possível verificar que no Município de 

Quixeramobim,  em especial no vale do Forquilha, existe uma linha tênue que divide quem 

está estabilizado, em decadência, em ascensão e os sistemas que possuem alguma perspectiva 

de ascendência. 

 

TABELA 6: Comportamento dos sistemas de produção ao longo do tempo 

Sistemas de Produção / Atividade Decadência Estável Ascendência 

Milho+Feijão (sobrevivência) X   

Milho+Feijão (subsistência)  X  

Milho+Feijão+Algodão X   

Milho+Feijão+Leite  X X 

Leite  X X 

Hortifruticultura X   

Agroindústria   X 

Fonte: Informações da Pesquisa de Campo (2006)   

 

Verifica-se que os sistemas em declínio são os de agricultura familiar de 

sobrevivência, pois são dos agricultores os mais pobres e não conseguem diversificar sua 

produção. O outro em declínio é o sistema agricultura patronal, sazonal comercial, em 

conseqüência do declínio da cultura do algodão. Essa cultura só é cultivada e comercializada 

quando o mercado sinaliza para um bom preço, e, além disso, os atuais produtores dessa 

cultura são poucos, embora no Município ainda exista uma usina. Outra cultura que se 

encontra em dificuldade, apesar dos altos níveis de renda, são os produtores da 

hortifruticultura, em decorrência da artificialização do crédito, já comentado anteriormente. 

A hortifruticultura, apesar da inadimplência atual dos produtores, ainda se mostra 

eficiente, considerando serem esses produtores que, dentro do Vale, auferem os maiores 

níveis de renda. Estão organizados em torno do projeto Pingo D’Água que, sem dúvida 

alguma, foi um marco para aqueles produtores pela disponibilidade de água que passaram a 

ter, o que por si só já representa grande melhoria na qualidade de vida. Os agentes masters da 

EMATERCE acreditam inclusive que dentro de mais um ou dois anos a situação desses 

produtores esteja estabilizada. 

O sistema de agricultura familiar de subsistência mostra-se estável ao longo do 

tempo, notadamente pela diversificação que esses produtores estão tendo, aliada à 

organização e articulação junto aos órgãos de assistência e crédito por conta da sua 



 

 

organização. Esses agricultores têm no milho e no feijão a sua subsistência e em outras 

atividades como a avicultura uma saída para sua sustentabilidade, tendo ainda uma 

possibilidade de ascensão. 

Os sistemas que fazem parte da bacia leiteira também estão estáveis e em franca 

expansão, graças aos programas de produção de leite e aos meios de escoamento e 

comercialização da produção. 

Já a agroindústria tem perspectivas de crescimento. No que diz respeito à 

agroindústria familiar, é uma atividade ainda muito nova, mas com boas possibilidades de 

ascensão, sendo fonte alternativa de renda para os produtores dos outros demais sistemas, pois 

aqui existe a possibilidade de se agregar valor aos seus produtos, beneficiando-os e 

comercializando-os em volumes maiores, já que trabalham num regime de cooperativa. 

De acordo com a tabela 7, nos principais sistemas do vale do Forquilha, a renda 

agrícola desses produtores pode variar em função do manejo e da organização dos produtores 

com relação ao uso dos recursos, apoio da assitência técnica. A tabela 6 ainda retrata que, 

dentro de vale do Forquilha, os sistemas que possuem renda média mais elevada são os de 

milho-feijão-algodão e a hortifruticultura, lembrando que esse último comumente é alternado 

com o gado leiteiro, deversificando a produção. 

 

 

 

TABELA 7: Caracterização da Renda Agrícola por Sistema de Produção 

Sistema de Produção População 

(%) 

Renda Mínima 

Agrícola Anual 

Renda Máxima 

Agrícola Anual 

Renda Média 

Agrícola Anual 

Milho + Feijão 46,7 756,00 8.321,00 3.821,54 

Milho + Feijão +Algodão 2,2 10.976,00 11.039,00 11.007,00 

Milhão + Feijão + Leite 20,0 562,00 8.138,00 5.071,18 

Horti-Fruticultura 15,6 704,00 35.489,00 10.713,56 

Outros 15,5 964,00 11.725,00 5.316,23 

Total 100    

Fonte: Resultados da Pesquisa (2005 - 2006) 

 

O Município de Quixeramobim é tradicional em agricultura de sequeiro, gado de 

leite e algodão. O Governo municipal tem atualmente certa garantia de que deve incentivar a 

cultura do algodão em novas bases tecnológicas, com crédito e assistência técnica, que trariam 

também incentivos à pecuária leiteira. Aos produtores que se dedicaram à hortifruticultura 



 

 

irrigada, o grande problema é a presença constante de risco, tanto de natureza agronômica 

quanto econômica. Isto significa que alta renda em determinado ano não é garantia de 

estabilidade. Mesmo que haja a manifestação e potencialização do seu capital social, que 

tornou a comunidade de São Bento capaz de se recuperar no ano de 2004 de uma enchente 

que devastou toda a produção agrícola do vale do Forquilha. 

