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RESUMO 

 

 

 

 

 

O Desenvolvimento Rural Sustentável é necessário, portanto almejado pelo governo do 

estado do Ceará, que vem buscando solucionar os problemas do semi-árido com a 

implementação de políticas de Desenvolvimento Sustentável, principalmente após 1995, 

quando foi elaborado o primeiro Plano de Desenvolvimento Sustentável do estado do 

Ceará. Desde então, o governo do estado busca incorporar suas políticas de 

Desenvolvimento Rural Sustentável através de seus planos. Dessa forma, o trabalho se 

propõe a analisar as mudanças ocorridas no meio rural a partir dos Planos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Ceará. Para tanto se realizou pesquisa 

documental e exploratória. Os resultados mostraram a realização de experiências 

exitosas, no entanto alguns indicadores de sustentabilidade demonstraram que as 

estratégias de busca do Desenvolvimento Rural Sustentável ainda não alcançaram 

efetivamente os resultados esperados através dos Planos, Programas e Projetos do 

governo no período de 1995 a 2008.   
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

The Sustainable Rural Development is needed, so desired by the state government of 

Ceará, which is seeking to solve the problems of semi-arid with the implementation of 

policies for sustainable development, especially after 1995, when he was drafted first 

Sustainable Development Plan of the state Ceara. Since then, the state government seeks 

to incorporate policies for Sustainable Rural Development through its plans. Thus, the 

study is to analyze the changes occurring in rural areas from the Sustainable Rural 

Development Plans of the State of Ceará. For both held documentary research and 

exploratory. The results showed the performance of successful experiences, although 

some sustainability indicators showed that the search strategies of the Sustainable Rural 

Development has not effectively achieved the desired results through the Plans, Programs 

and Projects of the government in the period 1995 to 2008. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O Problema e sua Importância 

 

A atividade agrícola no estado do Ceará tem um significativo papel na economia e 

na vida de milhares de pessoas que sobrevivem da agricultura. Apesar da importância da 

agricultura para o estado percebem-se claramente indícios da pobreza rural e degradação 

do meio ambiente no Ceará (BATALHA, 2001, p. 585). 

A região rural do Ceará é historicamente reconhecida por sua irregularidade 

climática com severos períodos de estiagem, quando a população residente utiliza a 

vegetação remanescente como forma de sobrevivência, pratica o extrativismo vegetal, 

enfim, utiliza intensivamente os recursos naturais, o que contribui para agravar sua 

situação de pobreza.  

Além das condições climáticas desfavoráveis, o manejo inadequado das atividades 

agrícolas é um fator que potencializa a degradação ambiental. Nas áreas onde a 

agricultura irrigada é praticada, o principal problema ambiental é a salinização do solo e 

conseqüentemente o comprometimento das águas superficiais e o lençol freático. 

Percebe-se, também, que a utilização inadequada de pesticidas e fertilizantes, decorrente 

da falta de treinamento dos produtores, vem causando problemas ambientais como a 

contaminação das águas e danos à saúde humana (BATALHA, 2001, p. 588). 

Nesse cenário de degradação dos recursos naturais, o Governo do Estado percebeu 

a necessidade de um Plano de Desenvolvimento que contemplasse além das questões 

econômicas e sociais a questão ambiental. Assim, surgiram desde 1995 os Planos de 

Desenvolvimento Sustentável (PDS) e desde 1999 os Planos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável (PDRS), o foco desse estudo.  

Estes planos são decorrentes da necessidade de adoção de práticas agrícolas 

sustentáveis que reduza possíveis efeitos negativos, causados pelas atividades 

agropecuárias sobre o meio ambiente. Neste sentido, ações mitigadoras são conduzidas 

pelas organizações governamentais no estado do Ceará. Estas ações fazem do estado um 
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dos pioneiros na busca da redução dos impactos ambientais e alcance do 

desenvolvimento agrícola sustentável.  

O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Governo do Estado do Ceará 

tem o propósito de realizar o crescimento da agricultura com melhor distribuição da 

riqueza, redução da pobreza e a criação de novas oportunidades de emprego com 

dignidade, proporcionando o desenvolvimento rural com eqüidade.  

Ao inserir o propósito da sustentabilidade responsabiliza-se pela obtenção 

simultânea de melhores condições de vida para a população e a conservação do meio 

ambiente, uma vez que em torno do conceito de Desenvolvimento Rural Sustentável 

envolvem um conjunto de fatores tais como crescimento econômico, exploração dos 

recursos naturais, conservação, qualidade de vida, pobreza e distribuição de renda 

(PLANO DE DESENVOLVIEMNTO RURAL SUSTENTÁVEL, 2008). 

Conforme Batalha (2001) tecnologias sustentáveis, manejo adequado das práticas 

agrícolas, capacitação dos produtores, dentre outras ações podem proporcionar a 

conservação de meio ambiente assim como sistemas econômicos mais justos. Existem 

assim, motivações governamentais, como as praticadas nos Planos de Desenvolvimento 

Rural no estado do Ceará, para a adoção dessas práticas e técnicas sustentáveis pelos 

produtores.  

No entanto, após anos de ações ditas “sustentáveis” há um aumento gradativo do 

desmatamento, desertificação, salinização dos solos e conseqüentemente da degradação 

do meio rural no estado. São observadas barreiras que impedem avanços ou soluções de 

longo prazo para os problemas ambientais e sociais causados pelo desenvolvimento rural 

não sustentável. 

Assim, estudos que identifiquem tais barreiras adquirem grande pertinência, pois 

possibilitam uma reestruturação dos programas atuais com a correção das fragilidades 

que impedem mudanças reais na qualidade de vida da população (o alvo principal de 

qualquer política de desenvolvimento). 

Por fim, destaca-se que a análise ao longo do tempo, atribui um caráter dinâmico ao 

estudo, o que permite captar comportamentos viciados ou o amadurecimento na 

elaboração e gestão dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável do Ceará.  
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1.2 Hipótese geral 

 

O Desenvolvimento Rural Sustentável está sendo almejado pelo governo do estado 

do Ceará que busca, através de seus Planejamentos e Execuções, resultados exitosos nos 

âmbitos Econômico, Social e Ambiental, espera-se, então, que os programas do governo 

atinjam seus objetivos e metas, proporcionando indicadores de Desenvolvimento Rurais 

Sustentáveis satisfatórios. 

 

1.3 Objetivos 

 

 1.3.1 Objetivo Geral 

 

Pretende-se analisar a evolução do Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado 

do Ceará no período de 1995 a 2008.     

 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Em termos de objetivos específicos, esse estudo se propõe a: 

 

i) Descrever os principais esforços governamentais que buscam promover o 

Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará. 

 

ii) Construir uma linha de tempo com as principais ações implementadas pelo 

governo rumo ao Desenvolvimento Rural Sustentável no Ceará. 

 

iii) Investigar como os esforços governamentais para a busca do Desenvolvimento 

Rural Sustentável foram e estão sendo implementados. 

 

iv) Identificar os principais entraves na implementação das ações almejadas pelos 

Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará. 
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v) Analisar o comportamento de indicadores ambientais, sociais e econômicos ao 

longo do período de análise. 

 

 

1.4. Estrutura do Trabalho 

 

O estudo encontra-se dividido em 7 capítulos. 

O capítulo 1 aborda a problemática e a importância do Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Ceará. 

O capítulo 2 fundamenta teoricamente o Desenvolvimento Sustentável e o 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 

O capítulo 3 contempla a metodologia que será aplicada para o estudo da Evolução 

do Desenvolvimento Rural Sustentável no período de 1995 a 2008. 

No capítulo 4 são apresentados os esforços governamentais para promover o 

Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará, através da demonstração das 

ações propostas pelos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável, elaborados pelos 

Governos do Estado do Ceará. 

O capítulo 5 aborda sobre os principais êxitos e dificuldades enfrentadas pelos 

Governos na busca do Desenvolvimento Rural Sustentável. 

No capítulo 6 são apresentados indicadores de sustentabilidade rural para análise da 

Evolução do Desenvolvimento Rural Sustentável, seus impactos sociais, econômicos e 

ambientais ao longo do período de análise. 

No Capítulo 7 são apresentadas as conclusões e sugestões da dissertação.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O Desenvolvimento Rural Sustentável é um grande desafio. Desafio por se tratar de 

uma problemática possuidora de um vasto número de indicadores que estão estreitamente 

inter-relacionadas como a questão de gênero, desertificação, êxodo rural, qualidade de 

vida, condições climáticas adversas e crescimento econômico (FALCÃO E OLIVEIRA, 

2004).  

A região rural do Ceará sofre uma série de impactos que são causados pela 

agricultura não sustentável, caso da degradação ambiental, aumento da pobreza e 

consequentemente do êxodo rural. O manejo inadequado das práticas agrícolas, o cultivo 

excessivo das terras rurais, a exploração excessiva dos ecossistemas naturais, a 

depredação de recursos não-renováveis e o dano ambiental da paisagem natural devem 

ser evitados para não comprometer as gerações futuras. 

May et al, (2003. p.35) reportam-se desta forma em relação à recente situação dos 

solos nordestinos no qual incluem-se os solos da região rural do Ceará:  

“No nordeste brasileiro, o uso dos solos está sendo comprometido pela 

ampliação da taxa de desertificação que a cada ano se amplia mais. O 

estado do Ceará representa 9,6% da área do Nordeste e sua economia é 

baseada em modelo inadequado e predatório dos recursos naturais, de 

modo que tal exploração, sem consciência de preservação, põe em torno 

de 25.483 km2, correspondentes a 17,7 % da superfície total do Estado, 
sob um perigoso processo de desertificação.” 

 

Segundo Simon (2001), é totalmente razoável refletir sobre os modelos de 

desenvolvimento rural que sejam sustentáveis, economicamente viáveis e socialmente 

aceitáveis. Entretanto, para o estabelecimento de agroecossistemas sustentáveis, não é 

possível separar os componentes do problema agrário, os componentes socioeconômicos 

e o ecológicos, que evidenciam complicações sociais e políticas e nem sempre técnicas. 

Assim, a sustentabilidade de um agroecossistema pode ser observada ambiental e 

socialmente. Uma condição essencial para uma agricultura sustentável é um ser humano 

evoluído, cuja atitude em relação à natureza seja de coexistência e não da exploração que 
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provoca problemas de contaminação, aquecimento global, erosão, desmatamento, 

exploração dos recursos renováveis e não-renováveis, dentre outros.  

A participação da sociedade adquire maior importância à medida que os recursos 

renováveis podem reproduzir-se continuamente, em função da intervenção humana e das 

condições ambientais e tecnológicas, enquanto os recursos não-renováveis, na medida em 

que são consumidos, se convertem em desperdícios de alta entropia, sem valor 

econômico (SIMON, 2001). 

Como os recursos naturais são finitos e muitas vezes não-renováveis, a utilização 

deve então ser racional, a fim de que possa servir para produção atual e também para 

gerações futuras, princípio do desenvolvimento sustentável, que será contextualizado a 

seguir. 

 

 

2.1 Desenvolvimento Sustentável e Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

 

A relação entre o desenvolvimento e o meio ambiente é considerada hoje um ponto 

central na compreensão dos problemas ecológicos. O conceito de desenvolvimento 

sustentável trata especificamente de uma nova maneira de a sociedade se relacionar com 

seu ambiente de forma a garantir a sua própria continuidade e a de seu meio externo. 

Entretanto, a formulação de uma definição para o conceito de desenvolvimento 

sustentável ainda gera diversas interpretações, existindo, segundo alguns autores, um 

certo grau de consenso em relação às necessidades de se reduzir a poluição ambiental, 

eliminar desperdícios e diminuir índices de pobreza (BARONI, 1992).     

Para Falcão e Oliveira (2004), um enorme esforço vem sendo realizado pelas mais 

diversas instituições (academias, ONG´s, órgãos governamentais e privados), na tentativa 

de teorizar o desenvolvimento sustentável. O resultado dessa elaboração é a 

multiplicidade de conceitos e propostas, demonstrando que não existe consenso de 

doutrina sobre a matéria. Desenvolvimento é, antes de tudo, mudança social (alterações 

no capital humano e social) e mudança política (alterações nos padrões de organização e 
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nos modos de regulação das sociedades). Fica claro, assim, que o desenvolvimento 

sustentável não é um estado permanente de harmonia, mas um processo de mudança. 

 

2.1.1 Desenvolvimento Sustentável 

 

A noção de desenvolvimento sustentável foi estabelecida por volta do século XX. 

Em 1972, o relatório “The limits of growth” foi produzido no Clube de Roma (Meadws 

et.al.1972), que pregava o crescimento zero como forma de evitar a catástrofe ambiental 

(BELLEN, 2006, p.21). Tal relatório foi publicado no mesmo ano em que foi realizada a 

conferência sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, em 1972.  

A conferência teve como motivação a preocupação com o meio ambiente por parte 

dos países desenvolvidos. Os países em desenvolvimento marcaram sua participação pela 

tentativa de mudar a ênfase para outras questões sobre o desenvolvimento, tais como: a 

redução da pobreza como um fator mais importante do que melhoria ou preservação do 

meio ambiente, uma luxúria pretendida pelos países desenvolvidos que eles não poderiam 

arcar. Esse conflito de interesses durante a conferência resultou no reconhecimento geral 

de que havia uma forte interação entre o meio ambiente e o desenvolvimento 

(BATALHA, 2001,p.595). 

Historicamente tem-se que em 1973 surgiu o conceito de eco-desenvolvimento, 

abordando prioritariamente a questão da educação, da participação, da preservação dos 

recursos naturais juntamente com a satisfação das necessidades básicas. Posteriormente, a 

declaração de Cocoyok, em 1974, afirma que a destruição ambiental também decorre da 

pobreza e que os países desenvolvidos têm uma parcela de culpa nos problemas globais 

devido ao seu elevado nível de consumo. Em seguida, o relatório da Fundação Dag-

Hammarsköld, em 1975, que contou com a colaboração de 48 países e 13 organizações 

da ONU e concentra-se na questão do poder e sua relação com a degradação ambiental 

(BELLEN, 2006, p.21). 

Em relação à terminologia, na década de 1980, devido ao progresso alcançado 

desde Estolcomo (1972) não ter sido muito auspicioso, as Nações Unidas criaram a
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Comissão de Brundtland, onde surgiu o conceito mais difundido de desenvolvimento 

sustentável:  

“Desenvolvimento sustentável é desenvolvimento que permite satisfazer 

as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações 

futuras de satisfazer suas próprias necessidades.”1 

 

Este conceito de Desenvolvimento Sustentável leva em consideração as 

necessidades essenciais das gerações presentes e futuras (prioritariamente as da 

população carente). No entanto, com a percepção de que limites devem ser impostos pelo 

estado assim como a contribuição da sociedade para que a capacidade do meio ambiente 

suporte tais necessidades. 

Em 1992, houve a conferencia da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro, que ficou conhecida 

como ECO92 ou RIO- 92.  

Neste período, aspectos como globalização da economia, a fragmentação política e 

o conseqüente enfraquecimento do Estado, adicionados ao desemprego em massa, à 

devastação ambiental e ao aguçamento da desigualdade social e da miséria, levaram 

diferentes organizações internacionais a repensar o desenvolvimento (Andrade, 1997). 

Neste contexto, a ONU elabora uma agenda social, com o intuito de incentivar o debate 

internacional sobre temas importantes, chamando a atenção dos governantes de todo o 

mundo sobre questões como: o meio ambiente e o desenvolvimento realizado no Rio de 

Janeiro (1992), os direitos humanos em Viena (1993), o crescimento populacional no 

Cairo (1994), o desenvolvimento social em Copenhague (1995) e a situação das mulheres 

em Pequim (1995).         

Tais debates internacionais refletiram sobre o padrão de desenvolvimento 

prevalecente até então, principalmente sobre suas conseqüências desastrosas sobre o meio 

ambiente. Convocada em meio à campanha internacional preservacionista que atribuía a 

degradação do ecossistema planetário particularmente à devastação de reservas florestais 

no Terceiro Mundo – em especial na Amazônia brasileira (Alves, 1996 apud Andrade, 

1997), a Eco-92 foi muito além dessa discussão, isso ocorreu graças a uma massiva 

participação de ONGs internacionais e nacionais dispostas a colocar em cheque o padrão 

                                                
1. WCED – Word Commission on Environment and Development. Our common future. 

Oxford: Oxford University Press, 1987. p. 43. 
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de desenvolvimento responsável pela questão ambiental. Ao seu final, a conferência 

divulgou ao mundo a correta percepção de que, se por um lado, a superpopulação é voraz, 

a pobreza é predatória e a miséria, poluidora, por outro, a maior responsabilidade pela 

destruição ambiental advém dos padrões insustentáveis de produção e consumo do 

Primeiro Mundo. 

Para alcançar o desenvolvimento sustentável, os países do Primeiro Mundo 

(desenvolvidos) deveriam priorizar políticas de reciclagem, uso eficiente de energia, 

conservação, recuperação de áreas degradadas, enquanto países em desenvolvimento 

deveriam perseguir maior equidade, justiça, respeito às leis, redistribuição e criação de 

riqueza (SANDBROOK, 1992). Essa visão reforça e necessidade de políticas que 

contemplem as especificidades locais. 

O Desenvolvimento Sustentável é visto sobre diferentes dimensões. Para Sachs 

(1997), o conceito de desenvolvimento sustentável apresenta cinco dimensões: 

sustentabilidade social, econômica, ecológica, geográfica e cultural.  

Na sustentabilidade social dá-se ênfase a presença do ser humano na ecosfera, seu 

bem estar, a condição humana e os meios utilizados para aumentar a qualidade de vida. Já 

a sustentabilidade econômica abrange a alocação e distribuição eficientes dos recursos 

naturais dentro de uma escala apropriada.  

A sustentabilidade ecológica significa ampliar a capacidade do planeta pela 

utilização do potencial encontrado nos diversos ecossistemas, ao mesmo tempo que se 

mantém a sua deteriorização em nível mínimo, ou seja, deve-se reduzir a utilização de 

combustíveis fósseis, diminuir a emissão de poluentes, adotar políticas de conservação de 

energia e de recursos, substituir recursos não-renováveis por renováveis e aumentar a 

eficiência em relação aos recursos utilizados. 

Sustentabilidade geográfica pode ser alcançada por meio de melhor distribuição dos 

assentamentos humanos e das atividades econômicas, enquanto que a sustentabilidade 

cultural, a mais difícil de ser concretizada, está relacionada ao caminho da modernização 

sem o rompimento da identidade cultural dentro de contextos espaciais específicos. 

Após a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992, a noção de Desenvolvimento Sustentável começa a 
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ser amplamente utilizada pelos cientistas, estudiosos e políticos com preocupações 

ambientais.  

 

2.1.2 Desenvolvimento Rural Sustentável 

 

Segundo Falcão e Oliveira (2004), os princípios do Desenvolvimento Rural 

Sustentável para a região semi-árida são os seguintes: respeitar e cuidar dos seres vivos, 

melhorar a qualidade de vida humana, conservar a vitalidade e a diversidade da caatinga, 

modificar atitudes e práticas pessoais, permitir que as comunidades cuidem bem de seu 

próprio meio ambiente. No planejamento de políticas públicas tais princípios devem estar 

implícitos para que resultados eficazes sejam alcançados e possam ocorrer 

transformações no meio rural.  

Segundo Batalha (2001), o desenvolvimento rural pode ser julgado com base em 

quatro critérios: sustentabilidade, produtividade, estabilidade e equidade. A 

sustentabilidade de um agrossistema é determinada por sua habilidade em manter 

produtividade quando submetido a forças pertubadoras como stress e choque. O efeito de 

um stress é pequeno no curto prazo, mas sua ação cumulativa pode provocar no longo 

prazo, erosão, salinização ou preços declinantes de produtos. O Choque é uma mudança 

imprevisível, mas transitória como uma nova peste, seca, inundação ou uma forte 

elevação dos preços de insumos em virtude de crise no abastecimento de petróleo. A 

produtividade é definida como a produção de algum produto por unidade de insumo. A 

estabilidade é a constância da produtividade diante de distúrbios tais como: clima e a 

equidade refere-se à justa distribuição da produtividade entre os indivíduos envolvidos no 

sistema agrícola.   

O desenvolvimento rural sustentável é uma estratégia para promover um 

desenvolvimento que possibilite redução das desigualdades sociais, degradação do meio 

ambiente, e consequentemente, a verdadeira melhoria na qualidade de vidas das pessoas 

residentes no meio rural, que devem atuar como agentes do desenvolvimento juntamente 

com o estado. 

Durante muitos anos houve debates sobre a urgência em pensar no 

desenvolvimento agropecuário em uma nova perspectiva, abrindo espaços para a 
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realização da reforma agrária, sendo esse o único mecanismo possível de democratização 

do acesso à terra e de diminuição da desigualdade social no campo. Autores como 

Guimarães (1995) argumentam sobre a necessidade de reverter à tendência de 

modernização agrícola com base exclusivamente na grande empresa capitalista com 

demanda intensiva de maquinaria e de fertilizantes químicos (GUIMARÃES, 1995.p.9). 

Este modelo, além de inacessível ao pequeno produtor, comprometia a sustentabilidade 

ambiental. As suas conseqüências são observadas nas diferentes dimensões do 

Desenvolvimento Sustentável. 

Atualmente, de modo específico no estado do Ceará, observa-se a continuidade da 

desigualdade social, aumento nas áreas degradadas e em processo de desertificação, 

permanência de fluxo migratório, alto percentual de pobres e de desempregados. 

Transformações nesses indicadores requerem um prazo maior das políticas a eles 

direcionadas e a continuidade nos Planos de Desenvolvimento de cada governo. 

 

2.2 Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável  

 

O planejamento é uma ferramenta de trabalho utilizada para tomar decisões e 

organizar as ações de forma lógica e racional, de modo a garantir os melhores resultados 

e a realização dos objetivos de uma sociedade, com os menores custos e no menor prazo 

possíveis (BUARQUE, 1999). Com um planejamento antecipado a determinadas ações 

governamentais, as possibilidades de sucesso de tais tornam-se maiores.  

Para Buarque (1999), o planejamento é um instrumento para a construção de uma 

proposta convergente dos atores e agentes que organizam as ações na perspectiva do 

desenvolvimento sustentável. 

No intuito da busca do Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará, o 

Governo do Estado vem utilizando a ferramenta “planejamento governamental” através 

da elaboração de Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável para evitar que o 

desenvolvimento não-sustentável, prejudicial para a economia, sociedade e o meio 

ambiente, comprometa o bem estar de gerações futuras. Assim, a cada governo são 

estabelecidas novas metas e estratégias. 
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O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Ceará é uma 

estratégia de ação do Governo, para a busca do desenvolvimento da economia, combate à 

pobreza rural e conseqüentemente às desigualdades sociais e à redução da depredação do 

meio ambiente (PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, 2008).  

Segundo o Plano de Desenvolvimento Sustentável do período de 1995 a 1998, o 

êxito das estratégias planejadas nos Planos de desenvolvimento Rural Sustentável, 

equilibrado com mudança social, está relacionado à participação efetiva de técnicos, 

servidores públicos e principalmente dos agricultores e empresários, que serão os seus 

efetivos executores e beneficiários (PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL, 1995). 

Enquanto o Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará, para o 

período de 1999 a 2003 do Ceará, destaca dentre seus objetivos, resolver os problemas 

econômico-sociais das comunidades do interior, segundo padrões de justiça social e 

eqüidade econômica (PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, 

1999). 

O Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Ceará para o período de 

2003 a 2006 tem como foco a expansão das oportunidades de emprego e uma melhor 

qualidade de vida nas cidades e no meio rural (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

RURAL SUSTENTÁVEL, 2003). 

Já o Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do estado do Ceará para o 

período de 2008 a 2011 visa a ampliação, universalização dos direitos fundamentais, o 

reconhecimento dos direitos de cidadania, a segurança alimentar e nutricional, a 

conservação da biodiversidade e a promoção da igualdade de gênero, geração, raça e 

etnia, considerando a abordagem territorial e o caráter intersetorial do desenvolvimento 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL, 2008).    

 

 

2.3 Avaliação de Políticas Públicas 

 

A avaliação de políticas públicas tem como objetivos: analisar o mérito e o valor da 

política pública; aprimorar programas e organizações; supervisionar e analisar a 
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consistência dos programas e desenvolver conhecimento (PAULA, 2001). A avaliação de 

uma política pública proporciona a descoberta de pontos que merecem especial atenção 

para obtenção de melhores resultados em suas implementações.  

Segundo Frey (2000, p.229) 

 

“A fase de avaliação é imprescindível para o desenvolvimento e a 

adaptação contínua das formas e instrumentos de ação pública, o que 

Pritwitz denominou como “aprendizagem política”, que se encontra de 

fato, em todas as fases do processo, fazendo-se adaptações permanentes 

no programa, propiciando uma reformulação contínua da política”. 

 

É possível avaliar uma política pública em termos de efetividade, eficácia ou 

eficiência. A efetividade da política pública consiste em fazer um exame da relação entre 

a implementação de um determinado programa e seus impactos.  

A eficácia de uma política pública é a avaliação da relação, objetivos e 

instrumentos de um dado programa e seus resultados específicos. Já a eficiência de uma 

política pública consiste em analisar a relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os seus resutados (CAXILÉ,2005, p .57). 

Deve-se ter o cuidado de utilizar adequadamente os instrumentos de análise e 

avaliação para que não se confundam opções pessoais com resultados de pesquisa 

(ARRETCHE, 1998). Isso significa que, opniões pessoais do executor da pequisa não 

devem se confundir com os resultados da mesma.  

Para se chegar a resultados válidos e confiáveis são necessárias objetividade, 

informação suficiente e utilização de métodos rigorosos. 

Segundo Ottoni (2002, p. 29), 

 

“A avaliação deve ser “delimitada”, “factível”e realizada de acordo com 

uma possibilidade e a capacidade de cada executor (...) e esta pode ser 

definida como um processo de tomada de decisão que envolve processos 

de medição, comparação e tomada de decisão”. 

 

Belloni (2001) acrescenta que, no processo de avaliação de políticas públicas, deve-

se também considerar o significado sócio-político da política formulada, sua consistência 

interna, os processos sociais e administrativos de sua operacionalização; assim como o 

impacto social da concretização ou não dos objetivos visados.  
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Pretende-se através da avaliação de políticas públicas, como um processo 

sistemático de análise dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do 

Ceará, contextualizar suas dimensões e implicações para o alcance dos resultados 

planejados.  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia adotada para o alcance dos objetivos da pesquisa teve por propósito 

possibilitar a investigação dos efeitos das ações desenvolvidas pelo Governo do Estado 

do Ceará no intuito da busca do Desenvolvimento Rural Sustentável. Para tanto, optou-se 

por uma análise descritiva, qualitativa e quantitativa dos resultados da implementação de 

ações propostas nos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável.   

 

 

3.1. Área de Estudo 

 

A área geográfica deste estudo abrangeu os municípios do Estado do Ceará, ou seja, 

as regiões no estado não classificadas como zona urbana, não urbanizáveis ou destinadas 

à limitação do crescimento urbano, utilizadas em atividades agropecuárias, agro-

industriais, extrativismo, silvicultura e conservação ambiental (WIKIPEDIA,2010). 

Dados do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (IPECE,2007) 

indicam que o Estado do Ceará possui uma área de 148,83 mil km
2
, correspondente a 

1,74% do território nacional; o que lhe confere a sétima posição dentre os estados 

brasileiros, e 9,57% da região Nordeste, ocupando a quarta posição dentre os estados 

desta região. O Ceará apresenta 93% de seu território em região do semi-árido nordestino, 

com clima predominantemente tropical quente semi-árido, solos férteis, pedregosidade e 

tendência à erosão. Quanto à vegetação, a caatinga é a mais abrangente, ocupando 69,2% 

da área total do Estado. Além da área litorânea e da caatinga, o Ceará abriga importantes 

regiões serranas.  
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A área total dos imóveis rurais localizados no estado do Ceará em 2005 chega a 

9.786.124ha, sendo 3.095.364ha se encontram na categoria pequena propriedade, ou seja, 

31,6% do total. Em seguida aparecem a média propriedade com 2.607.399ha, 

representando 26,6%. Analisando pela ótica do número de imóveis rurais em 2005 no 

Ceará constatou-se que dos 148.767 imóveis, 101.551 pertencem à categoria de 

minifúndio, representando cerca de 68,3% do total. Isso indica que o padrão da 

propriedade rural cearense é a pequena propriedade, centrada na agricultura familiar 

(INCRA, 2005 apud IPECE, 2007). 

Dentre os principais produtos da agropecuária cearense podem-se destacar os 

produtos de subsistência (feijão, milho, arroz), produtos do agronegócio (abacaxi, melão, 

mamão, castanha de caju) e da floricultura. Na pecuária pode-se destacar a 

ovinocaprinocultura e a bovinocultura. Além das atividades agrícolas, é importante 

ressaltar aquelas não agrícolas como principalmente o artesanato e a pesca. 

 

3.2 Métodos de Análise 

 

Os Métodos de Análise consistem na aplicação de diversas etapas ou operações que 

são desenvolvidas em determinado estudo para se chegar aos seus resultados finais. A 

seguir serão descritos os Métodos de Análise propostos para este estudo.  

O comportamento dos indicadores sociais, econômicos e ambientais foi analisado 

por meio de taxas de crescimento correspondente ao período 1995 – 2008. 

Para a avaliação dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável, adotou-se a 

metodologia de análise de políticas públicas que consiste na aplicação de três etapas, 

segundo Marini & Martins (2004): 

 

1ª)  Análise da Coordenação exercida pelos gestores das instituições envolvidas no 

alcance do Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará.  

 

2ª) Análise de Consistência do conteúdo dos Planos de Desenvolvimento Rural 

Sustentável. 
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3ª) Análise da Coerência nos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável. 

 

De acordo com o ponto de vista de Marini & Martins (op.cit.), a coordenação é um 

processo formal de formulação de políticas conduzido dentro do aparelho do Governo. A 

análise da coordenação foi feita com base na observação das ações dos segmentos 

envolvidos com o alcance do Desenvolvimento Rural Sustentável no Estado do Ceará. 

A análise da coordenação foi caracterizada no estudo com base nos seguintes 

elementos: compromisso dos gestores envolvidos no processo de execução das ações 

planejadas, realização das ações planejadas, barreiras que impedem a eficiência dos 

Planos.  

O compromisso por parte dos envolvidos, cumprimento das ações planejadas e os 

obstáculos para o desenvolvimento dos trabalhos da gestão foram caracterizados na 

análise através da apresentação dos resultados da entrevista realizada com gestores de 

principais programas/projetos do governo. 

Os gestores de programas que fomentam o Desenvolvimento Rural Sustentável 

contribuíram com depoimentos em relação às capacidades de gestão, metas estabelecidas 

e alcançadas assim como as dificuldades enfrentadas.  

A consistência nas políticas é o processo que assegura que os objetivos das políticas 

foram atingidos e não contraditórios. Neste estudo, a análise de consistência deu-se 

através do estudo do conteúdo dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável, 

procurando observar como seus objetivos, instrumentos e ações planejadas foram 

direcionados para a obtenção de resultados satisfatórios e conseqüentemente alcance do 

Desenvolvimento Rural Sustentável no estado do Ceará no período de 1995 a 2008. 

A coerência é a promoção sistemática de ações que se reforcem mutuamente nos 

diferentes órgãos do governo, criando sinergias para a realização dos objetivos definidos.    

A análise da coerência dos Planos de Desenvolvimento Sustentável foi realizada 

através da análise das ações das gestões como um todo, analisando todos os seus êxitos e 

entraves, para perceber se as políticas foram coerentes e complementares ao longo do 

período de análise.   

Segundo Ham e Hill (1993), as abordagens de análise de políticas podem ser 

classificadas em duas grandes categorias: 
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1. uma orientação predominantemente descritiva, cujo objetivo é desenvolver 

conhecimentos sobre o processo de elaboração de políticas com estudos sobre 

as características das políticas e o processo de elaboração das políticas; e 

 

2. outra prescritiva, cujo objetivo é apoiar os elaboradores de política, por 

meio de agregação de conhecimento ao processo de elaboração de políticas. 

 

A análise da Evolução dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável do 

período de 1995 a 2008 foi trabalhada sobre abordagem descritiva e prescritiva.  

A abordagem descritiva permitiu o conhecimento assim como a caracterização das 

políticas dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável. A abordagem prescritiva 

demonstrou aos gestores envolvidos na execução das políticas dos Planos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, através da evolução dos indicadores econômicos, 

sociais e ambientais do período de análise, o que deve ser aprimorado. 

 

3.3 Fonte de Dados 

 

Os dados utilizados na pesquisa foram de natureza primária e secundária.  

Os dados primários foram obtidos por meio de coleta de informações e opiniões dos 

gestores das instituições envolvidas no alcance do Desenvolvimento Rural Sustentável no 

Estado do Ceará.  

Para tanto, foram realizadas entrevistas com os representantes de entidades 

governamentais envolvidos na execução das ações propostas pelos Planos de 

Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Os dados secundários foram obtidos a partir de pesquisa exploratória tendo como 

fontes, os relatórios de execução das ações planejadas pelo governo (relatórios de 

atividades fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário – SDA), assim como 

os indicadores econômicos, sociais, ambientais a um nível estadual e rural 

disponibilizados pelo IPECE e IBGE, os PDRS´s do Estado do Ceará de 1995 a 2008, 

Internet e Periódicos especializados. 
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4. PROPOSTAS DOS PLANOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL 

SUSTENTÁVEL ELABORADOS PELO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ 

NO PERÍODO DE 1995 A 2008  

 

O Estado do Ceará vem através de seus Planos de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) e Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS) buscando reduzir 

degradação ambiental, pobreza, desequilíbrio na ocupação do espaço, baixa capacitação 

da população, dentre outros fatores que atrasam seu desenvolvimento sustentável. 

Entretanto pretende-se a seguir, analisar sinteticamente, os Planos de 

Desenvolvimento Sustentável (no tocante a sua contribuição para a área rural) e Plano de 

Desenvolvimento Rural Sustentável, elaborados pelos Governos do Estado do Ceará, no 

período de 1995 a 2008, ou seja, desde sua primeira implementação até a atual, 

verificando suas propostas, objetivos, projetos específicos e ações estratégicas para 

obtenção de resultados desejados. 

 

4.1 Propostas do Plano de Desenvolvimento Sustentável (1995/1998) e sua 

contribuição para o Desenvolvimento Rural Sustentável  

 

Os Objetivos Gerais do Plano de Desenvolvimento Sustentável são proteção ao 

meio ambiente, reordenamento do espaço, capacitação da população, crescimento da 

economia, geração de empregos, redução de desigualdades e desenvolvimento da Cultura, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

1995). 

O objetivo referencial do Plano de Desenvolvimento Sustentável de 1995 a 1998 

voltado ao setor rural do estado e dos seus programas prioritários é transformar e resolver 

os problemas econômico-sociais das comunidades do interior, segundo modelos de 

justiça social e equidade econômica. Outro interesse fundamental era o aumento 

acentuado nos índices de produtividade e a queda nas flutuações anuais da produção 

agropecuária.  
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Seguem, no Quadro 1, as linhas de ações para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável do estado do Ceará para o período de 1995 a 1998, assim como suas 

estratégias de execução: 

 

Quadro 1/ Linhas de ações para o Desenvolvimento Rural Sustentável para o 

período de 1995/1998 

Linhas de ações para o 

Desenvolvimento 

Agropecuário 

Estratégias Planejadas 

 

 

Irrigação e Pólos 

Agroindustriais 

 

- Incentivos à implantação de áreas com potencial para a irrigação com 

vistas ao surgimento de agroindústrias, com especial atenção no sentido de 

recuperar a infra-estrutura de irrigação já implantada. 

- Capacitação de técnicos, gerentes de projetos e produtores dando ênfase à 

geração, adaptação, difusão e transferência de técnicas adequadas ao 

aumento da eficiência e eficácia do uso da terra, da água e da mão-de-obra. 

- Transferência da coordenação da política estadual de irrigação para o 

âmbito da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária (SEARA). 

 

 

 

 

 

Desenvolvimento da 

Agricultura de Sequeiro 

 

-  Elevação da oferta de sementes e mudas fiscalizadas das principais 

culturas no Estado. 

- Amenização de problemas de intermediação na comercialização dos 

produtos e insumos agropecuários. 

- Obtenção de apoio para a realização de pesquisas e transferências de 

tecnologias aos produtores rurais, especialmente de culturas mais 

adequadas às condições ecológicas do semi-árido. 

- Coordenação do programa,  através da SEARA em articulação com os 

órgãos federais e intensa participação da sociedade civil através do 

Conselho Estadual de Agricultura, dos comitês específicos e dos órgãos de 

classe e bancos oficiais. 

- Orientação da SEARA, via EMATERCE e com o monitoramento da 

FUNCEME, para que o plantio seja feito no momento mais adequado, 

considerando a umidade do solo e a pluviosidade. 

- Atuação do programa de forma articulada sobre os principais produtos, 

em parceria com produtores e industriais. 
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Fortalecimento da 

Pecuária 

 

- Desenvolvimento de ações específicas voltadas para fomentar a melhoria 

da capacidade de suporte forrageiro e no potencial genético das pastagens, 

através do melhoramento da pastagem nativa por meio do raleamento da 

vegetação existente com ressemeio de gramíneas e leguminosas, com 

manejo adequado da caatinga e implantação de áreas com forrageira para 

corte.   

 

- Melhoria nas condições infra-estruturais das propriedades rurais através 

de linhas de crédito para o melhoramento dos rebanhos.  

 

- Reestruturação e ampliação do Projeto de Inseminação Artificial, em 

parceria com associações de criadores, cooperativas, prefeituras e o apoio 

técnico da extensão rural e instituições de pesquisas, sob a coordenação da 

SEARA. 

 

- Incentivo a aquisição em outros estados, de matrizes e reprodutores de 

elevado padrão genético (das raças leiteiras e de corte), adaptadas ao semi-

árido, para a revenda aos pecuaristas por meio de financiamento. 

 

- Melhoria nos sistemas de comercialização e de capacitação técnica e 

empresarial, com estímulos a formação de associações e/ou cooperativas 

de produtores rurais e modernização do sistema de comercialização (de 

carne, leite, derivados e pele). 

 

- Promoção de assistência técnica e o treinamento aos produtores rurais no 

tocante às principais práticas de manejo (alimentação, melhoramento 

genético e sanidade animal). 

 

- Implantação do Projeto Plurianual de Sanidade Animal, baseado na 

particiação dos criadores, na educação sanitária e nas ações diretas das 

equipes de defesa animal a ser constituída objetivando o controle e/ou a 

erradicação das principais enfermidades que acometem os rebanhos.   
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Desenvolvimento da 

Pesca e Aquicultura 

- Dar continuidade as ações já desenvolvidas pelo Estado (SEARA), 

através dos programas: Canoeiro, Jangadeiro, Peixamento de Açudes, 

Implantação de Postos de Revenda de Insumos e ampliação de ações 

existentes para atender a demanda de pesca marítima e continental. 

 

- Qualificação do pescador artesanal no sentido de evitar perdas na 

produção e ter um produto final de melhor qualidade. 

 

- Apoio à comercialização, com definição clara de uma política de preços, 

cabendo à SEARA estabelecer o preço mínimo do pescado no Estado. 

 

- Estímulo ao aumento na produção e na produtividade do pescado 

multiplicando e distribuindo alevinos no Estado, juntamente com a 

introdução de tecnologia alternativa de cultivo de pescado (implantação de 

viveiros/ tanques-redes) e o aumento no esforço de pesca pelo 

financiamento de embarcações e insumos, como também o aproveitamento 

alternativo e racional da frota pesqueira marítima atuante.  

 

- Ampliação da infraestrutura de frigorificação no que diz respeito à 

estocagem, armazenagem e beneficiamento do pescado para se obter um 

produto de melhor qualidade. 

 

- Introdução do pescado no cardápio da merenda escolar como uma 

alternativa de proteína de origem animal, através da participação das 

Secretarias de Educação municipais. 