Na Tabela 8, é possível verificar quanto o Governo Federal contribui com a 

composição da renda desses produtores rurais. Para os produtores de subsistência 

(milho+feijão), pouco mais de 51% da sua renda provém de transferências governamentais. 

Os produtores do sistema 2 contam com apenas 20% de transferências, já os produtores do 

sistema 3 contam com 43,8%. 

 

TABELA 8: Impacto da Renda Agrícola sobre a Renda Total  

Sistema de Produção Renda Agropecuária(R$) Transferência 

Governamental(R$) 

Total médio 

(R$) 

Milho + Feijão 1.847,72 1.973,82 3.821,54 

Milho +Feijão +Algodão 8.777,00 2.230,00 11.007,00 

Milhão + Feijão + Leite 2.852,29 2.218,89 5.071,18 

Horti-Fruticultura 9.097,92 1.615,64 10.713,56 

Outros 2.769,56 2.546,67 5.316,23 

Total 25.344,49 10.584,38 35.929,51 

Fonte: Resultados da Pesquisa (2005-2006) 

 

Importante observar que o produtores da hortifruticultura pouco necessitam da 

transferências governamentais, já que o Governo contribui com apenas 15,1% das suas rendas 

médias. 

Com base nessas observações da renda dos produtores, o PRONAF em 

Quixeramobim apresenta a seguinte distribuição nas linhas de crédito B, C e D, de acordo 

com dados do Banco do Nordeste do Brasil S/A. A linha B, no Município conta com um 

aporte de R$849.000,00, aplicados em 1076 operações, com uma inadimplência de 5,35%, 

enquanto para a linha C são disponibilizados R$2.500.000,00, em 621 operações, tendo uma 

inadimplência de até 3,1%. Já a linha D trabalha com um aporte de R$1.692.000,00, aplicados 

em 273 operações, com inadimplência atingindo o patamar de 6,50%. Para o Distrito de 

Manituba, em particular para o vale do Forquilha, pode-se observar que, das operações 

relacionadas com essas 3 linhas, o PRONAF B representa o maior percentual chegando a 48% 

das operações. A linha C é responsável por 11,2% das operações de crédito, enquanto a linha 



 

 

D representa 3,1%. Com relação à inadimplência, as linhas B e C estão dentro dos patamares 

aceitos pelo BNB, entretanto a linha D, que é 100% disponibilizada para hortifruticultura, está 

totalmente devedora, e outros 37,7% da amostra não estão enquadrados em quaisquer das 

linhas de crédito disponíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O sistema agrário do vale do Forquilha está distribuído em 4 zonas 

agroecológicas, dentro da caatinga do sertão central cearense, onde existem uma zona de 

cabeceira, duas zonas de encosta e uma zona de aluvião. Nelas o sistema de cultivo 

predominante é o milho e o feijão, embora existam outras culturas como a hortifrutiultura, que 

ganha espaço dada a contribuição do Projeto Pingo d’Água, o algodão, dependendo do preço 

de mercado, o capim e o sorgo, que podem ser irrigados ou não para o gado leiteiro, dentre 

outras. 

Os meios de cultivo ao longo do Vale são rudimentares, embora nas áreas de 

aluvião utilizem mecanização. Quanto à divisão social do trabalho, existe um predomínio de 

agricultura familiar passando pelos três níveis de acumulação de capital, embora haja também 

produtores capitalistas e patronais, numa quantidade menor, consoante mostrado nos 

resultados. O que é produzido pelas unidades familiares é utilizado para autoconsumo, 



 

 

embora alguns produtores mais articulados, apesar de pequenos, comercializem parte de sua 

produção. As relações de troca são corriqueiras dentro do vale do Forquilha, onde os 

trabalhadores vendem também a sua força de trabalho. 

Foram identificados sete sistemas de produção diferentes entre si, apesar das suas 

semelhanças. Inicialmente, num sistema de agricultura familiar é possível distinguir 

produtores em descapitalização, no caso da agricultura de sobrevivência, e produtores em 

capitalização no caso da agricultura de subsistência, em que esse produtores conseguiram 

melhoria na qualidade de vida diversificando a produção. Recentemente, iniciaram trabalho 

com avicultura. 

Em outras variantes do sistema de produção proveniente do milho, feijão e leite, 

no caso da pecuária familiar, semicomercial e a pecuária patronal comercial, observa-se que 

os tipos de produtores são respectivamente familiar capitalizado, podendo esse mesmo 

produtor encontrar-se em capitalização, e patronal comercial, com toda sua produção voltada 

para o mercado. 

No sistema originário da combinação milho, feijão e algodão, denominado de 

agricultura patronal sazonal comercial, observa-se que os produtores são patronais em 

capitalização, pois, de acordo com as oscilações de mercado, trabalham com algodão, 

podendo ainda trabalhar com gado leiteiro. É importante ressaltar que esses trabalhadores são 

mais conservadores. 