 

- Definição de modelo de gestão dos açudes públicos através de convênio 

firmado entre Governo do Estado.  

 

 Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável 1995-1998. 

 

Além das ações mencionadas, o Governo do Estado, através da SEARA, propôs 

desenvolver em parceira com outras secretarias, trabalhos relativos à geração, adaptação, 

difusão e transferência de tecnologias, florestamento e reflorestamento, desenvolvimento 

da fruticultura tropical e beneficiamento de produtos agropecuários. 
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4.2 Propostas do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (1999/2002)  

 

Os objetivos do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (PDRS)do período de 

1999 a 2002 foram realizar o crescimento da agricultura com melhor distribuição da 

riqueza, redução da pobreza e a criação de novas oportunidades de emprego com 

dignidade, proporcionando o desenvolvimento com equidade (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1999-2002). 

O PDRS apontou como diretrizes, elevar a taxa de crescimento da produção 

agropecuária do Estado do Ceará para uma média anual de 5%, no período de 1999-2002, 

com vistas a transformar a agricultura num acelerador de desenvolvimento, ao contrário 

do que vinha ocorreu nas últimas décadas.  

Assim, buscava melhorar substancialmente a produtividade do setor no tocante ao 

uso da terra, mão-de-obra e capital, para tornar a agricultura competitiva e fator de 

melhoria das condições de vida do quadro rural, integrar produção agrícola e 

agroindústria com visão de agronegócio, para criar mercado para a produção do setor e 

oferecer novas oportunidades de renda e trabalho não-agrícola no quadro rural.  

Busca também adotar tecnologias agrícolas que permitissem alcançar a 

sustentabilidade da agricultura sem destruir o meio ambiente, adaptando-o à convivência 

com os fenômenos climáticos adversos à produção agrícola e viabilizando o acesso à terra 

aos trabalhadores rurais sem terra ou minifundiários, juntamente com outros 

investimentos que lhes assegurassem um desenvolvimento rural sustentável e 

emancipado. 

Serão referidas, a seguir, as principais opções para o desenvolvimento 

agropecuário e para o ordenamento do espaço e da organização fundiária no Estado do 

Ceará no período em questão. Além das ações destacadas abaixo, a Secretaria de 

Desenvolvimento Rural desenvolverá, em parceria com outras secretarias, trabalhos 

relativos à geração, adaptação e transferência de tecnologias, beneficiamento de produtos 

agropecuários e criação de empregos não-agrícolas no quadro rural. Produtos e atividades 

como mandiocultura, cana-de-açúcar, hortigranjeiros e suinocultura serão atendidos 

através de programas especiais. 
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Seguem, no quadro 2, as linhas de ações para o Desenvolvimento Rural Sustentável 

do estado do Ceará para o período de 1999 a 2002 assim como seus projetos específicos e 

objetivos. 

Quadro 2/ Linhas de ações, Projetos Específicos e Objetivos para o Desenvolvimento 

Rural Sustentável para o período de 1999/2002 

Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável 1999-2002. 

 

Ações Projetos Específicos Objetivos 

Combate à Pobreza Projeto São José, Projeto de 

Ação Fundiária, Prorenda 

Rural, Agricultura Familiar, 

Hora de Plantar e Organização 

e Capacitação do Agricultor.  

 

Proporcionar ao homem do 

campo condições de 

trabalhar e exercer uma 

atividade perto de onde 

vive, e dela retirar o 

sustento de sua família. 

 

Modernização da 

Agricultura 

Tradicional 

 

Projetos de Tabuleiro de 

Russas e Baixo Acaraú, além 

do Projeto do Apodi, 

Modernizar as atividades 

agrícolas de sequeiro no 

Ceará, no contexto do 

desenvolvimento 

sustentável. 

Novas Oportunidades 

de Trabalho Não-

Agrícola no Meio 

Rural. 

 

 

- 

Idealizar e descobrir outras 

oportunidades de ocupação 

não-agrícolas no próprio 

quadro rural. 

 

 

Serviços 

Governamentais de 

Apoio à Agropecuária. 

 

 

 

 

- 

 

Sistematizar as ações 

governamentais nas 

articulações com os 

municípios, para que o 

planejamento dos 

segmentos da agricultura, 

pecuária e pesca possam 

direcionar os investimentos 

numa perspectiva de médio 

e longo prazo, reduzindo as 

incertezas do setor. 
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Para as ações de Combate à Pobreza especificamente, estão contemplados no PDRS 

os Projetos São José (PSJ), Projeto de Ação Fundiária, Prorenda Rural, Agricultura 

Familiar, Hora de Plantar e Organização e Capacitação do Agricultor.  

O Projeto São José visa atender grupos de produtores de baixa renda com projetos 

produtivos, de infra-estrutura e sociais onde representantes das comunidades encaminham 

as propostas ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável, por intermédio da 

Comissão Comunitária São José.  

Os subprojetos aprovados tecnicamente pelos órgãos estaduais co-participantes são 

remetidos à Secretaria de Desenvolvimento Rural para análise, contratação e liberação de 

recursos financeiros; no período de 1999-2002, foi definida uma programação, através do 

PSJ, envolvendo recursos da ordem de R$ 100 milhões, correspondendo a 3.800 

comunidades, atendendo aproximadamente 120.000 famílias, em 178 municípios.   

O Projeto de Ação Fundiária pretende democratizar a posse e otimizar o uso da 

terra através de um conjuntos de atividades voltadas para a reestruturação fundiária, 

promovendo a agricultura familiar com a Reforma Agrária Solidária, a Titulação de terras 

e Assentamentos rurais. Com a Reforma Agrária Solidária obtem-se uma 

Operacionalização desburocratizada e o pagamento da terra será feito pelos beneficiários 

em 20 anos, com 3 anos de carência. A Titulação de terras visa a regularizar, cadastrar e 

discriminar imóveis rurais para fins de concessão de títulos de propriedade às famílias 

posseiras de terras devolutas estaduais e sua Meta (1999-2003) é de conceder 25 mil 

títulos de propriedade.  

Os Assentamentos Rurais ficam sobre a responsabilidade do Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará (IDACE), no âmbito estadual, pela execução de 

planos, programas e projetos relacionados à organização e ao desenvolvimento de ações 

fundiárias de redistribuição, reorganização e regularização de terras onde estabeleceu 

como padrão de atuação o enfoque no cliente: ações de assentamento, reassentamento e 

titulação de terras devolutas e dar-se-á continuidade aos trabalhos de apoio aos 30 

assentamentos do Estado. 

O Prorenda Rural é um programa de autodesenvolvimento de comunidade 

realizado em parceria com o governo alemão que busca identificar, testar e aplicar 
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métodos de trabalho com produtores rurais e pescadores artesanais que possibilitem a 

sustentabilidade de suas atividades. Instituído pelo Governo que é responsável pela 

coordenação da sua execução: Secretaria de Desenvolvimento Rural. Sua principal 

executora de suas ações é a Ematerce. Em 1999-2002: estima-se atender a 10 mil famílias 

de produtores rurais. 

A Agricultura Família que se trata de um Programa de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar é uma iniciativa do Governo Federal, através do Ministério da 

Agricultura, em parceria com os estados, municípios e produtores rurais. As ações do 

programa destinam-se a apoiar o crescimento e a estabilização da agricultura familiar 

através do crédito rural e da melhoria da infra-estrutura rural. 

O Hora de Plantar possibilita aos pequenos produtores o uso de sementes 

fiscalizadas, assistência técnica e crédito rural, de forma integrada. Planeja-se que serão 

beneficiados anualmente 120 mil produtores cadastrados no programa que contempla os 

pequenos produtores com sementes fiscalizadas de feijão, milho e arroz de elevados 

índices de germinação e de produtividade.  

 

4.3 Propostas do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (2003/2006) 

 

O objetivo do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável do período de 2003 a 

2006 é o de propiciar o aumento de renda, produtividade e competitividade no meio rural, 

integrando o fortalecimento das atividades tradicionais com a introdução de novas 

atividades dinâmicas, e a consolidação dos agropolos, como unidades territoriais de 

planejamento e intervenção governamental (PLANO DE DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL 2003-2006, 70p). 

Entre os principais programas previstos no planejamento, destacam-se o Programa 

de Implantação do Castanhão II, a consolidação dos agropolos, o desenvolvimento do 

agronegócio da agricultura irrigada, o desenvolvimento da agroindústria, a capacitação 

dos atores da cadeia produtiva, o desenvolvimento do agronegócio da agricultura de 

sequeiro, a formação de parcerias para o desenvolvimento da agropecuária, a promoção 

comercial dos produtos da agropecuária cearense, a promoção de investimentos, a 
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garantia do controle da sanidade animal e vegetal, o desenvolvimento do agronegócio da 

pecuária assim como pesca e aqüicultura. 

A Modernização das Micro, Pequenas e Médias agroindustriais através da 

capacitação empresarial e tecnológica destas com a implementação de políticas 

desenvolvidas por meio de programas tais como: Programa Ceará Empreendedor, 

Organização dos Arranjos Produtivos Locais, Programa de Minidistritos Industriais, 

Programa de Intermediação de Mão-de-Obra, Programa Portas Abertas, Programa de 

Inclusão de Segmentos Especiais, Programa Artesanato e Produção Familiar e Programa 

de Promoção a Exportação estão definidos como conjunto de ações estratégias para a 

busca do Desenvolvimento Rural Sustentável do Estado do Ceará no Plano de 

Desenvolvimento Sustentável do período de 2003 a 2006. 

No Eixo Estratégico Ceará Empreendedor estão contidos os seguintes Programas 

Estruturantes: 

- Ceará Empreendedor; 

- Organização de Promoção à Exportação; 

- Programa de Atração da Indústria de Médio e Grande Porte; 

- Implantação de Refinaria e Siderúrgica; 

- Complexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP; 

- Universalização do Serviço de Energia Elétrica do Estado; 

- Consolidação de Pólos de Educação Superior e Tecnologia no Estado; 

- Programa de Fomento e Promoção do Turismo; 

- Articulação Intergovernamental para a Convivência com o Semi-Árido; 

- Programa de Implantação do Castanhão II; 

- Programa Consolidação dos Agropolos; 

- Promoção da Agricultura Familiar; 

- Programa Rodoviário de Integração Social do Estado do Ceará – Ceará II; 

- Programa Trem Metropolitano de Fortaleza (Projeto Metrofor); 

- Programa de Reestruturação da Rede Aeroportuária; 

-  Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Setor Mineral; 

-Programa de Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos – 

PROGERIRH; 
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- Eixo de Integração Castanhão/RMF/Pecém 

- Programa de Desenvolvimento Hidroambiental (PRODHAM).     

       

Alguns dos programas inseridos no Plano de Desenvolvimento Sustentável para o 

Estado do Ceará para o período de 2003 a 2006 visam à evolução do desenvolvimento 

sustentável no meio rural no estado. Portanto serão analisados para a averiguação dos  

resultados alcançados nesta busca.  

 

 

4.4 Propostas do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (2008/2011) 

 

 

O Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável para o período de 2008 a 2011 visa 

assegurar ampla participação dos diferentes segmentos representativos da sociedade no 

processo de construção do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável, garantindo a 

participação na discussão do Plano, dos agricultores e agriculturas familiares, dos 

assentamentos da reforma agrária e demais povos do campo. 

Assim, estreita-se o relacionamento entre os diversos setores institucionais e  

sociedade civil,  compatibilizam-se as ações propostas no PDRS como Plano Pluri Anual 

(PPA), combinando os processos de planejamento e considerando a metodologia de 

implementação do Plano na gestão e no controle social de políticas públicas (PLANO DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2008). 

Destacam-se no quadro 3 as ações prioritárias do Plano de Desenvolvimento Rural 

Sustentável assim como suas estratégias de execução. 
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Quadro 3/ Ações prioritárias do Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável para o 

período de 2008/2011 assim como suas estratégias de planejadas 

Ações Prioritárias Estratégias Planejadas 
 

 

 

 

 

Apoio à produção, Beneficiamento e 

Comercialização 

 

1. Fortalecer e incentivar técnicas de convivência 

com o semi-árido; 

2. Capacitar continuamente com foco na agroecologia 
e na sócio economia solidária; 

3. Criar o Fundo Estadual de Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar; 

4. Implementar um Programa Estadual de Combate a 

desertificação; 

5. Apoiar a organização dos agricultores familiares 

com foco nas cooperativas visando acesso ao 

crédito e comercialização; 

6. Criar Selo de Certificação Participativa; 

7. Desenvolver políticas de apoio a feiras da 

agricultura familiar; 

8. Incentivar a diversificação de cultivos e a 
pluralidade da agricultura familiar; 

9. Fortalecer a Assistência Técnica e Extensão Rural; 

10. Criar, reativar, fortalecer e apoiar as Escolas 

Agrícolas do Estado do Ceará. 

 

 

 

 

 

Democratização do Acesso a Terra 

 

 

1. Democratiza, titular e regularizar terras dos povos 

especiais; 

2. Conceder terras de bacias hidrográficas; 

3. Melhorar infra-estrutura básicas de assentamentos 

e comunidades; 

4. Política de geração de renda voltadas para jovens e 
mulheres; 

5. Desenvolver banco de informações; 

6. Fortalecer Idace e Incra; 

7. Regularizar terras dos agricultores familiares; 

8. Reformular os critérios para acelerar o acesso a 

terra; 

9. Atualizar o Plano Regional de Reforma Agrária; 

10. Democratizar o acesso à água de domínio público. 
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Direitos e Inclusão Social 

 

 

1. Promover políticas diferenciadas de preço de 
tarifas de energia elétrica para a agricultura 

familiar; 

2. Construir reservatórios distribuídos espacialmente 

fortalecendo o P1MC e o P1 / 2; 

3. Capacitar jovens para a inclusão no processo 

produtivo através do PRONAF Jovem e Primeira 

Terra; 

4. Acompanhar e avaliar sistematicamente a 

implementação do PDRS; 

5. Estruturar regionalmente a EMATERCE e propor a 

estruturação do INCRA e DNOCS; 

6. Capacitar Agricultores em técnicas de produção, 
beneficiamento e comercialização; 

7. Organizar cadeias produtivas do leite, mel, ovino, 

caprino, caju, mandioca, carnaúba, frutas, 

hortaliças e outras; 

8. Acelerar e qualificar a reforma agrária; 

9. Capacitar lideranças comunitárias em gestão, 

empreendedorismo, associativismo, 

cooperativismo e gestão ambiental; 

10. Criar linhas de crédito dirigidas para projetos 

produtivos em reservatórios públicos numa 

perspectiva agroecológica. 

 

 

 

 

Gestão para a Inclusão Social 

1. Desburocratizar os programas de compras 

governamentais 

2. Incentivar a compra dos produtos da agricultura 

familiar para a merenda escolar; 

3. Fortalecer as Secretarias Municipais de 
Agricultura; 

4. Criar Escolas Agrotécnicas Regionais; eativar a 

implantar Escolas Agrícolas; 

5. Criar Programa de apoio e estruturação de 

Cooperativas; 

6. Criar incentivos para a produção agroecológica  da 

agricultura familiar; 

7. Capacitar mulheres, jovens, quilombolas, indígenas 

para a agregação de valor; 

8. Direcionar recursos estaduais para incentivar 

práticas agroecológicas de convivência com o 
semi-árido (tração-animal); 

9. Fortalecer os Conselhos Municipais e Estadual de 

Desenvolvimento Rural Sustentável; 

10. Implementar Programa de Capacitação voltado 

para as realidades regionais. 

  Fonte: Plano de Desenvolvimento Sustentável 2008-2011 



47 

 

  

5.  PRINCIPAIS ÊXITOS E ENTRAVES OBSERVADOS NAS AÇÕES DO 

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ NO PERÍODO DE  1995 A 2008 

 

O Estado do Ceará, pioneiro nas ações voltadas para a busca do Desenvolvimento 

Rural Sustentável, tem ao longo do período de 1995 a 2008, executado através de suas 

Secretarias, Entidades, Apoiadores e Beneficiários, uma série de medidas através de seus 

programas e projetos voltados para este fim.  

Neste capítulo, pretende-se abordar estas ações realizadas em 1995 a 2008 pelo 

Governo do Estado do Ceará, citadas através de detalhamento qualitativo dos seus 

principais resultados exitosos, assim como, entraves observados nas suas execuções 

possibilitando a descontinuidade dos programas ao longo do período de análise ou 

inadequação em relação às pretensões dos Planos de Desenvolvimento Rural Sustentável 

destes mandatos (demonstrados no capítulo 4).   

As informações a seguir foram obtidas através dos relatórios de atividades da 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário disponibilizadas para este estudo. 

 

5.1 Principais Êxitos e Entraves observados nas ações do Governo do Estado do 

Ceará no período de 1995 a 1998 

Dentre os principais resultados exitosos dos programas de Governo de Tasso 

Jereissati de 1995 a 1998, estão: o aumento da produtividade de alguns cultivos como 

algodão, milho, feijão, frutas, dentre outros, a expansão de áreas irrigadas, a introdução 

de novas variedades de cultivo, capacitação de técnicos e produtores rurais, geração de 

empregos, informatização de Centros de Atendimento aos clientes de órgão como 

EMATERCE, dentre outros. 

Assistências técnicas tais como: a rebanhos, repovoamento de açudes, realização 

de exposições agropecuárias, vacinação de animais, controle da movimentação de 

animais, implantação de Postos de Fiscalização Zoofitossanitária, realização de inspeções 

em estabelecimentos de abate animal ou processamento, certificação de qualidade do 

Leite, regulamentação da comercialização do Leite de Cabra, fabricação de frascos de 

fitoterápicos pelo Laboratório Farmácia Viva, Análise de Sementes foram as ações 

realizadas para o apoio a produção. 



48 

 

  

Foram realizados financiamentos rurais através do Projeto Reforma Agrária 

Solidária, investimentos comunitários pelo Cédula da Terra, criação de projetos de 

assentamento, construção do açude Castanhão e Projeto Pecem assim como titulação de 

terras, projetos de infraestrutura, eletrificação rural, abastecimento de água e habitação 

rural através do Projeto São José. 

Algumas linhas de ação de crédito rural, capacitações para profissionalização rural 

através do PRONAF, financiamentos aos produtores através do crédito especial do 

Prorenda Rural foram realizados para os setores de pesca marítima artesanal, pecuária 

de pequeno porte e agricultura irrigada e apoio financeiro aos pequenos e 

microempresários. 

Através do Projeto Capital Inicial foram às realizadas ações fundiárias de combate 

a pobreza rural do Governo do Estado do Ceará no período de 1995 a 1998.  

Entraves na realização das ações previstas foram observados neste período, dentre 

eles pode-se destacar as irregularidades das chuvas comprometendo os resultados 

traçados. 

As frustrações na área plantada de algodão, em virtude de o bom preço obtido pelo 

feijão no mercado, em 1998 a seca que prejudicaram o programa do milho. 

Em 1998 foram realizadas poucas exposições agropecuárias devido a estiagem, a 

baixa estação invernosa que trouxe prejuízos efetivos ao abastecimento de hortícolas do 

Estado. 

Apesar de todo o esforço realizado através do PRONAF, a demanda de crédito 

ainda foi superior à oferta, haja vista um número bastante significativo de produtores 

familiares não ter sido atendido com crédito rural. 

As figuras a seguir sintetizam as ações detalhadas nos relatórios de atividades 

fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 
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Figura 1/ Planos, Execuções Exitosas e Entraves Observados no período de 1995 a 

1998  

Fonte:Elaboração própria 
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Figura 2/ Síntese dos Programas e Projetos do período de 1995 a 1998. 

Fonte:Elaboração própria. 
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5.2 Principais Êxitos e Entraves Observados nas ações do Governo do Estado no 

período de 1999 a 2002 

 

Programas de Apoio a Produção, Ação Fundiária e Combate a Pobreza Rural 

foram implementados pelo Governo do Estado do Ceará no segundo mandato do 

Governador Tarso Jereissati, período de 1995 a 2002.  Destacam-se a seguir os principais 

resultados exitosos e posteriormente os entraves destacados nos relatórios de atividades 

da Secretaria de Desenvolvimento Agrário.  

Através das ações do Programa de apoio a Cotinocultura houve um acréscimo de 

84,2% de área plantada de Algodão.  

As ações do programa Hora de Plantar tem propiciado um aumento de produção e 

de produtividade das principais culturas. O Programa é uma marca referencial para os 

produtores do Estado. Em comparação com outros Estados do Nordeste, o Programa 

Hora de Plantar é, certamente, o mais importante. 

 O esforço conjunto da ação de governo com os produtores rurais, prefeituras 

municipais e entidades ligadas ao setor resultou numa produção total de 53.605 toneladas 

de milho em 1999. Ressalte-se, ainda, a assistência técnica a 11.979 produtores rurais 

pela EMATERCE. Devido ao seu alto padrão genético do Milho Híbrido, a produtividade 

média no Estado cresceu 52% em relação aos últimos 10 anos. 

 Com vistas a elevar a capacidade de suporte de nossas pastagens foi desenvolvido 

o Programa de distribuição de sementes de forrageiras exóticas (cultivadas) adaptadas à 

nossa região. Foi assinado o Protocolo de Intenções entre o Banco do Nordeste, a 

Secretaria de Desenvolvimento Rural e os demais parceiros através do Programa de 

Apoio a Bovinocultura assim como a Criação do Comitê do Leite do Estado do Ceará – 

COMLEITE.  

 Durante este período, foram assistidos criadores de caprinos e ovinos gerando 

empregos diretos e indiretos e foi assinado, o Protocolo de Intenções para 

Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura. A UFC junto com a coordenação do Programa 

conduziu um experimento sobre confinamento de ovinos, cujos resultados são de 

fundamental importância para desenvolvimento dessa atividade. 
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 Em 1999 e 2000 foram repovoados 41 açudes em 7 municípios onde foram 

realizadas operações de fiscalização no período de defesa da lagosta assim como a 

elaboração de projeto de cultivo intensivo de peixes em viveiros e a elaboração de um 

projeto de cultivo superintensivo de peixes em gaiolas flutuantes. 

Ademais, houve a elaboração do Protocolo de Intenções para implementar o 

Programa de Desenvolvimento da Piscicultura do Estado do Ceará. 

Em relação ao Projeto São José, constatou-se a aplicação de recursos no montante 

de R$ 2,02 milhões em treinamento, consultoria, administração e avaliação do projeto. No 

Plano Operativo Anual para 1999 foi previsto o atendimento de 25.710 famílias. 

Efetivamente foram beneficiadas com o Projeto um total de 82.033 famílias, sendo 21.071 

com novos projetos e 60.962 famílias decorrente da liberação de 2
a
 parcelas.  

Em 1999 foram liberados 314 subprojetos novos, distribuídos em 285 comunidades 

rurais de 88 municípios cearenses. Demonstrou-se portanto neste ano de 1999, uma maior 

seletividade na liberação de recursos do que nos anos anteriores, contribuindo para a 

melhoria qualitativa do Projeto. 

Foram realizados 18 eventos de capacitação envolvendo 1.190 participantes, que 

foram treinados no processo de aquisição de bens e serviços pelas comunidades 

beneficiadas, prestação de contas, procedimentos de instalação e acompanhamento de 

subprojetos, filosofia e estratégia de implementação do Projeto Reforma Agrária Solidária 

– Cédula da Terra e gerenciamento de subprojetos. 

O Projeto São José foi alvo de várias missões nacionais e do exterior que vieram em 

1999 ao Estado, conhecer a experiência do Projeto. Desde 1995 até 2002, foram aplicados 

recursos permitindo acesso das populações mais pobres às atividades produtivas, assim 

como aos benefícios da infra-estrutura básica (eletrificação e abastecimento d’água).   

As ações do Programa de Apoio a Agricultura Familiar (PRONAF) visaram a  

negociação de políticas públicas que  objetivou articular os órgãos dos governos federal, 

estaduais e municipais para que medidas sejam adotadas, em apoio a agricultura familiar. 

Financiamentos para infraestrutura e serviços, apoiando financeiramente a 

implantação, a ampliação, a racionalização e a realocação da infraestrutura necessária ao 

desenvolvimento da agricultura familiar nos municípios foram realizados.  
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Em 1999 foram elaboradas 60 Planos de Trabalho – PT, para apoio ao 

financiamento à infra-estrutura básica desses municípios, totalizando recursos da ordem 

de R$ 8,4 milhões.  

Este recursos foram transferidos aos municípios, pelo Ministério da Agricultura e 

do Abastecimento através da Caixa Econômica Federal, obedecendo instrumentos 

normativos que disciplinam as transferências de recursos da União.  Em 1999 foram 

realizados esforços conjuntos entre o Governo Federal e Estadual com a interveniência 

dos Bancos BNB e BB, da SDR e da EMATERCE para alocar recursos com vistas à 

operacionalização desse Programa, no segmento crédito rural.  

O PRORENDA teve como uma das principais preocupações a preparação das 

equipes de extensionistas da EMATERCE, bem como os novos membros que estão sendo 

incorporados à equipe do Prorenda. 

Foram realizados trabalhos com metodologias participativas, desempenho e 

gerenciamento onde foram realizados 11 treinamentos para extensionistas da 

EMATERCE e a equipe técnica do Prorenda, contando com a presença dos 25 

participantes da equipe técnica envolvida. 

O Programa de Emergência construiu 47.271 barragens sucessivas, 220 barragens 

subterrâneas, 17.227 cacimbas, 1.156 cisternas e 404 passagens molhadas, recuperou 

3.444 barragens de terra, construiu 245 metros de adutoras, implantou 232 hortas 

comunitárias e propiciou a implantação de  1.097 culturas irrigadas, como também o 

plantio de 3.010 hectares em varzante em 1999. 

O Programa Reforma Agrária Solidária atendeu a 35 % do Estado do Ceará no 

período de dois anos. Foram liberados através do Banco do Brasil 162 subprojetos de 

investimentos comunitários.  

Em função do êxito que o referido Programa vem propiciando em relação à questão 

agrária, o mesmo despertou o interesse da Revista The Economist, da Inglaterra, de 

circulação internacional que fez matéria sobre o Programa captando dos beneficiários 

visitados as mais diversas fases do processo.  

Este Programa tem sido referência para outros Estados e Países, transmitindo a 

experiência positiva do Ceará. Para conhecer o trabalho, Missões de Governo de Estados 
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como Santa Catarina, Sergipe e Missões Internacionais como os Países de Angola, Suíça 

e Filipinas já visitaram os projetos de aquisição de terras. No período de 1997 a 2002, 

foram adquiridos imóveis e liberados recursos destinados a subprojetos de infra-estrutura 

produtiva, de crédito e de instalação. 

Com o Programa de Assentamento e Reassentamento, foram adquiridos 02 

imóveis rurais com área de 453 ha e assentadas 50 famílias, com aplicação de R$ 255,0 

mil em 1999. As metas não são programadas, tendo em vista que os imóveis vão sendo 

adquiridos na medida do surgimento de conflitos sociais no campo. As ações realizadas 

pelo Reassentamento Rural são localizadas nas áreas atingidas pelos Projetos Castanhão e 

Pecém, visando minimizar as repercussões sócio-econômicas negativas para as famílias 

rurais residentes nas áreas dos referidos projetos.  

No Projeto Castanhão, foram assentadas 424 famílias e realizada o restante da 

avaliação de nova cidade de Jaguaribara. Quanto ao Projeto Pecém, foram assentados 219 

famílias rurais, com identificação e cadastro de terras e avaliação de 250 imóveis rurais.  

O Programa de Ação Fundiária de Regularização Fundiária (titulação) efetivou 

a arrecadação de terras e titulados 1.106 imóveis assim como foram emitidos 507 

Pareceres em Ação de Usucapião em 1999. 

 No Programa de Apoio a Produção (Exposições Agropecuárias), foram efetivadas 

em 1999, 13 exposições e 03 feiras com a coordenação e execução da SDR em parceria 

com associações de criadores e o Rotary Club. Isso favorece o desenvolvimento da 

agropecuária cearense, contribuindo para a modernização dos segmentos produtivo, 

reprodutivo, alimentar e de defesa sanitária animal com a comercialização de 

reprodutores de alta linhagem produtiva, de máquinas e implementos agrícolas.  

No Programa de apoio a Produção (Defesa Agropecuária), destacam-se a 

manutenção de unidades locais de sanidade animal e vegetal (ULSAV´s), manutenção de 

Postos de Fiscalização (100% das metas atingidas), cursos para produtores rurais (150% 

das metas atingidas), produtores treinados (112% das metas atingidas), criação e 

manutenção dos Conselhos Municipais de Defesa Agropecuária (100% das metas 

atingidas), fiscalização dos eventos agropecuários (195% das metas atingidas), vacinação 

de animais contra a raiva (103% das metas atingidas) e exames de brucelose (167% das 
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metas atingidas). Foram desenvolvidas ações junto aos hortigranjeiros da Região da 

Ibiapaba para o uso correto de agrotóxicos em 1999.  

Em 2002, o controle realizado de doenças e pragas dos animais, resultou na 

vacinação contra a Febre Aftosa, contra a Raiva dos Herbívoros e contra a Brucelose 

Bovina, além de aves, contra a doença de Newcastle.  

O Programa apoio a Produção (Classificação de Produtos de origem vegetal) 

classificou o algodão em pluma produzido e/ou beneficiado no Ceará; produtos 

importados no cais do porto; castanha de caju; arroz, feijão e milho nos postos do 

interior; as análises químicas da cera de carnaúba, pó cerífero e farinha de mandioca.  

 No programa de apoio a Produção (Inspeção Sanitária e Industrialização de 

produtos de origem animal), em relação ao ano de 1999 ocorreu um incremento na 

quantidade de bovinos inspecionados em 11%, e em aves uma expressiva elevação de 

mais 380% em comparação ao mesmo período do ano de 1998. Ocorreu um incremento 

de mais de 60% no quantitativo deste produto em 1999. Em 2002, foram inspecionados 

permanentemente estabelecimentos frigoríficos e ou processamento, estabelecimento 

laticínios e de codorna. 

No Programa de Apoio a Produção (Análise de Sementes), em 1999 as metas 

programadas relacionadas às análises de sementes de algodão, arroz, feijão e milho foram 

alcançadas. No Programa de Apoio a Produção (Laboratório de Análise Clínica 

Animal), houve a realização de identificações de bactérias patogênicas, provas de 

brucelose, exames micológicos, exames de raiva humana e animal e análise de anemia 

infecciosa eqüina assim como a realização de exames de endoparasitoses, 

hemoparasitoses, ectoparasitose,  anamopatológicos, hispatológicos e  patologia clínica. 

O Laboratório efetivou exames de carne e derivados, leite e derivados, pescado e 

derivados, mel de abelha e de água.  

No período de 1996 a 2002, foram realizados eventos, capacitando pessoas no 

âmbito do Projeto São José, envolvendo uso de técnicas para a aquisição de bens e 

contratação de serviços, elaboração de prestação de contas e procedimentos gerenciais na 

instalação e manutenção dos subprojetos. 
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Para isso foram implantados hectares de novas áreas de Cajueiros e feita a 

substituição de copas, enquanto a EMATERCE prestou assistência a produtores e 

capacitou em substituição de copas e produção de mudas a  produtores rurais. 

Além disso foram instaladas unidades produtivas de Ovinocaprinocultura, 

atingindo 165% da meta prevista, ao Banco do Nordeste coube a responsabilidade pela 

concessão de crédito aos empreendedores interessados ocasionando um acentuado 

melhoramento na qualidade do rebanho, fato observado pelo nível dos animais 

apresentados nas exposições e comercializados nas feiras regionais. 

Em relação aos entraves observados na execução das atividades planejadas, pode-se 

destacar que a crise algodoeira desencadeou sérios problemas, tanto sociais como 

econômicos, gerando um forte êxodo rural e a desativação de um numeroso parque 

descaroçador e industrial de óleo de algodão. A escassez de oferta de matéria prima à 

nível interno, obrigou o governo a facilitar a importação de fibra de algodão de diversos 

países. Este problema vem gerando, a curto e médio prazos, uma dependência para a 

sustentabilidade de um parque têxtil já consolidado. 

 Nas dificuldades encontradas para implementação do Programa de apoio a 

Ovinocaprinocultura, pode-se considerar, principalmente: as exigências sanitárias para o 

financiamento de animais que são de difícil operacionalização, pois não se dispõem de 

interior de laboratórios com condições de realização destes exames com agilidade 

suficiente para atendimento dos beneficiários do crédito rural. A desorganização da 

cadeia produtiva que é muito acentuada, não permitindo que haja uma oferta constante de 

animais ao mercado. O custo elevado da inseminação artificial que vem inibindo o uso 

desta prática. Por último, os juros para financiamentos sem fixação prévia são 

fundamentados em TJLP e IGP-DI, inibindo os possíveis tomadores de empréstimo, 

principalmente entre os empresários rurais. 

O agravamento do problema da falta de água em muitos municípios e repetição de 

anos com chuvas irregulares mostrou-se como entrave para a obtenção dos resultados 

almejados. 

Com o PRORENDA, as metas que não foram alcançadas deveram-se, 

principalmente; às dificuldades que os técnicos encontraram na obtenção dos dados que 

compõem a real renda da família rural. Em relação às metas não alcançadas, cabe 
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ressaltar que a não liberação dos recursos programados (do PEQ) não permitiu em sua 

plenitude a profissionalização dos produtores rurais, sendo a pequena parcela atendida 

(27,14%) fruto de parcerias com outros órgãos. Finalmente, no tocante ao baixo número 

de oficinas realizadas, deveu-se, sobretudo, as comunidades indicadas não se encontrarem 

com o nível de organização para tal ação. 

 A não realização das 05 exposições nos Municípios de Morada Nova, Solonópole, 

Boa Viagem, Crateús e Santa Quitéria e das 03 feiras nos Municípios de Barbalha, 

Canindé e Quixeramobim, ocorreram em virtude principalmente da estiagem que atingiu 

estes municípios.  

 As atividades realizadas pelo Programa de Defesa Agropecuária que não 

alcançaram as metas previstas foram: vacinação contra febre aftosa (33% do previsto), 

aplicação de vampiricida em animais (23%), vacinação de bezerra (24%), diagnóstico de 

tuberculose (55%), exames laboratoriais (24%), vacinação contra Newcastle (32%) e 

fiscalização do uso de agrotóxicos (80%). O não atendimento dessa meta decorreu de 

vários fatores, entre eles destacam-se: falta de hábito dos produtores de vacinar os 

animais duas vezes ao ano; não ocorrência da febre aftosa a quase 3 anos; a estrutura 

deficiente e inexistente em alguns municípios de revenda de insumos agropecuários. 

No Programa de Comercialização (CEASA), a laranja pêra, principal produto 

comercializado, não conseguiu em 2001 apresentar volume compatível com o ano de 

2000. 

As figuras a seguir sintetizam as ações detalhadas nos relatórios de atividades 

fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 

 

Figura 3/ Planos, Execuções Exitosas e Entraves Observados no período de 1999 a 2002 

Fonte:Elaboração própria 
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Figura 4/ Síntese dos Programas e Projetos do período de 1999 a 2002 

Fonte:Elaboração própria 
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5.3 Principais Êxitos e Entraves Observados nas ações do Governo do  Estado do 

Ceará no período de 2003 a 2006 

 

Foram realizadas inúmeras ações de Sustentabilidade Rural, dentre elas estão o 

apoio a agricultura familiar, ações fundiárias, capacitações, apoio a pecuária, piscicultura, 

fruticultura, floricultura, ovinocaprinocultura, no mandato do Governador Lúcio 

Alcântara, período de 2003 a 2006. Seguem as principais ações exitosas realizadas pelo 

Governo do Estado do Ceará, assim como entraves observados neste período. 

O Programa de Convivência com o Semi-Árido propiciou a elaboração de 

projeto de técnicas para captação de água de chuva, a participação no Seminário Ciências 

X Planejamento Municipal (Universidade do Arizona e UFC) para a identificação das 

vulnerabilidades locais, além da realização do Seminário “Desenvolvimento Regional e 

Semi-Árido: Um debate Necessário”, conclusão do documento preliminar do Plano de 

Convivência com o Semi-Árido, elaboração do Plano de Alerta para o Semi-Árido, da 

Estratégia de Integração do Plano de Convivência com o Semi-Árido e da Estrutura 

Organizacional de Gerenciamento do Grupo de Trabalho Intergovernamental de 

Convivência com o Semi-Árido. 

Este programa propiciou a elaboração do “Projeto Piloto” encaminhado, ao 

Ministério da Integração Nacional e do Marco Conceitual com os Princípios e Diretrizes 

do Plano de Convivência com o Semi-Árido, a Matriz do Planejamento Estratégico e do 

Plano Operacional.  

Com ele a elaboração do Projeto de Implantação da Secretaria Executiva, promoção 

de Workshop para construção do marco conceitual da Escola de Educação Solidária para 

o Semi-Árido e de seminários com o Economista italiano Luigino Bruni, para discutir o 

Desenvolvimento do homem do semi-árido além da elaboração do Programa 

Contingencial Estruturante (Emergenciais causadas por eventos climáticos calamitosos). 

Foi elaborado com o IPECE do Índice de Vulnerabilidade Municipal (instrumento 

capaz de monitorar as condições sócio-econômicas e ambientais da atividade agrícola) e 

um paper com um Conjunto de Alternativas Tecnológicas para redução de queimadas na 

agricultura no semi-árido cearense (uma das causas do processo de degradação). 
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Houve a participação na Elaboração do Plano Nacional de Combate a 

Desertificação, na constituição do Comitê da Reserva da Biosfera da Caatinga e na 

Conferência Sul-Americana sobre o Combate a Desertificação, oficinas de trabalho do 

Plano de Ação de Combate à Desertificação, no Workshop “Sistemas agrícolas no trópico 

semi-árido cearense: resultados e perspectivas” e no Workshop “Gerenciamento de riscos 

climáticos em duas regiões secas da América do Sul”.   

Como demais resultados, destacam-se a Coordenação da Câmara Técnica de 

Convivência com o Semi-Árido e do Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural além 

da elaboração do: Programa de Gestão de Microbacias – Uma Política Pública de 

Convivência com o Semi – Árido., para compor o Plano de Safra e o lançamento do livro 

de Nizomar Falcão Bezerra, “Fragmentando o território – Bases para o Desenvolvimento 

do Semi-Árido do Ceará” em 2004. 

Em relação às ações voltadas para o Castanhão de 2003 a 2006, observam-se a 

Conclusão da Barragem do Castanhão com a geração de empregos e renda, 

complementação de infra-estrutrura hídrica, apoio a implantação de pequenos 

empreendimentos na cidade de Jaguaribara e início da produção de piscicultura,  

implantação de uma fábrica de redes na Vila do Mineiro. 

Também destacam-se a implantação, através do Projeto São José, do Sistema de 

Abastecimento de Água do Assentamento Sossego, a finalização e contratação do projeto 

bancário para investimentos produtivos em projetos de reassentamento do INCRA, a 

negociação do Projeto Bancário para Financiamento dos investimentos parcelares do 

Projeto de Irrigação do Curupati, a entrega de uma área de 50 ha para ser explorada pelos 

agricultores urbanos em atividades de irrigação que, com a mudança, estavam sem área 

para plantar. 

Assistência a famílias na área da bacia hidráulica do açude Castanhão, área de 

reassentamento, beneficiando-as com kit construção, para edificação ou ampliação de 

residências além da capacitação de produtores e técnicos no Complexo Castanhão foram 

realizadas ao longo de 2003 a 2006. 

O programa Caminhos de Israel possibilitou aumentos de 50 % no número de 

projetos associativos implantados, 41 % no número de produtores em projetos 
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associativos, 40 % na área plantada com novos projetos associativos e 40 % nos 

empregos diretos e indiretos gerados em 2003.  

Em 2004, observa-se o apoio à comercialização (mercado interno e externo) dos 

produtos oriundos dos projetos Caminhos de Israel implantados e em fase de produção 

onde realizaram-se também visitas a feiras de negócio regionais e nacionais e eventos de 

capacitação como palestras técnicas, cursos para produtores, missões técnicas e eventos 

como o Irriga Ceará, Frutal, Expoece e Feira Nacional da Agricultura Irrigada de 

Petrolina (PE).  