Os sistemas restantes são o da hortifruticultura familiar comercial e da 

agroindústria familiar, sendo que, nesse primeiro sistema de produção, os produtores 

passaram de uma agricultura familiar de subsistência para hortifruticultura comercial. Essa 

migração de sistema, entretanto, lhes gerou um endividamento decorrente de fatores já citados 

nos resultados, de tal sorte que esses produtores estão descapitalizados mas, ao mesmo tempo, 

em razão dos bons resultados da produção e articulação desse grupo com seus canais de 

escoamento e comercialização, espera-se que esses indivíduos superem ao longo das próximas 

safras essa situação financeira desconfortável. Com relação ao último, a agroindústria familiar 

pode ser ainda considerada um subsistema dos demais, pois os produtores são familiares 

capitalizados e que trabalham boa parte em cooperativa. 

Uma vez determinados os sistemas de produção e caracterizados seus produtores, 

verificou-se que existem sistemas em ascendência (estão surgindo), estáveis (conservadores) e 

em descendência (declínio). 

Dentre essas categorias determinadas pelo DAS, observa-se que os sistemas em 

declínio são os de agricultura familiar de sobrevivência, pois não conseguem diversificar sua 



 

 

produção. O outro em declínio é o sistema agricultura patronal sazonal comercial, em virtude 

do declínio da cultura do algodão. Essa cultura só é cultivada e comercializada quando o 

mercado sinaliza para um bom preço, e, além disso, os atuais produtores dessa cultura são 

poucos, embora no Município ainda exista uma usina. O sistema de agricultura familiar de 

subsistência mostra-se estável ao longo do tempo, notadamente pela diversificação que esses 

produtores estão tendo aliada à organização e articulação junto aos órgãos de assistência e 

crédito por conta da sua ação. Esses agricultores têm no milho e não no feijão a sua 

subsistência, e em outras atividades, como a avicultura, uma saída para sua sustentabilidade, 

tendo ainda uma possibilidade de ascensão. 

Já os sistemas que fazem parte da bacia leiteira também estão estáveis e em franca 

expansão, em razão dos programas de produção de leite e dos meios de escoamento e 

comercialização da produção. Já os sistemas de hortifruticultura e agroindústria têm 

perspectiva de crescimento. 

A hortifruticultura, apesar de se mostrar detentora de um dos maiores níveis de 

renda e ter melhorado o seu indiscutível acesso à água por meio dos poços tubulares manuais, 

ainda assim é um sistema que tende a ficar numa situação desconfortável, caso não tenha mais 

o apoio dado principalmente pela Prefeitura de Quixeramobim, que tem no Projeto Pingo 

d’Água a sua galinha-dos-ovos-de-ouro e um excelente cabo eleitoral. Percebe-se, portanto, 

que esse resultado é uma artificialização haja vista que o Governo municipal não deixa de 

garantir a renda dos produtores quando se compromete, por exemplo, a comprar as frutas 

produzidas para merenda escolar a fim de garantir a renda desses produtores. 

No que diz respeito a agroindutria familiar, esta é uma atividade ainda muito 

nova, mas com boas possibildades de ascensão, sendo uma fonte alternativa de renda para os 

produtores dos outros demais sistemas, pois aqui existe a possibilidade de se agregar valor aos 

seus produtos, beneficiando-os e comercializando-os em volumes maiores, já que trabalham 

num regime de cooperativa. 

O PRONAF se distribui dentro do Vale do Forquilha, como mencionado, com 

48% dos produtores na linha B, 11,2% na linha C e 3,1% na linha D, e ainda dentro do Vale 

cerca de 37,7% dos produtores estão fora dessas linhas uns porque não possuem a renda 

mínima, outros porque estão inadimplentes em razão principalmente, da má gestão dos 

recursos disponíveis. Importante é ressaltar a condição de inadimplência dos produtores da 

hortifruticultura. 

Uma solução para reduzir as distorções cometidas pela tipificação do PRONAF 

seria a redução da quantidade de linhas de crédito, flexibilizando as que ficassem de modo a 



 

 

atender outros produtores que até aquele instante não estão sendo atendidos. O BNB tenta 

implantar nessas linhas de crédito um agente rural que trabalhe como um consultor, 

observando não só a renda dos produtores mas também os potenciais de cada um, além da 

organização deles em volta de suas cooperativas e associações. Essa linha está sendo chamada 

de Agroamigo, em virtude da semelhança metodológica com o programa de microcrédito, o 

Crediamigo. Essa ação pode incluir, no Vale, os 37,7% dos produtores que estão sem 

qualquer oportunidade de crédito, além de promover o desenvolvimento e a adimplência em 

outras linhas de crédito pela proximidade e consultoria dos agentes. 

A realização da tipificação pelo DAS representa a alternativa de identificação das 

semelhanças e diferenças entre os diversos sistemas produtivos e tipos de produtores contidos 

neles. Assim, a aplicação do crédito e da assistência técnica seria mais bem direcionada e 

englobaria maior quantidade de produtores, pois a alocação dos recursos seria feita apenas 

observando as necessidades de cada produtor, isto é, não seria feita tal como uma “receita”. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo 1: Mapa geral do Vale do Forquilha com a localização das dezessete comunidades. 

Escala aproximada 1 : 120.000 
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Anexo 2: Fotos do Vale do Forquilha 
 

 

 

 



 

 

 

 