Implantação do Projeto Caminhos de Israel de Ubajara – Florescer, assistência 

técnica a projetos, pertencentes a produtores rurais em 2005 e capacitações de agentes 

rurais na metodologia do Programa Caminhos de Israel, consultoria para grupos de 

produtores, elaboração de planos de negócio, assistência organizacional a projetos, visitas 

técnicas a produtores rurais, capacitações de técnicos e produtores através de dias de 

campo, missões técnicas, encontros de negócios, eventos com cursos, treinamentos, 

seminários, palestras e reuniões técnicas em 2006. 

Através do programa Hora de Plantar, houve a distribuição de toneladas de 

sementes de alto padrão genético, de milho, feijão phaseolus e vigna, arroz e sorgo. 

Aumento da produção de grãos, obtendo-se a maior safra da história do Estado do Ceará, 

beneficiando produtores rurais e gerando empregos em 2003, 2004 e 2005.  

O programa Hora de Plantar possibilitou a distribuição de toneladas de sementes 

das culturas de: feijão Caupi e Phaseolus, milho híbrido e variedade, sorgo forrageiro e 

granífero, arroz, mamona, algodão, gergelim, girassol e castanha de caju, introdução de 

novas culturas; gergelim, girassol, cana–de–açúcar e palma forrageira, avaliação de 

cultivares de soja, feijão Caupi, sorgo granífero, forrageiro e milho, distribuição de 

sementes de feijão e milho, de alta qualidade, distribuição de maniva semente de 

mandioca e distribuição de toneladas de castanha de caju anão precoce e mudas de caju 

anão precoce em 2006. 

Programas de Apoio a Fruticultura proporcionaram a elaboração do Projeto para o 

Desenvolvimento da Cajucultura do Estado do Ceará, participação na elaboração Projeto 

Agente Rural Cajucultura, assistência técnica por intermédio da Ematerce para produtores 

rurais de Cajueiro anão precoce e Cajueiro comum, assinatura de Protocolo para a 
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instalação de uma Indústria de beneficiamento de pedúnculo de caju de origem 

paulista.no município de Itapipoca, que aproveitará o bagaço de caju para transformar em 

ração animal em forma de pelet, apresentação das propostas à Fundação Banco do Brasil 

de revitalização. 

Foram instaladas mini-fábricas de castanha de caju e instalação de central de 

classificação e padronização e embalagem de amêndoa de caju e elaboradas de planilhas 

sobre custos de produção de castanha de caju para o produtor e industrial em 2003. 

Algumas mini-fábricas foram revitalizadas a partir de ações de organização de 

produtores e seleção de mini-fábricas para custeio das atividades do caju com a formação 

da cooperativa dos produtores de caju e central de classificação, padronização, 

embalagem e comercialização de amêndoa de castanha de caju. Além disso, foram 

realizados dias de campo, capacitações e excursões para produtores em 2004.  

Foram elaborados o Projeto para implantação de áreas de validação com sete 

grupos de produtores de Uva Apirênicas e a proposta de Diagnóstico das cadeias 

produtivas da Fruticultura irrigada assim como a realização de dois cursos de CFO - 

Certificação Fitossanitária de Origem para técnicos e responsáveis das empresas 

produtoras de frutas. 

Treinamentos para equipes que fizeram o levantamento diagnóstico da situação 

sanitária da banana, exportações do abacaxi para o mercado europeu, iniciação das ações 

para convivência e controle da Sigatoka Negra na banana, diagnósticos,  analise de riscos, 

levantamento das demandas de pesquisa para as instituições parceiras(EMBRAPA) para a 

exportação do coco seco, implementação e manutenção de áreas livres da mosca das 

frutas no Baixo Jaguaribe e Baixo Acaraú, parceria com a EMBRAPA na implantação da 

Produção Integrada de Melão –PIF, inserção de pequenos produtores na produção de 

frutas através do Projeto Caminhos de Israel, elaboração do projeto para implantação de 

áreas com “System Aproach” para a cultura do mamão (para dar condições de 

exportação), elaboração de projeto de fruticultura orgânica para o projeto jaburu, visitas e 

contatos a parceiro na Ibiapaba visando a assegurar a  comercilaização da produção e 

articulação para implantação de fruticultura orgânica  (Melão) no Baixo Acaraú foram 

realizados em 2004.  
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No ano de 2005, houve a realização do AGRIFRUTAS, incremento de 8% no 

número de produtores da cadeia produtiva de orgânicos (hortaliças, goiaba, banana, caju, 

coco e melão) e assistência técnica a produtores rurais nos perímetros públicos de 

irrigação com a realização de cursos e capacitações de produtores rurais.  

Em 2006, reuniões com atores da cadeia produtiva da banana, para encontrar 

alternativas de financiamento, cadastramento de empresas produtoras de frutas, apoio na 

câmara setorial de fruticultura ao setor produtivo na busca de equiparação tributária 

(ICMS) com os estados vizinhos, revitalização e implantação de mini fábricas de 

processamento de castanha de caju. 

Pode-se destacar também a implantação de unidades técnicas (UTD’s) com as 

tecnologias, substituição de copa, caju anão precoce de sequeiro, e uso de tecnologia 

mínima em caju, assistência técnica a produtores de caju com a realização de cursos de 

colheita, pós-colheita, classificação e padronização de castanha, promoção de excursões 

técnicas com produtores de caju e de dias de campo, nos pólos da Cajucultura, supervisão 

e coordenação da permissão de trânsito de vegetal para as culturas da banana; melão, 

mamão e de rosas/flores.   

Fiscalizações nas Barreiras Zoofitossanitárias, implantação de câmaras setoriais 

para o agronegócio: (mel, leite, mandioca, frutas e flores) e assinatura do protocolo de 

intenção para implantação de hectares de abacaxi voltados para exportação também 

foram realizados. 

Projetos voltados para o apoio a Floricultura proporcionaram a evolução em 

exportações, área total, empregos diretos e indiretos, consolidação em 2003 de suas 

atividades em quatro Agropolos (Ibiapaba, Cariri, Baixo Jaguaribe e Metropolitano, 

incluindo o Maciço de Baturité) dinamizando a economia com o aumento do número de 

produtores. Investimento na consolidação do Estado do Ceará como pólo produtor e 

exportador de flores durante o ano de 2003.  

Devido a Inovação Tecnológica, Atração de Investimentos e da Capacitação da 

cadeia produtiva através da Assistência Técnica, Cursos e da promoção e participação em 

eventos locais, nacionais e internacionais, o Estado de Ceará destacou-se como o primeiro 

exportador de rosas do Brasil e manteve-se em segundo lugar nas exportações de flores 

em geral, expandindo assim a participação do estado no mercado internacional.  
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Houve a dinamização da economia com o aumento do número de produtores e da 

área de produção e um crescimento estimado nas exportações de 83% nas exportações de 

2003 a 2004, além da capacitação de produtores e técnicos através de cursos nos quatro 

agropolos, instalação da Unidade de Adaptação Tecnológica de Floricultura – TEC 

FLORES, em São Benedito. 

A instalação da Estação de Telemetria, a promoção de assistência técnica aos 

produtores de flores e plantas ornamentais, a implantação dos Projetos Caminhos de Israel 

de Floricultura e de Projeto de Acompanhamento de resultados na Associação 

Condomínio Santo Antônio assim como a atração e realização da AGRIFLOR BRAZIL 

2004, juntamente com o FRUTAL e o apoio ao desenvolvimento tecnológico e científico 

em floricultura, através das pesquisas realizadas na EMBRAPA e UFC e a articulação 

com entidades locais, nacionais e internacionais através de Grupo de Trabalho Flores, que 

se reúniu mensalmente em 2004 destacam-se como principais realizações desse período. 

Em 2005 foram realizados o Encontro Estadual do Agronegócio Cearense - 

IIRRIGA CEARÁ 2005. VII AGROFLORES – Seminário Internacional de Floricultura e 

Agriflor Brazil, a missão técnica a Hortifair, visitas de investidores, os treinamentos em 

floricultura e a participação em missões comerciais assim como feiras e congressos 

internacionais e nacionais na área de floricultura. O Projeto Flores, juntamente com 

entidades parceiras, criou a Escola de Floricultura do Ceará – TECFLORES. 

A atividade de Floricultura realizou cursos, palestras, oficinas, amostra científica, 

seminários, capacitações, missões comerciais (feiras e congressos internacionais), recebeu 

a visita de investidores e proporcionou assistências técnicas a produtores em 2006. 

Ações voltadas para o fortalecimento da Agricultura Orgânica possibilitaram a 

organização e promoção do Seminário Setorial de Agricultura Orgânica durante a Feira 

FRUTAL, estudo da produção orgânica no Estado do Ceará, palestras em eventos 

relacionados à agricultura orgânica em municípios produtores de frutas e hortaliças, apoio 

e visitas técnicas aos grupos de produção orgânica, participação no grupo de trabalho em 

agricultura orgânica e elaboração do Programa de Promoção da Agricultura Orgânica em 

2003.  

Exportação de água de coco orgânica para a Áustria/Alemanha., inclusão de 

containers de melão orgânico para o mercado europeu. A associação dos fruticultores de 
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Itapajé, recebeu o Selo Orgânico para os plantios de banana do Instituto de Agricultura 

Biodinâmica-IBD em 2004. Também em 2004 a inclusão de dois grupos de produtores 

orgânicos em formação na Ibiapaba: O Jaburu Orgânico, em Ubajara e o outro é o grupo 

do Sítio Águdo, em Ibiapina e a realização de Seminário de Agricultura Orgânica na 

Ibiapaba. 

Com as ações do projeto Pasto Verde foram possíveis a realização de cursos para 

técnicos e produtores rurais, Dia de Campo em Sobral abordando o tema: Produção de 

Leite em Pastagem Irrigada, Missões Técnicas no Estado, levando conhecimento de 

novas tecnologias. Projeto Pasto Verde consolidou suas atividades nos 6 (seis) agropolos 

de agricultura irrigada do Ceará proporcionando a inclusão social de pequenos produtores 

familiares, desenvolvimento da prática da cooperação e do empreendedorismo pelos 

produtores. As recomendações técnicas foram respeitadas (introdução de novas 

tecnologias) e aplicadas pelos produtores, resultando no aumento da produção e da 

produtividade e das oportunidades de trabalho e geração de renda no interior do Estado, 

viabilização das pequenas propriedades rurais, melhoria da qualidade, capacidade 

gerencial dos empreendimentos e capacitação de produtores e técnicos com a formação 

de técnicos especializados na atividade leiteira para a aplicação de tecnologias modernas 

na atividade leiteira em 2003.  

A Introdução de novos conceitos na condução da atividade leiteira, principalmente 

no âmbito dos pequenos produtores proporcionou em 2004 o aumento da eficiência da 

atividade leiteira, melhorando os índices zootécnicos e reprodutivos dos rebanhos e 

promovendo a transformação do setor leiteiro através da profissionalização do produtor 

rural, inclusão social de pequenos produtores familiares, desenvolvimento da prática de 

cooperação e do empreendedorismo pelos pequenos produtores, profissionalização das 

pequenas propriedades rurais, com a utilização de ordenha mecânica e tanque de 

refrigeração do leite nas fazendas, melhoria na qualidade do leite produzido pelos 

pequenos produtores rurais, aumento da produtividade, eficiência e economicidade da 

atividade leiteira, aumento das oportunidades de trabalho e geração de renda no interior 

do Estado, diminuição do custo de produção do leite, melhoria da capacidade gerencial 

dos empreendimentos, capacitação de produtores e técnicos, abertura de mercado de 

trabalho para técnicos de ciências agrárias, formação de técnicos especializados na 
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atividade leiteira, aplicação de tecnologias modernas na atividade leiteira como irrigação 

e adubação de pastagens e inseminação artificial, dentre outras.  

A realização de Consultoria e Palestra com o consultor Master do Projeto Pasto 

Verde Professor Vidal Pedroso de Farias (ESALQ, Piracicaba/SP), sobre o tema: 

Sistemas de Produção de Leite, levando conhecimento de novas tecnologias a diversos 

técnicos e produtores rurais, participando direto e/ou indiretamente no projeto. 

As ações voltadas para o Apoio a Cotinocultura possibilitaram distribuição de 

sementes, Assistência Técnica à produtores de comunidades de municípios zoneados,  

instalação de Unidades Teste de Demonstração, Dias Especiais em 2003.  

Houve também a distribuição de sementes para pequenos produtores do sistema de 

produção convencional, aumento da Produção no Estado (inclusive com a produção 

empresarial) de algodão em caroço, geração de Empregos, monitoramento do bicudo, 

Dias Especiais e a realização da primeira colheita totalmente mecanizada no Estado e 

instalação de Unidades de Teste e Demonstração (UTDs) em 2004. 

 Em 2005 foram instaladas UTDs e capacitados  técnicos/agentes rurais e 

produtores rurais na cultura. Já em 2006 destacam-se a distribuição de toneladas de 

sementes, realização de dias especiais, instalação de Unidades de Teste e Demonstração. 

Programas voltados para o apoio a produção de Mamona (Biodíesel) 

proporcionaram o Lançamento do Projeto Mamona do Ceará, no Palácio Iracema, com 

demonstração do uso do biodiesel em um ônibus, um trator e uma pick- up, mapeamento 

de áreas com potencialidades para produção de mamona no Estado do Ceará.  

Realizações como Elaboração de Protocolo de Intenções com vistas ao 

desenvolvimento da cultura no Estado do Ceará com MAPA/EMBRAPA e empresa 

produtora de semente, lançamento do Projeto Mamona do Ceará na região dos Inhamuns, 

formulação de um projeto de Capacitação para técnicos e produtores rurais sobre a 

cultura da mamona, reuniões com lideranças municipais para difusão do Programa, 

formulação do Projeto Agente Rural da Mamona para obtenção de financiamento, 

elaboração de Projeto de Capacitação dos Agentes da Cadeia Produtiva da Mamona e a 

formação do Comitê da Mamona para produção de Biodiesel com a participação de todos 

os elos da cadeia produtiva da mamona ocorreram em 2003.  
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Ampliação em 2004 do zoneamento de áreas com potencialidades para produção de 

mamona no Estado do Ceará, elaboração e assinatura de Protocolo de Intenções com 

vistas ao desenvolvimento da cultura no Estado do Ceará com a empresa Atlântida Agro-

industrial e do Protocolo de Intenções com a Prefeitura Municipal de Quixadá, BB, BNB, 

EMATERCE, MDA, e a Petróleo Brasileiro S/A, com vistas à implementação do 

Programa do Agronegócio da mamona no Estado do Ceará e construção de uma unidade 

de produção de biodiesel em Quixadá. 

Foram realizadas reuniões com lideranças municipais e de outros Estados para 

difusão do Programa, implantação de projeto piloto de produção de mamona, extração de 

óleo e produção de biodiesel na Fazenda Normal da SEAGRI, em Quixeramobim, 

elaboração de Projeto de Implantação de uma cadeia piloto otimizada de produção do 

biodiesel da mamona no Ceará e de Projeto, para incrementar ações do Programa da 

Mamona no Ceará.  Elaboração de Projeto junto ao MAPA que liberou, em 2004. 

Em 2005 foram disponibilizados recursos para capacitar técnicos e produtores 

rurais, na cultura da mamona e ampliação no zoneamento da cultura de mamona, para 89 

municípios. 

Para apoiar a produção de Hortaliças e Especiarias, o Governo do Estado do 

Ceará possibilitou a realização do Seminário de Hortaliças no Irriga Ceará e a 

organização do Stand de Horticultura/Agricultura Orgânica- SEAGRI na Feira Frutal 

2004. Capacitação de jovens e adultos do Conjunto Palmeiras, para a produção de 

hortaliças orgânicas no Centro de Nutrição, contatos com organizações governamentais e 

não governamentais para o desenvolvimento de ações integradas no setor de olericultura 

e atendimento às demandas de informações por parte de produtores rurais e empresários 

no âmbito da produção e comercialização de hortaliças. 

Os programas Leite é Saúde e Pasto Verde propiciaram as seguintes realizações 

exitosas, assinatura de convênio para aquisição e distribuição de leite, operacionalização 

do Programa e assistência técnica ao produtor de leite, beneficiamento de gestantes e 

crianças de seis meses a seis anos de idade que apresentem desnutrição com distribuíção 

gratuita de litros de leite diariamente, cerca de 7 a 8% da produção de todo o Estado em 

2003.  
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A introdução de novos conceitos na condução da atividade leiteira, o aumento da 

eficiência da atividade leiteira, o melhorando os índices zootécnicos e reprodutivos dos 

rebanhos, promovendo a transformação do setor leiteiro através da profissionalização do 

produtor rural, inclusão social de pequenos produtores familiares assim como o 

desenvolvimento da prática de cooperação e do empreendedorismo pelos pequenos 

produtores foram realizados. 

Pode-se destacar também a profissionalização das pequenas propriedades rurais, 

com a utilização de ordenha mecânica e tanque de refrigeração do leite nas fazendas, 

melhoria na qualidade do leite produzido pelos pequenos produtores rurais.  

Houve aumento da produtividade, eficiência e economicidade da atividade leiteira, 

das oportunidades de trabalho e geração de renda no interior do Estado. Foram adotadas 

planilhas para o controle do custo de produção propiciando a diminuição do custo de 

produção do leite, melhoria da qualidade e da capacidade gerencial dos 

empreendimentos. 

Capacitação de produtores e técnicos, abertura de mercado de trabalho para 

técnicos de ciências agrárias, aplicação de tecnologias modernas na atividade leiteira 

como irrigação e adubação de pastagens e inseminação artificial, dentre outras também 

foram realizados.  

O Projeto Pasto Verde capacitou produtores e técnicos, o que permitiu a aplicação 

de tecnologias modernas na atividade leiteira como irrigação e adubação de pastagens, 

inseminação artificial e implantação de reserva alimentar, dentre outras. Ele também 

assistiu produtores, envolvendo as principais bacias leiteiras do Ceará. Distribuindo 

milhões de litros de leite em 96 municípios do Programa Leite é Saúde, beneficiando 

também as indústrias de laticínios que recebem o leite de produtores de agricultura 

familiar em 2005. O “Leite é Saúde” distribuiu milhões de litros de leite, em municípios 

cearenses, beneficiando pessoas diariamente, entre crianças e gestantes desnutridas. 

Foram realizadas análises laboratoriais, visando um melhor monitoramento de qualidade 

do leite e assistência a produtores do Pasto Verde com a aquisição de tanques de 

resfriamento em 2006. 

Para apoiar a Ovinocaprinocultura, o Governo possibilitou um acentuado aumento 

na quantidade e qualidade do rebanho, fato observado pelo nível dos animais 
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apresentados nas exposições e feiras realizadas durante o ano; bem com na quantidade de 

animais abatidos e comercializados no Estado em 2003.  

Foram realizadas a implantação de sistema de produção de carne ovina eficiente e 

rentável, utilizando o pastejo rotacionado irrigado e de Unidades Demonstrativas de 

Caprinos e Ovinos assim como a formação e capacitação da equipe técnica e de palestras 

de sensibilização sobre o projeto aos produtores para formação dos grupos de produtores 

por município em 2004.  

Em 2005 foram prestadas orientações técnicas a produtores de ovinocaprinocultura 

e celebrou convênios através do Projeto Cabra-Nossa. Já em 2006 assistências a 

ovinocaprinocultores no qual foram distribuídos entre os produtores previamente 

selecionados pelo desempenho na atividade, reprodutores puros de origens. 

Ações de Apoio a Apicultura proporcionaram a implantação com os apicultores de 

um sistema de produção de mel e propólis com eficiência e rentabilidade, utilizando a 

preservação da flora como meio de aumento do pasto apícola e consequentemente da 

produção, adequado às condições dos municípios cearenses, implantação de unidades 

demonstrativas, que terão a função de difundir as boas práticas de produção aos 

produtores do setor em 2004. Incentivo a grupos de produtores, prestação de assistências 

técnicas, construção de casas de mel e do entreposto de mel, cera e investimento 

financeiro firmado com o Centro de Ensinos Tecnológicos (CENTEC) para 

melhoramento genético de abelhas melíferas em 2005, assim como a capacitação técnica 

em apicultura de agentes rurais da EMATERCE para assistência a apicultores e colméias 

em 2006. 

Para apoiar a Pesca e a Aquicultura, realizaram-se as seguintes ações: elaboração 

do Programa Setorial Integrado de Promoção das Exportações de Carcinicultura do Ceará 

– PSI, participação no planejamento e execução de eventos no segmento de pesca e 

aqüicultura, apoio na criação da Associação Cearense dos Criadores de Camarão – 

ACCC, assim como o apoio técnico e financeiro à SEAP-PR, para a realização da 

Conferência Estadual de Pesca e Aqüicultura do Estado em 2003. Criação da Política 

Estadual de Desenvolvimento da Pesca e Aqüicultura e da Cooperativa dos Piscicultores 

do Curupati–Peixe, realização de eventos e cursos para técnicos que atuam no setor em 

2004. 
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Através das Exposições e Feiras Agropecuárias foram possíveis as participações 

de expositores nas Exposições e Feiras, onde os foram realizados negócios como a 

comercialização de animais de bom padrão genético, máquinas e implementos agrícolas 

que vão proporcionar a melhoria dos rebanhos das diversas regiões do Estado.  Com o 

incremento da produção e da produtividade dos rebanhos, principalmente, e o 

conseqüente aumento e oferta dos produtos – carne, leite e derivados – de qualidade 

superior, houve uma melhoria da renda dos agropecuaristas fortalecendo assim a 

atividade em 2003. As exposições, feiras agropecuárias para comercializações de animais 

tiveram aumento de aproximadamente 30% nos animais comercializados em 2005, 

quando comparado com o ano anterior em 2004.  

O Programa voltado para a Classificação Vegetal realizou classificações de 

produtos para o mercado interno, inspeções para certificações de produtos em Navios, 

classificações Fiscais para Ministério da Agricultura, análises laboratoriais, classificações 

para Merenda Escolar e cursos de Classificação em 2003. Classificações de Produtos 

Vegetais com Certificados de Classificações emitidos e cancelados, por categoria de 

produto (grão/fibra), no Ceará, para importação e mercado interno em 2004. 

O programa de Defesa Vegetal possibilitou o reconhecimento, pelo Ministério da 

Agricultura, como Área Livre da Praga Mosca das Curcubitáceas, permitindo a 

exportação de melão para os Estados Unidos e países do Mercosul.  Implantação de 

Barreiras Fitosanitárias, fiscalizações do trânsito de veículos transportando produtos e 

subprodutos de origem vegetal, monitoramento de Mosca das Frutas e de áreas de 

produção de mamão (viroses do mamoeiro), atraindo assim novos investimentos nesta 

cultura em 2003. Manutenção como Área Livre da Praga Mosca das Curcubitáceas e de 

Barreiras Fitossanitárias, realização de fiscalizações, monitoramento de Mosca das Frutas 

tendo como ação: a supervisão e fiscalização, fiscalização de áreas de produção de 

mamão (viroses do mamoeiro) e realização de cursos para credenciamento de agrônomos 

para emissão de Certificados Fitossanitários focando as principais pragas quarentenárias 

das culturas do melão, mamão, banana e manga em 2004. 

O programa de Defesa Animal proporcionou vacinações contra a febre aftosa, que 

apresentou um índice bastante significativo de cobertura vacinal em 2003. Vacinações 
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contra a febre aftosa, educação sanitária e gestão compartilhada com a comunidade, sem 

a adoção de qualquer medida coercitiva, em 2004. 

O Laboratório de Análises de Sementes proporcionou análises de amostras de 

sementes básicas e fiscalizações de 49% da meta atendendo à demanda da Secretaria da 

Agricultura e Pecuária e dos Produtores do Estado do Ceará em 2003, análises de 

amostras de sementes básicas e fiscalizações de 55,6 % da meta pelo Laboratório de 

Análise de Sementes em 2004. 

Programas voltados para Inspeção Animal realizaram inspeções de animais 

abatidos, produção láctea, embutidos, ovos, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e aves 

abatidos de 2003, realizou fiscalizações na Área Livre de Mosca das Frutas e alcançou o 

índice superior a 85% na Campanha de Vacinação Contra Febre Aftosa do rebanho 

bovino do Estado.  

Observam-se como êxitos obtidos através do apoio ao Abastecimento 

Alimentar/CEASA o aumento no volume comercializado de frutas e hortaliças, reformas 

gerais e implantação de equipamentos eletrônicos, desenvolvimento de estudos para a 

operacionalização do Pavilhão do Produtor, elaboração do Projeto CEASA nos Bairros, 

participação no Projeto por Um Brasil Alfabetizado, capacitação de pequenos produtores 

rurais em 2003.  

Em 2004 houve aumento nos volumes e valores comercializados e do Patrimônio 

Líquido da empresa em 45%, reforma e ampliação do Auditório e diversas benfeitorias, 

atualização do sistema de controle de equipamentos eletrônicos na empresa, instalação de 

novas empresas no Entreposto Atacadista de Maracanáu, errradicação do Trabalho 

Infantil na Ceasa e criação do Projeto Vivendo e Aprendendo em parceria com uma 

ONG. Realização da Campanha “Ceasa Limpa” com troca e ampliação de equipamentos 

de limpeza. Implantação do Projeto do Pavilhão do Produtor, realização da “FeiraFlor do 

Dias das Mães”, participação em  programas de rádios, implantação do serviço Disque 

Preço Gratuito. 

Já em 2005 destacam-se a construção do Pavilhão do Produtor na CEASA para 

comercialização exclusiva dos produtores individuais, associações de produtores e 

atacadistas de origem em 2005.  
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O Programa CEASA nos Bairros atendeu a famílias através do atendimento volante 

e o Convênio com o SEBRAE, a CEASA/Ce implementou um Programa de Capacitação 

de Produtores (capacitação em Gestão pela Qualidade Total do empreendimento rural).  

Em relação aos Agropolos, podem-se destacar as Exportações de frutas, hortaliças 

e flores tiveram um incremento de 313,7 % da meta total prevista, implantação de novas 

áreas irrigadas nos Perímetros Públicos de Irrigação, novos projetos do Programa 

Caminhos de Israel e Projetos Empresariais, expansão das áreas irrigadas, da substituição 

de culturas tradicionais por outras de maior valor agregado e da melhoria das tecnologias 

aplicadas, que representa 159,09% da meta prevista em contrato. A agricultura irrigada 

do Estado do Ceará teve um incremento em sua área. Foram cumpridos 99,65% do total 

em 2003. 

A realização de trabalho para o desenvolvimento e fortalecimento das cadeias 

produtivas da mamona, algodão e ovinocaprinocultura e celebração de convênio com o 

Ministério do Desenvolvimento para promover as cadeias produtivas da mamona, 

mandioca, caju, algodão e flores ocorreram em 2004 e 2005.  

O apoio às empresas atraídas como investidoras, de acordo com as potencialidades 

de cada agropólo, implantação de Unidades Demonstrativas de cana-de-açúcar, em 

municípios do Agropolo Cariri e realização de Seminário Agropolos como Política de 

Governo em Viçosa do Ceará em 2006. 

Para a Modernização e Implementação de Perímetros Públicos, foram realizados 

monitoramento do desmatamento, resgatação da adutora submersa, construção de galpão 

de insumos, depósito de defensivos agrícolas e escritórios para técnicos, aquisição de 

tratores através do Projeto São José, reduzindo o financiamento bancário dos grupos de 

produtores, realização de pregão para aquisição de tubos, formação de quatro entidades 

de produtores, negociação com a COELCE a execução da rede elétrica de alta tensão do 

núcleo residencial assim como a execução da rede elétrica de baixa tensão, contratação de 

empresa para construção do Galpão de Insumos, Depósito de Defensivos Agrícolas e 

escritório para os técnicos. Disponibilização de transporte e combustível para 

fornecimento de forragens para o rebanho bovino dos produtores do projeto, formação da 

equipe de Gestão Agrícola e implantação e operação do Distrito de Irrigação, elaboração 

de Plano de organização, estruturação e funcionamento do Distrito de Irrigação e do 
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termo de referência para aquisição de materiais do Distrito de Irrigação, contratação de 

empresa para reformar e adequar casa na cidade de Jaguaribara com a finalidade de 

instalar a sede do Distrito de Irrigação do Complexo Castanhão em 2004 e 2005. 

Houve também a conclusão das obras no Perímetro de Agricultura Irrigada 

Curupati e o inicio da execução das obras de captação e adução da estação de 

bombeamento principal do Perímetro de Agricultura Irrigada de Mandacaru assim como a 

conclusão das obras do galpão de insumos depósito de defensivos agrícolas e do 

escritório para técnicos no Perímetro de Agricultura Irrigada Alagamar em 2006.   

Ações Promocionais como Participações em Feira Nacional e Internacional, com 

apresentações do Programa de Atração de Investimentos, recebimento durante o ano de 

visita de investidores e principalmente de hibridadores internacionais de flores, 

particularmente de rosas, além de importadores de frutas, flores e hortaliças, elaboração 

de campanhas publicitárias e criação de peças promocionais foram realizadas no período 

de 2003 a 2006. 

A Farmácia Viva realizou o Convênio com a Fundação Cearense de Pesquisa e 

Cultura FCPC, para as atividades de Farmácia Viva, melhoramento de caprinos e ovinos 

em 2005. 

Programas de apoio a Agricultura Familiar realizaram ações nos municípios 

constantes dos quatro territórios selecionados pelo Conselho Estadual de 

Desenvolvimento Rural –CEDR, apoio às ações de assistência técnica aos Agricultores 

Familiares – PRONAF ATER, propiciando a viabilização, através da EMATERCE, das 

atividades de ATER e elaboração dos Planos de Crédito dos Agricultores Familiares em 

2003. Apoio às ações de assistência técnica aos Agricultores Familiares, capacitações de 

Agentes Rurais e de agricultores familiares nas atividades de associativismo e 

agronegócio, apicultura, ovinocaprinocultura , formação de inseminadores para bovinos, 

agricultura orgânica e processamento de derivados do leite em 2003. Estudo e 

levantamento da situação de agroindústrias familiares em 2004.  

Ações de realocação da captação hídrica do perímetro público do Projeto Curupati, 

execução da complementação de estradas, galpão, depósito e escritório, “packing house”, 

troca dos transformadores, execução do “off e on farm” do projeto, aquisição de  tratores 

e implementos agrícolas pelo Projeto São José para o aumento na produção. 
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Foi aprovado o projeto para implantação de hectares de goiaba e o projeto para 

implantação de hectares de mamão formosa. Houve também a contratação de Planos de 

Crédito dos Agricultores Familiares em 2005.  

Em 2006 destacam-se a contratação de empréstimos para os agricultores familiares, 

com recursos oriundos do PRONAF – Crédito Rural, a distribuição de milhões de 

alevinos para açudes em vários municípios do Estado assim como a identificação, 

cadastramento e georreferenciamento de imóveis, nas regiões do Inhamuns e 

Cariri/Centro Sul. Além de suporte à instalação de ligações elétricas, distribuição de 

bibliotecas rurais em imóveis adquiridos pelo Projeto Crédito Fundiário (Programa “Arca 

das Letras”) e apoio técnico à instalação de projetos de irrigação utilizando poços de 

baixa vazão. 

O Programa Safra proporcionou a distribuição toneladas de sementes de alto 

padrão genético, de arroz, feijão, milho, sorgo, algodão e mamona, abrangendo todo o 

Estado.  

Programas de Capacitações e Assistências Técnicas (ATER) possibilitaram  a 

participação dos produtores em eventos tais como: Seminários, Cursos, Dias de Campo, 

Palestras, Missões Técnicas ou Estágios em 2003.  

Destacam-se em 2004 a realização de eventos tais como:Caravanas de Produtores, 

Cursos,Convenções, Workshops e acompanhamento técnico a investidores, na área de 

fruticultura. 

Foram realizados cursos de CFO (Certificação Fitossanitária de Origem), 

capacitações de Agentes Rurais, Técnicos e agricultores familiares nas atividades de 

associativismo e agronegócio, apicultura, ovinocaprinocultura, formação de 

inseminadores para bovinos, agricultura orgânica, conservação de solos, agricultura 

irrigada, fruticultura e processamento de derivados do leite em 2005.  

A realização de cursos de Certificação Fitossanitária para técnicos do serviço de 

assistência técnica publica e privada, treinamento de engenheiros agrônomos no II Curso 

Nacional de Capacitação sobre Moscas das Frutas de Importância Econômica 

Quarentenária e curso para agentes fitossanitaristas no Agropólo Baixo Acaraú sobre a 

cultura do mamão, participações em seminários e feiras do agronegócio para a 

exportação, capacitações tecnológica e gerenciais de servidores do Sistema Estadual da 
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Agricultura assim como a promoção e realização do maior evento de capacitação e 

integração dos programas e projetos desenvolvidos pelo Governo do Estado para o setor 

agropecuário – Irriga Ceará foram as principais ações de 2006.  

A EMATERCE prestou assistência técnica a produtores de milho híbrido com 

distribuição de toneladas de calcário para a correção de solos e de toneladas de cajueiro 

anão precoce, elaborou projetos do Projeto São José, assistência técnica a famílias em 

assentamentos e a produtores com exame sorológico de brucelose e a produtores no 

combate à febre aftosa em 2006. 

Êxitos em relação à Reestruturação Fundiária podem ser destacados com os 

Subprojetos de Aquisição de Terras – SAT onde foram adquiridos imóveis beneficiando 

famílias através de investimentos comunitário, crédito inicial de instalação, ajuda de 

custo e capacitação de técnicos.  

Regularizações fundiárias, cadastramentos/medições de imóveis rurais, titulações 

de imóveis rurais, redistribuição fundiária através do Programa Crédito Fundiário e 

Combate a Pobreza Rural, beneficiaram muitas famílias em imóveis rurais. Realização de 

estudos preliminares no município de Quixeramobim, identificação de áreas para 

implantação da cultura do algodão, mamona, milho híbrido e melão, avaliação de áreas 

para aquisição e levantamentos pedagógicos para implantação de projetos 

governamentais e levantamento planoaltimétricos para construção de canais e adutoras, 

em projetos de interesse do Governo Estadual foram realizados em 2003.  

Cadastros de imóveis rurais, medições de imóveis rurais, titulações de imóveis e 

propostas contratadas através do Programa de Crédito Fundiário foram realizados em 

2004. Viabilização de imóveis pelo Programa Crédito Fundiário e liberação de recursos 

para as Associações Comunitárias e acréscimo de 78,5% nos cadastros, medições de 

imóveis rurais.  

O IDACE realizou vistorias e avaliações de imóveis rurais, com vistas ao 

financiamento dos imóveis demandados pelas associações, no âmbito do Projeto de 

Crédito Fundiário. Realização da locação e levantamento pedológico da Adutora Flor do 

Campo e a demarcação de lotes nos Projeto de Assentamento Mandacaru e Alagamar são 

as ações exitosas de 2005.  
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Como um dos participantes do Programa de Crédito Fundiário e Combate a Pobreza 

Rural, o IDACE realizou vistorias e avaliações de imóveis rurais, houve Regularizações 

Fundiárias de pequenos agricultores em 2006. 

Até então, foram apresentados os principais êxitos percebidos no período de 2003 a 

2006. Seguem posteriormente os entraves observados pela Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário nas execuções das ações deste período.  

Habitualmente os pecuaristas resistem à prática da vacinação sistemática dos seus 

rebanhos devido à não notificação da doença nos últimos anos, bem como e normalmente 

adotam a vacinação apenas  nos períodos chuvosos. 

Não ocorreram as exposições de Crateús, Solonópole, Morada Nova e Itapipoca e 

as feiras de Morada Nova e Lavras da Mangabeira em 2003 conforme previsto. 

O ano de 2004 caracterizou-se por um ano atípico com relação às precipitações 

pluviométricas, prolongando-se o período chuvoso nas regiões como a Ibiapaba e região 

metropolitana, consideradas as regiões de maior produção de hortaliças do Estado do 

Ceará. A primeira a grande região produtora e fornecedora de hortaliças para Fortaleza e 

cidades e estados vizinhos e a segunda devido ao cinturão verde, principalmente pela 

produção de folhosas. Este sistema de chuvas comprometeu no primeiro semestre um 

grande número de produtores rurais, particularmente os produtores orgânicos que se 

encontram na faixa úmida da Chapada da Ibiapaba, retomando o crescimento da produção 

no segundo semestre. Os escassos recursos financeiros e humanos no âmbito do PPA-

SEAGRI dificultou o acompanhamento sistemático aos projetos, e os técnicos que 

acompanham tais projetos, via Caminhos de Israel-FUNCAP ficaram prejudicados por 

meses devido a problemas com repasse de recursos. No entanto, através de parcerias, a 

agricultura orgânica ganha espaços em feiras e exposições como Irriga Ceará 2004. 

 Em 2004 no início de janeiro foi previsto uma safra de grãos de 1,35 milhões de 

toneladas, mas devido a grande dispersão das chuvas caídas, a safra atual deverá ficar em 

torno de 632 mil toneladas, representando uma redução 41,6% em relação ao ano de 2003 

que foi a maior safra de grãos da história do Ceará. 

Embora a importância da cera de carnaúba seja incontestável, nenhum órgão ligado 

ao setor de pesquisa (municipal, estadual e federal), não se preocupou em desenvolver 

tecnologias visando o desenvolvimento da cultura da carnaúba em todos os segmentos de 
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sua cadeia, observando-se uma desorganização tanto dos produtores, refinadores e 

exportadores.  

Além do mais há necessidade de ações coordenadoras das instituições 

governamentais, com vistas a um melhor desenvolvimento de todos os elos da cadeia 

produtiva tornar a atividade de exploração da carnaúba economicamente viável, através 

da transferência de tecnologias e organização dos produtores, contribuindo para o 

aumento de renda das famílias rurais, melhoria da qualidade do pó cerífero e da cera de 

origem, modernização da agroindústria e geração de emprego no quadro rural e urbano. 

Embora se tenha programado todas as ações e fixado as metas do programa de 

apoio a silvicultura, tanto físicas quanto financeira, não houve liberação de recursos.  Os 

recursos antes destinados a este programa – Desenvolvimento da Cultura da carnaúba - 

foram deslocados para outros fins, conforme prioridades estabelecidas pelo Governo. No 

que se refere à exportação da cera de carnaúba, o Estado do Ceará já ocupou lugar de 

destaque, entre os Estados do nordeste, no entanto vem diminuindo a sua participação na 

pauta de exportação, devido em outros fatores, a desorganização da cadeia produtiva em 

todos os seus segmentos além do baixo índice tecnólogico do sistema de produção e da 

falta de apoio creditício. 

Não ocorreram as exposições previstas do Mangalarga Marchador em Fortaleza e 

as dos municípios de Morada Nova, Solonópole, Itapipoca e Crateús e as feiras de 

Quixeramobim e Lavras da Mangabeira. 

No ano de 2004, o Projeto Capacitação teve o seu desenvolvimento prejudicado 

pela limitação de recursos financeiros, o que impossibilitou a realização de uma série de 

eventos programados. 

Em 2004, 8 (oito) grupos de produtores não puderam ser atendidos pela assistência 

técnica pública, em decorrência de insuficiência de profissionais na equipe; no entanto, 

realizou-se aporte tecnológico ao trabalho da assistência técnica e gerencial, por 

intermédio da parceria com o SEBRAE/CE. Desta forma, foi possível a realização de 

consultorias tecnológicas nas áreas de produção de leite a pasto, fruticultura, floricultura 

e olericultura. 

A redução de contatos e consequentemente novos protocolos com empresas no 

agronegócio (Ações Promocionais) devido à redução do orçamento para promoção de 
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missões de atração de investimentos e a não participação nas principais feiras nacionais e 

internacionais.  

O Projeto Mamona disponibilizou 50 toneladas de sementes para distribuição no 

Programa Hora de Plantar, das quais foram efetivamente entregues apenas 6,0 toneladas, 

em virtude da pouca procura resultante do baixo preço praticado na venda da produção 

pelo produtor rural em 2006. 

As figuras a seguir sintetizam as ações detalhadas nos relatórios de atividades 

fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 

 

 

 

 

 

Figura 5/  Planos, Execuções Exitosas e Entraves Observados no período de 2003 a 2006. 

Fonte:Elaboração própria 
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Figura 6/  Síntese dos Programas e Projetos do período de 2003 a 2006. 

Fonte:Elaboração própria 
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5.4 Principais Êxitos e Entraves Observados nas ações do Governo do Estado do 

Ceará no período de 2007 a 2008 

 

 

Seguem as principais ações de fomento a Sustentabilidade Rural no Estado do 

Ceará nos dois primeiros anos do Mandato do Governador Cid Gomes. 

 O Projeto Biodíesel do Ceará foi implementado a partir de fevereiro de 2007, 

obtendo crescimento acentuado em 2007 e 2008 no plantio de oleaginosas (mamona, 

girassol, gergelim, algodão e amendoim), beneficiando agricultores familiares. Houve o 

pagamento de incentivos pelo Governo do Estado aos agricultores de base familiar e a 

aquisição de toneladas de ácido bórico, calcário e batedeiras de mamona. 

Com o Projeto Garantia Safra houve atendimentos a agricultores familiares  

beneficiando-os com uma parcela extra (6ª parcela) em virtude da grande estiagem 

ocorrida em 2007 e a partir do Projeto Práticas Agrícolas para a Convivência com o 

Semi-árido Cearense a captação “in situ”, Plantio Direto e Correção de Solo 

beneficiando agricultores (as) familiares em 2007. 

O Programa Hora de Plantar disponibilizou sementes de: milho, feijão, sorgo, 

algodão, mamona, gergelim, girassol e arroz; maniva de mandioca; cana-de-açúcar e 

mudas de caju beneficiando agricultores (as) familiares. Em 2007, o programa adquiriu 

toneladas de palma forrageira, beneficiando produtores do Cariri.. 

O Programa de Apoio a Agricultura Familiar proporcionou os seguintes êxitos: 

instalação de secadores solar para o processamento de palha da carnaúba, implantação de 

hectares de mandioca com variedades de alto valores agroindustriais recomendadas pela 

Embrapa, realização de Dia de Campo, distribuição de toneladas de calcário dolomítico e 

recuperação de casas de farinha, construção de cisternas de placas na região do Baixo, 

Médio e Alto Jaguaribe, aquisição e distribuição de milhões de litros de leite nos 

municípios do Estado do Ceará de menor Índice Global de Desenvolvimento Municipal 

com a participação de produtores de leite, contribuindo com o combate a fome e a 

desnutrição de beneficiários entre crianças de 06 meses a 06 anos de idade e gestantes em 

2007.  
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Em 2008 houve distribuições de toneladas de sementes de milho, feijão, sorgo, 

algodão, mamona, gergelim, girassol e arroz, maniva de mandioca, colmos de cana-de-

açúcar e mudas de caju, palma forrageira, implantação de hectares de mandioca e de 

calcário dolomítico, implantação/modernização de casas de farinha, modernização de 

secador de raspa de mandioca, de mini-fábrica de produtos alimentícios, oriundos da 

fécula de mandioca e de unidade de propagação rápida de mandioca. 

Destacam-se também a instalação de medidores de dupla tarifa (horosazonais) que 

permitem economia de energia para o agricultor familiar no uso de sua irrigação, as 

capacitações para agricultores/as familiares de associações e as cooperativas na ótica da 

transição da agricultura convencional para a orgânica assim como a aquisição e 

distribuição de litros de leite, construção de cisternas, celebração de Convênios, com as 

representações dos agricultores, para a realização de feiras da agricultura familiar e 

solidária e a realização de dois dias de campo sobre reserva estratégica de alimentos para 

técnicos e criadores dos municípios de Independência e Tauá. 

As Capacitações e Assistências Técnicas dos anos 2007 e 2008 foram às 

seguintes: assistência técnica e capacitação a produtores de leite em obediência a 

Instrução Normativa 51 do MAPA que entrou em vigor no Nordeste em Julho de 2007, 

instalações de tanques de resfriamento de leite, distribuições de kits de higienização de 

ordenha e de análise de leite, oficinas sobre a Formação e Qualificação Contextualizada 

de Educadores do Campo, Dia de Campo em Piscicultura visando reciclar os Agentes 

Desenvolvimento Rural (ADR) da EMATERCE e a troca de experiências entre técnicos 

da SDA e agentes rurais, capacitação de estudantes de Ciências Agrárias através, de 

vivência de campo nas áreas de reforma agrária e agricultura familiar, implantação do 

Programa Centro Rural de Inclusão Digital, oficinas de capacitação em processos de 

licitação e prestação de contas para representantes das associações comunitárias 

eRealização de cursos de capacitação em inseminação artificial. 

Com os Programas de Ações Fundiárias foram Cadastrados Imóveis Rurais 

Georreferenciados, entregues Títulos de Propriedades através da concessão de títulos de 

suas terras e o consequente acesso aos principais serviços agrícolas, como Crédito Rural e 

Assistência Técnica, vistorias em imóveis rurais promovendo a redistribuição fundiária 
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através da democratização do uso e posse da terra pela incorporação de novos recursos 

fundiários ao processo produtivo. 

O Programa Nacional de Crédito Rural contou com Investimento do PRONAF e 

de Outras Linhas de Crédito, aquisição de imóveis através do Programa Nacional do 

Crédito Fundiário/Projeto de Combate à Pobreza Rural - CPR e Consolidação da 

Agricultura Familiar – CAF em 2007 e 2008. Os recursos envolvidos foram utilizados 

para financiamento da aquisição da terra e investimentos comunitários sociais e 

produtivos em 2008. 

Os principais êxitos do Projeto São José foram a elaboração de projetos para 

aquisição de equipamentos agrícolas, irrigação, mecanização e agroindústria, liberação de 

subprojetos comunitários, beneficiando famílias com abastecimento d’água, eletrificação 

rural, beneficiamento da produção e com mecanização agrícola, financiamento a 

subprojetos comunitários, incluindo produção de frutas, criação de peixe e 

beneficiamento de castanha. Essas ações contribuíram para a melhoria das condições de 

vida da população diretamente beneficiada, através de maior disponibilidade de alimento 

e/ou aumento da renda familiar pela venda do excedente da produção em 2007.  

No ano de 2008 houver financiamento de projetos, oficinas de trabalho nos 

municípios de menor IDS com o objetivo de mobilizar as comunidades indígenas e 

quilombolas para realização de consulta sobre prioridades de investimentos. Quanto à 

estratégia de convivência com o semi-árido, estão em processo de implantação, sistemas 

de abastecimento de água domiciliar, poços, chafariz e cisternas, com recursos do Projeto 

São José. Esse projeto priorizou o fortalecimento de parcerias com instituições que atuam 

no meio rural em 2008. 

O Programa Arca das Letras distribuiu 46 unidades de Arca das Letras em 2007 e 

94 unidades em 2008 com acervo de 10.120 e 20.680 livros. Em 2007 e 2008 houve a 

parceria com a Secretaria de Reordenamento Agrário, do MDA, realizando a capacitação 

de 92 e 188 agentes de leitura, responsáveis pelas bibliotecas nos assentamentos e 

comunidades rurais. 

No que diz respeito aos Programas de Apoio a Produção, pode-se citar o Apoio a 

Floricultura com floricultores assistidos em 33 municípios, com uma área implantada de 

287 hectares em 2007. Apoio a Cajucultura com a implantação de caju anão precoce, 
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beneficiando produtores em 63 municípios, substituição de copa de caju comum 

improdutivo por cajueiro anão precoce beneficiando produtores e a capacitação de 

produtores em enxertia em 2007 e 2008.  

Como apoio a produção de Hortaliças houve em 2007 e 2008 a implantação de 

projetos de exploração de hortaliças, proporcionando uma renda extra através da 

comercialização no mercado local e servindo como fonte alimentar de agricultores 

familiares.  

Foi iniciado o Projeto de Cultivo Protegido de Hortaliças, abrangendo produtores 

selecionados das regiões Ibiapaba e Baixo Acaraú, que foram beneficiados com 

capacitação em cultivo protegido de hortaliças com tecnologia andaluza e financiamento 

de estufas e telados, a adoção dessa inovação tecnológica resulta em um aumento de 

produtividade do tomate de 50 para 150 toneladas/ha, além de reduzir os custos de 

produção, contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos produtores e consumidores 

de hortaliças, pois em ambiente protegido é mínimo o uso de agrotóxicos, já que é 

realizado o manejo integrado de pragas e utilizam-se modernas técnicas de irrigação. 

Em relação ao Apoio à Piscicultura, pode-se destacar o acompanhamento e 

supervisão prestada a projetos de piscicultura associativa, capacitações e treinamentos em 

piscicultura superintensiva em tanques-rede e beneficiamento do pescado, possibilitando 

estruturar e consolidar os segmentos da pesca, elaboração de projetos visando dinamizar a 

piscicultura, com a implementação de projetos associativos em grandes reservatórios de 

água continental para geração de novas oportunidades de trabalho e renda, 

desenvolvimento humano e do meio ambiente, além de promover a inclusão social e 

econômica das comunidades rurais, como também propiciar a oferta de pescado às 

comunidades que vivem em torno dos reservatórios beneficiados com o programa de 

peixamento como os principais êxitos de 2007. 

Foram realizados peixamento de açudes  resultando em um acréscimo em torno de 

1.1 mil toneladas na disponibilidade de pescado nesses reservatórios, cursos para 

pescadores/piscicultores, com o objetivo de permitir a adoção de alternativas tecnológicas 

de produção compatíveis com a realidade local, possibilitando assim a geração de 

trabalho e renda para as citadas comunidades e atentando-se para os aspectos ligados à 

educação ambiental, que possam contribuir para a proteção dos recursos aquáticos do 
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Estado. Destacam-se também o acompanhamento e monitoramento de projetos de 

piscicultura em tanques-rede, o convênio de cooperação técnica e financeira entre 

SDA/Associação Monsenhor Diomedes/IBAMA, a apreensão de seis compressores, redes 

e lavrados autos de infração tendo como objetivo o apoio operacional ao Programa de 

Combate à Pesca Predatória da Lagosta em 2008. 

Para apoiar a Apicultura, foram realizadas ações de capacitação e treinamento de 

técnicos em apicultura, distribuição de rainhas, realização do I Seminário de Apicultura 

do Estado do Ceará em Juazeiro do Norte, acompanhamento a construção de cinco casas 

do mel e um entreposto em 2007.  

Houve o cadastramento de apicultores para introdução de abelhas rainha em novas 

colméias, acompanhamento à introdução de abelhas rainha melhoradas geneticamente, 

realização de cursos sobre introdução e manejo de abelhas rainha melhorada 

geneticamente, visitas técnicas aos apicultores beneficiários do projeto de melhoramento 

genético das abelhas rainha da Mesorregião do Cariri, realização do II Seminário 

Estadual de Apicultura e elaboração do Projeto de Desenvolvimento do Arranjo 

Produtivo Local da Apicultura na Mesorregião da Chapada do Araripe do Estado do 

Ceará II em 2008. 

O Projeto Cabra Nossa prestou assistências técnicas, envolvendo criadores de 45 

municípios e os beneficiários do Projeto de Melhoramento Genético de Caprinos e 

Ovinos em 25 municípios do Estado do Ceará. A partir do projeto também foram 

realizados seminários sobre manejo de caprinos e ovinos, em Tauá e de processamento de 

leite caprino para criadores de Campos Sales em 2007 e 2008. 

Através do Programa Leite é Saúde houve oficinas para capacitação das 

coordenações municipais e parceiros do programa do leite, diagnóstico, seleção e 

aprovação das comunidades que serão beneficiadas com os centros comunitários de 

produção de leite.   

Foram iniciadas as obras de construção do posto de resfriamento de leite, galpão de 

insumos e escritório para técnicos do perímetro irrigado Mandacaru 1ª Etapa, no 

município de Jaguaribara, assistindo famílias reassentadas. 

Destacam-se também a realização de cursos de higienização e boas práticas de 

ordenha, confecção de cartilhas sobre higienização e boas práticas de ordenha e sobre 
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reserva estratégica alimentar de bovinos para serem distribuídas aos produtores de leite 

atendidos pela EMATERCE, que participam do Programa Fortalecimento do Arranjo 

Produtivo da Bovinocultura Cearense em 2008. 

No CEASA houve o incremento na receita em 2007, em relação ao ano anterior, 

superior a 7%, em virtude de uma política mais agressiva na cobrança de romaneio de 

entrada, bem como a retomada da cobrança de saída que se encontrava terceirizada, um 

aumento de 11,4 % nas comercializações, em relação ao ano anterior. A despeito da 

dependência estadual dos hortigranjeiros procedentes de outros estados, em 2007, o Ceará 

situou-se em posição de destaque, pois além de participar com 55% da oferta total, logrou 

ainda uma evolução de 10,6%. Essa evolução beneficiou, não só ao produtor rural, como 

também fortaleceu a agricultura familiar e ao próprio consumidor final. 

As ações voltadas para a Defesa Sanitária Animal e Vegetal foram principalmente 

emissão de Certificados Fitossanitário de Origem (CFO), participações em Exposições 

Agropecuárias, Feiras Agropecuárias, Fiscalizações nos Postos de Fronteiras. Foram 

atingidos 92% de cobertura vacinal na 1a Etapa e 88,36% de cobertura vacinal na 2a 

Etapa no ano de 2007, assim como assistência a áreas com as culturas oleaginosas, 

frutícolas, olerícolas e grãos, a cabeças de bovinos obtendo uma produção de milhões de 

litros de leite, a cabeças de ovinos, caprinos, colméias povoadas e gaiolas de peixes 

assistidas.  

Foram realizadas Exposições e Feiras Agropecuárias, com a participação de 

expositores, com animais de bom padrão genético das espécies bovina, ovina, caprina e 

eqüina, com o financiamento para compra de matrizes e reprodutores, através do 

Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar – PRONAF, comercialização de 

matrizes e reprodutores de bom padrão genético ocasionando a melhoria dos rebanhos, 

incrementando a produção e a produtividade nas diversas regiões do Estado em 2007 e 

2008. O intercâmbio entre técnicos especialistas, empresas com atuação no setor 

primário, agropecuaristas e participantes em geral, contribuiu para uma maior integração 

funcional do setor agropecuário. 

Através das Vacinações, Inspeções e Classificações foram classificadas toneladas 

de produtos agrícolas, emitidos certificados e analisados pelo Laboratório, amostras 

representativas de toneladas de sementes. A coordenação e o acompanhamento da 
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campanha de vacinação contra a febre aftosa foram realizadas em duas etapas: abril e 

outubro, onde foram alcançados os índices vacinais de 91,27% primeira etapa e 88,36% 

segunda etapa, do rebanho bovideo do Estado, portanto, acima do índice mínimo exigido 

de 80% estabelecido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária – MAPA (para galgar a 

situação de melhor status na classificação de risco contra febre aftosa).  

A realização de vistorias em imóveis rurais, identificação e execução das ações de 

defesa no foco de Peste Suína Clássica no Município de Caucaia, vacinação do rebanho 

bovino, ovino, caprino e suídeo das cinco áreas delimitadas dos focos de raiva dos 

herbívoros, no município de Viçosa do Ceará, captura de morcegos hematófagos, 

reuniões com produtores e formação de equipes de capturas de morcegos, sacrifício 

sanitário de eqüídeos positivos para Anemia Infecciosa Equina, como medida de controle 

da enfermidade, elaboração do Projeto de Controle e Monitoramento de Moscas-das-

Frutas em mangueiras, caravanas de educação sanitária visando promover e divulgar a 

campanha de vacinação contra a febre aftosa, conclamando os criadores a vacinarem os 

seus rebanhos bovino e bubalino foram as principais realizações de 2007.  

O Serviço de Inspeção Animal fiscalizou abatedouros, unidades  de processamento, 

laticínios e  estabelecimentos de ovos, com a inspeção de bovinos,  suínos, ovinos, 

caprinos, frangos, avestruzes, milhões de litros de leite, milhões de quilos de embutidos, 

derivados e dúzias de ovos em 2008. 

O Programa de Apoio a Agricultura Irrigada obteve os seguintes êxitos: 

implantação da infra-estrutura interna do “packing-house” do Perímetro de Agricultura 

Irrigada Curupati em Jaguaribara, beneficiando famílias reassentadas, a construção de 

unidades de compostagem orgânica líquida nesse perímetro irrigado, contribuindo 

ecologicamente com o meio ambiente, reduzindo a utilização de adubos químicos nas 

culturas implantadas e, por conseguinte, aumentando a lucratividade dos agricultores. 

Destacam-se também a estruturação da central de gestão dos perímetros irrigados 

do complexo Castanhão, equipando-a com dois automóveis e três motocicletas para o 

apoio técnico às famílias reassentadas em Jaguaretama, a elaboração de projeto executivo 

para construção de estradas com revestimento primário para atendimento da agricultura 

familiar com irrigação e o início da implantação do sistema de irrigação “on farm” e das 
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obras de recuperação de canais do perímetro de agricultura irrigada Alagamar no 

município de Jaguaretama em 2007 e 2008. 

Finalmente foi executada a implantação do Núcleo de Garantia Ambiental em 

2008, tendo como principais responsabilidades, as atividades de análise ambiental dos 

subprojetos, de capacitação e de mobilização para preparação de subprojetos ambientais, 

sociais e produtivos, assim como pela articulação com os parceiros e com os órgãos de 

licenciamento ambiental. 

Como aspecto negativo percebido neste período de análise tem-se que a  

cajucultura que nos últimos anos vem em decadência, com baixos índices de 

produtividade devido aos clones velhos de cajueiros gigantes. 

As figuras a seguir sintetizam as ações detalhadas nos relatórios de atividades 

fornecidos pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário. 

 

 

Figura 7/  Planos, Execuções Exitosas e Entraves Observados no período de 2007 a 2008. 

Fonte:Elaboração própria 
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Figura 8/  Síntese dos Programas e Projetos do período de 2007 a 2008. 

Fonte:Elaboração própria 
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5.5 Resultados observados por gestores de programas e projetos do governo do 

estado do Ceará. 

 

 

A partir de entrevistas realizadas com gestores de principais projetos que 

contribuíram para o Desenvolvimento Rural Sustentável no estado do Ceará, como o 

Projeto de Práticas Agrícolas de Convivência com o Semi-Árido, Programa de 

Desenvolvimento da Agricultura Familiar, Extensão Rural e Projeto Biodiesel foram 

percebidos êxitos e entraves sentidos durante suas gestões.  

Foram realizadas quatro entrevistas na Ematerce e na Secretaria de 

Desenvolvimento Agrário, onde os gestores de tais programas e projetos no atual 

mandato puderam prestar suas contribuições ao estudo. 

Seguem no quadro 4, os resultados exitosos observados por Gestores dos 

Programas e Projetos do Governo do Estado do Ceará analisados.   

 

Quadro 4/ Resultados Exitosos atingidos por programas e projetos do governo do 

estado do Ceará 

       Âmbitos 

 

Programas 

Projetos 

Econômico Social Ambiental 

Projeto de 

Convivência com o 

Semi-Árido 

 

- Aumento do 

rendimento das 

culturas. 

- Redução dos custos 

de produção. 

  

- Implantação de 

práticas de captação 

de água em citro e de 

Plantio Direto 

(práticas que retém 

umidade no solo). 
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       Âmbitos 

 

Programas 

Projetos 

Econômico Social Ambiental 

 

Programa de 

Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar 

 

- Ceará como o 2
o
 

produtor de Milho do 

Nordeste. 

 

- Aumento da 

produtividade rural. 

 

- Aumento na renda 
dos produtores rurais. 

 

 

- Conhecimentos 

adquiridos pelos 

produtores rurais. 

 

- Vantagens na 

compra de sementes 

(Projeto Hora de 
Plantar) para 

produtores que não 

fazem queimadas e 
usam práticas 

recomendadas para 

preservação 

ambiental. 

 

- Envio de sementes 

de Mamona para o 

Projeto Biodiesel. 

 

Extensão Rural 

(Ematerce) 

 

- Assistência técnica 

refletindo no aumento 

da produtividade e 
renda dos produtores 

rurais. 

 

- Ajuda na elaboração 

de Projetos para 

Crédito Rural. 

 

- Organização dos 

produtores rurais. 

 

- Aumento no Bem 

Estar nas 

comunidades 

assistidas.  

 

- Práticas agrícolas 

recomendadas 

refletindo em 

melhoria na qualidade 

do solo. 
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       Âmbitos 

 

Programas 

Projetos 

Econômico Social Ambiental 

 

Projeto Biodiesel 

 

- Número de 

empregos gerados 

devido a expansão 
gradativa da área. 

- O projeto garantido 
a compra da produção 

de Mamona e 

Girassol. 

- O Governo 

garantindo o preço 

mínimo de R$ 1,00 

(Kg). 

 

- Inclusão social. 

 

- Incentivos 

oferecidos pelo 
Governo gerando 

aumento na renda. 

 

- Preocupação com a 

segurança alimentar 

para que não haja 

substituição da cultura 

de subsistência 

(incentivo ao 

consórcio). 

 

- Preocupação com a 

aplicação das Práticas 

de Convivência com o 

Semi-Árido. 

Fonte: Entrevista realizada com Gestores. 

 

 

 

Foram percebidos pelos Gestores algumas dificuldades ao longo da implementação 

de seus Programas e Projetos. Seguem no quadro adiante os principais entraves 

observados em suas execuções. 
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Quadro 5/ Principais dificuldades enfrentadas na execução das ações dos programas 

e projetos do Governo do Estado do Ceará 

 

Programas/Projetos Dificuldades Enfrentadas 

Projeto de Convivência com o Semi-

Árido 

- Limitações de recursos 

- Falta de Compreensão de alguns técnicos 

sobre a importância das práticas de 

convivência com o Semi-Árido. 

- Desconhecimento dos Agricultores sobre 

a importância das práticas de convivência. 

- Convênio com as Prefeituras.  

Programa de Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar 

- Necessidade de profissionalização dos 

produtores de sementes. 

- Sistemas de distribuição e armazenagem 

para municípios precisam ser melhorados. 

- Sistema de informatização deficiente. 

- Recursos menores que a demanda. 

Extensão Rural (Ematerce) - Agentes Rurais sendo bolsistas (faltando 

compromisso e preparo em alguns casos), 

com tempo de 3 anos de trabalho. 

- Muitos terceirizados, poucos 

funcionários. 

- Falta de recursos humanos. 
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Programas/Projetos Dificuldades Enfrentadas 

Projeto Biodiesel - Dificuldades com a Assistência Técnica. 

A contratação das empresas de Assistência 

Técnica só ocorreu no segundo semestre de 

2009 (Contratação feita pela Petrobrás). 

- Pouco uso de tecnologias de Convivência 

com o Semi-Árido. 

Fonte: Entrevista realizada com Gestores. 

 

A Gestão dos Programas e Projetos foi avaliada por seus Gestores na entrevista 

realizada. Segue o resultado da avaliação dos Gestores em relação à capacidade de gestão 

dos seus Programas ou Projetos. 

 

 

Quadro 6/ Avaliação da Capacidade de Gestão de programas e projetos do Governo 

do Estado do Ceará 

 

Programa/Projeto/Capacidade 

de Gestão 

Ótima Boa Regular Péssima Justificativa 

Projeto de Convivência com o 

Semi-Árido 

  X  - Devido a 

dificuldades 

em relação 

ao convênio 

com as 

Prefeituras 

que 

administram 

os recursos. 
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Programa/Projeto/Capacidade 

de Gestão 

Ótima Boa Regular Péssima Justificativa 

Programa de Desenvolvimento 

da Agricultura Familiar 

 X   - Há 

problema de 

deficiência 

técnica do 

pessoal (falta 

de pessoal). 

Extensão Rural (Ematerce)  X   - Dada a 

dificuldade 

com pessoal. 

Projeto Biodiesel  X   - Reunião 

semanal do 

Comitê 

Gestor 

(Gestores, 

Produtores e 

Parceiros) e 

Câmara 

Técnica.  

- Gestão 

Participativa. 

Fonte: Entrevista realizada com Gestores. 

 

Foram citadas pelos Gestores na entrevista realizada, algumas sugestões de 

melhorias em relação à busca do Desenvolvimento Sustentável no Estado do Ceará. Estas 

seguem adiante. 
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Quadro 7/ Sugestões de Melhorias para as ações de busca do Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Ceará 

 

Programa/Projeto Sugestões de Melhorias para as ações de busca do 

Desenvolvimento Rural Sustentável 

Projeto de Convivência com 

o Semi-Árido 

- Ações participativas entre os Agricultores e 

Entidades Representativas. 

- Decisões sendo tomadas com a participação dos 

envolvidos para o sucesso dos programas. 

Programa de 

Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar 

- Ampliar o nível tecnológico da Agricultura Familiar. 

- Aplicação efetiva das práticas agrícolas de correção e 

fertilização do solo. 

- Regularização fundiária. 

- Capacitação. 

- Ampliação da assistência técnica. 

- Organização dos produtores. 

- Melhoria na qualidade das sementes ofertadas para 

os produtores.  

Extensão Rural (Ematerce) - Concurso público para a Ematerce. 

- Trabalhar intensamente os aspectos ambientais no 

meio rural. 

- Fortalecimento dos projetos já existentes. 
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Projeto Biodiesel - Capacitação/Educação/Informação aos Produtores 

Rurais. 

- Presença do Estado no intuito de proporcionar 

condição para as Ações Estruturantes.  

Fonte: Entrevista realizada com Gestores. 

 

Para a análise da coordenação, no tocante do cumprimento das Ações Planejadas 

dos programas/projetos, seguem as classificações indicadas pelos gestores em relação às 

metas estabelecidas aos resultados obtidos em suas gestões. 

 

Quadro 8/ Classificação das metas estabelecidas e resultados obtidos do 

programa/projeto 

 

Programa/Projeto Ótima 

- maior 

que 90% 

das 

metas 

atingidas 

Bom 

- entre 

70% e 

90% das 

metas 

atingidas 

Regular 

- entre 

50% e 

70% das 

metas 

atingidas 

Ruim 

- entre 

30% e 

50% das 

metas 

atingidas 

Péssimo 

- menor 

que 30% 

das metas 

atingidas 

 

Projeto de Convivência 

com o Semi-Árido 

  

X 

   

 

Programa de 

Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar 

 

 

X 
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Programa/Projeto Ótima 

- maior 

que 90% 

das 

metas 

atingidas 

Bom 

- entre 

70% e 

90% das 

metas 

atingidas 

Regular 

- entre 

50% e 

70% das 

metas 

atingidas 

Ruim 

- entre 

30% e 

50% das 

metas 

atingidas 

Péssimo 

- menor 

que 30% 

das metas 

atingidas 

 

Extensão Rural 

(Ematerce) 

 

  

X 

   

 

Projeto Biodíesel 

 

   

X 

 

  

Fonte: Entrevista realizada com Gestores. 

 

Foram analisadas neste capítulo as ações realizadas ao longo dos últimos quatro 

Mandatos do Governo do Estado do Ceará, através de ações descritas nos relatórios de 

execução dos períodos, cedidos pela SDA e delimitados no estudo, assim como através de 

resultados obtidos nas entrevistas realizadas com Gestores de Programas e Projetos 

relevantes para o Desenvolvimento Rural Sustentável. 

A seguir tem-se a análise de Indicadores de Sustentabilidade que demonstrarão os 

reais impactos das políticas públicas que fomentaram o Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Ceará no período de 1995 a 2008.    
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6. INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NO 

CEARÁ  

 

 

Nos capítulos precedentes, buscou-se descrever as tentativas de materialização 

do desenvolvimento rural sustentável no Ceará por meio das políticas públicas inseridas 

nos planos de desenvolvimento estadual. É incontestável o conjunto de iniciativas 

implantadas. No entanto, é também incontestável a situação de vulnerabilidade 

econômica, social, ambiental ainda existente no meio rural. 

Uma avaliação temporal ou análise da tendência inerente ao processo de 

desenvolvimento rural sustentável do período de análise, a partir da análise de 

indicadores sociais, econômicos e ambientais, pode contribuir, mesmo que 

preliminarmente, para indicar avanços ocorridos no meio rural do Ceará no período 1995 

– 2008. Este é o objetivo deste estudo, o qual encontra-se estruturado da seguinte forma: 

 Seleção dos indicadores de desenvolvimento rural sustentável;  

 Comportamento dos indicadores de desenvolvimento rural sustentável; 

 

6.1 Seleção dos indicadores de desenvolvimento rural sustentável  

 

A construção de indicadores de sustentabilidade constitui uma tarefa paradoxal. 

Como questionam Pillarisetti e van den Bergh (2008): “But what criteria should be used 

to decide whether a nation is on a sustainable path?”. Esta pergunta torna-se mais 

complexa porque não existe um consenso quanto à definição de desenvolvimento 

sustentável. Quando a preocupação se volta para o meio rural as dificuldades são ainda 

maiores haja vista a fragilidade dos critérios existentes para diferenciar o rural do urbano. 

A seleção dos indicadores de desenvolvimento rural sustentável empregados 

neste estudo amparou-se em três argumentos: 

 Reconhecimento acadêmico
2
; 

                                                
2 Os indicadores selecionados estão amparados em Meadows (1998), Bossel (1999), Waquil et al (2005), 

Bellen (2006), Scander e Wadih (2006), Tayra e Ribeiro (2006), Lima e Rodrigues (2007), Melo e Parré 

(2007), ONU (2007), Schneider et al (2007),  Lourenço (2008), Malheiros et al (2008), Viana et al (2008) e  

Rodrigues (2009). 
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 Coerência com os objetivos dos planos de desenvolvimento rural 

analisados; 

 Disponibilidade de dados com a qualidade desejada. 

É relevante ressaltar que não houve a pretensão de exaurir os múltiplos escopos 

relacionados ao conceito de desenvolvimento sustentável, mas, tão somente, expor o 

comportamento de alguns indicadores importantes, mais susceptíveis aos impactos de 

políticas de desenvolvimento sustentável no meio rural. 

Ainda sobre a construção de indicadores de desenvolvimento sustentável, sejam 

eles rurais ou não, Sepúlveda (2005) coloca que a escolha dos indicadores fica a critério 

do usuário, sempre e quando se levem em conta bases teóricas que sustentem e 

justifiquem a sua importância como variáveis explicativas de cada eixo. 

O Quadro 9 apresenta os indicadores selecionados distribuídos nos três grandes 

eixos do desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico. Como pode ser 

observado buscou-se a prevalência de indicadores capazes de descrever as características 

rurais do Ceará no período estudado.  

 

Quadro 9/ Indicadores de Desenvolvimento Rural Sustentável 

Eixo 

Ambiental  Social Econômico 

1.     Estabelecimentos que 

praticam conservação do solo 

1.Estabelecimentos que recebem 

assistência técnica 
1.     Pessoal ocupado  

2.     Estabelecimentos que 

utilizam adubo 

2. Proporção de domicílios com 

água canalizada em pelo menos 

um cômodo 

2.     Homens ocupados 

3.     Estabelecimentos que 

adotam a irrigação 

3.Proporção de moradores sem 
acesso a qualquer tipo de 

esgotamento sanitário 

3.     Homens ocupados menores 

de 14 anos  

4.     Área irrigada (ha) 
4. Proporção de domicílios com 

banheiro ou sanitário  
4.     Mulheres ocupadas 

5.     Estabelecimentos que 

utilizam agrotoxicos ou 

medicamentos 

5. Proporção de domicílios com 

energia elétrica 
5.     Mulheres ocupadas menores  

6.     Número de tratores 
6. Proporção de domicílios com 

telefone fixo 

6.     Valor da produção total (mil 

reais) 

7.     Terras produtivas não 

utilizadas (ha) 

7. Proporção de domicílios com 

fogão de duas ou mais bocas 

7.     Valor da produção animal 

(mil reais) 

8.     Pastagens naturais (ha) 
8. Proporção de domicílios com 

rádio 

8.     Valor da produção vegetal 

(mil reais) 

9. Matas naturais  (ha) 9. Proporção de domicílios com 9.     Valor da produção vegetal 
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Eixo 

Ambiental  Social Econômico 

televisão em cores permanentes (mil reais) 

10. Matas plantadas  (ha) 
10. Proporção de domicílios com 
geladeira 

10. Valor da produção 
temporárias (mil reais) 

11. Queimadas e focos de calor 
11. Proporção de domicílios com 

filtro de água 

11. Valor da produção 

horticultura e floricultura (mil 

reais) 

12. Proporção de domicílios com 

coleta direta de lixo 

12. Proporção de domicílios com 

paredes externas revestidas de 

alvenaria 

12. Valor da produção 

Silvicultura (mil reais) 

13. Proporção de domicílios que 

queimam ou enterram o lixo 

13. Proporção de domicílios com 

quatro ou mais cômodos 

13. Valor da produção Extração 

vegetal (mil reais) 

14. Proporção de domicílios que 

jogam o lixo em terreno baldio 

14 Proporção de domicílios 

próprios 

14. Valor dos investimentos 

realizados pelos 

estabelecimentos (mil reais) 

 

15. Média de anos de estudo das 

pessoas empregadas em 

atividades agrícolas 

15. Receita obtida pelos 

estabelecimentos (mil reais) 

 16. Média de anos de estudo das 

pessoas empregadas em 

atividades não agrícolas 

16. Receita médiaobtida pelos 

estabelecimentos (mil reais) 

 
17. Média de anos de estudo 17. Efetivo de bovinos 

 18. Proporção de pessoas 

alfabetizadas 
18. Efetivo de caprinos 

 19. Proporção de pessoas do sexo 

masculino situadas abaixo da 

linha de pobreza 

19. Efetivo de ovinos 

 20. Proporção de pessoas com 

ensino fundamental incompleto 

abaixo da linha de pobreza 

20. Lavouras permanentes (ha) 

 21. Proporção de pessoas com 

ensino fundamental completo 

abaixo da linha de pobreza 

21. Lavouras temporárias  (ha) 

 22. Proporção de pessoas com 

ensino médio abaixo da linha de 

pobreza 

22. Pastagens plantadas  (ha) 

 
23. Proporção de pessoas com 

que trabalham em atividades não 

agrícolas e estão abaixo da linha 

de pobreza 

23. Proporção de domicílios 

onde a atividade agrícola é a 

principal fonte de renda 

 24. Número de estabelecimentos 
na educação infantil 

24. Proporção de domicílios 
onde a atividade não agrícola é a 

principal fonte de renda 

 25. Número de matrículas na 

educação infantil. 

25. Rendimento mensal 

domiciliar (R$) 

 26. Número de estabelecimentos 

no ensino fundamental 

26. Número de consumidores 

rurais de energia elétrica  

 27. Número de matrículas no 

ensino fundamental 

27. Consumo rural de energia 

elétrica (mwh)  
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Eixo 

Ambiental  Social Econômico 

 28. Número de estabelecimentos 
no ensino médio 

 

 29. Número de matrículas no 

ensino médio 
 

 30. Número de estabelecimentos 
na educação de jovens e adultos 

 

 31. Número de matrículas na 

educação de jovens e adultos 
 

 22. Número de estabelecimentos 

na educação profissional 
 

 33. Número de matrículas na 

educação profissional 
 

Fonte:Elaboração própria 

 

O eixo ambiental incorpora as questões ligadas ao uso dos recursos naturais e à 

degradação ambiental. Esta argumentação auxilia na avaliação dos impactos dos planos 

de desenvolvimento rural sustentável sobre a preservação e conservação do meio 

ambiente. Os indicadores inseridos no eixo social são úteis na verificação de mudanças 

associadas à qualidade de vida da população e, por fim, os indicadores econômicos 

fornecem informações sobre os processos produtivos, padrão de consumo, emprego e 

renda. 

 

 

6.2 Comportamento dos indicadores de desenvolvimento rural sustentável 

 

A análise do comportamento dos indicadores de desenvolvimento rural 

sustentável do Ceará será apresentada em três sessões, uma para cada eixo conceitual do 

desenvolvimento sustentável. 

O cálculo da taxa média de crescimento anual de cada indicador considerado foi 

obtida a partir de: 

1n

tP

ntP
i  
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sendo:  

i = taxa média de crescimento anual 

P(t+n) = valor do indicador no período t + n 

P(t) = valor do indicador no período t  

n = intervalo de tempo entre os períodos analisados 

 

6.2.1 Análise do comportamento dos indicadores de desenvolvimento sustentável – Eixo 

Ambiental 

 
 

A agricultura moderna tem gerado impactos ambientais que comprometem a 

sustentabilidade dos ecossistemas agrícolas, a médio e longo prazos, embora esteja 

atingindo níveis de produção e de produtividade que atendem ao mercado. Tais impactos 

são demonstrados por alguns dos indicadores de desenvolvimento sustentável (eixo 

ambiental) detalhados na Tabela 1. 

 

Tabela 1/ Taxa de crescimento médio anual dos indicadores de desenvolvimento rural 

sustentável – Eixo Ambiental. 1996 – 2006. (Estatísticas exclusivas do meio rural). 

 

Indicador 
Período Taxa média de 

crescimento anual 1996 2006 

1.     Estabelecimentos que praticam 

conservação do solo 
80.561 181.033 8,43 

2.     Estabelecimentos que utilizam adubo 42.440 43.856 0,33 

3.     Estabelecimentos que adotam a  irrigação 29.030 28.494 -0,19 

4.     Área irrigada (ha) 108.998 117.059 0,72 

5.     Estabelecimentos que utilizam 

agrotoxicos ou medicamentos 
184.245 123.776 -3,90 

6.     Número de tratores 4.528 5.701 2,33 

7.     Terras produtivas não utilizadas (ha) 928.992 236.476 -12,79 

8.     Pastagens naturais (ha) 2.434.673 2.297.319 -0,58 

9. Matas naturais  (ha) 2.700.245 2.834.112 0,49 

10. Matas plantadas  (ha) 24.626 15.657 -4,43 

11. Queimadas e focos de calor (a) 2.447 5.516 14,51 

12. Proporção de domicílios com coleta direta 

de lixo 
2,1 8,7 15,27 

13. Proporção de domicílios que queimam ou 

enterram o lixo 
33,8 51,5 4,30 

14. Proporção de domicílios que jogam o lixo 

em terreno baldio 
63,7 34,5 -5,95 

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário e PNAD) 
(a)  Nota – Período de análise 2000 - 2006 
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Percebe-se com os resultados da tabela que houve uma redução na quantidade de 

estabelecimentos que praticam a irrigação mesmo com a aplicação das várias estratégias 

planejadas e executadas neste sentido ao longo do período. Entretanto houve o 

crescimento da área irrigada apesar de terem sido reduzidas as quantidades de 

estabelecimentos que adotam a irrigação. 

Houve uma redução dos estabelecimentos que utilizam agrotóxicos ou 

medicamentos. O aumento da produção de alimentos de maneira sustentável é o grande 

desafio atual do setor agrícola. Os agrotóxicos, produtos utilizados para o controle de 

pragas, doenças e ervas daninhas, estão entre os principais instrumentos do atual modelo 

de desenvolvimento da agricultura brasileira. Agrotóxicos podem ser persistentes, móveis 

e tóxicos no solo, na água e no ar. Tendem a se acumular no solo e na biota, e seus 

resíduos podem chegar às águas de superfície por escoamento, e às subterrâneas por 

lixiviação. A exposição humana e ambiental a esses produtos cresce em importância pelo 

aumento do volume de vendas.  

O uso intensivo dos agrotóxicos está associado a agravos à saúde da população, 

tanto dos consumidores quanto dos trabalhadores que lidam diretamente com os produtos, 

à contaminação de alimentos e à degradação do meio ambiente. Os fertilizantes são 

largamente utilizados e estão associados à eutrofização dos rios e lagos, à acidificação 

dos solos e à contaminação de aqüíferos de reservatórios de água. 

Por estes motivos a redução do número de estabelecimentos que utilizam 

agrotóxicos ou medicamentos demonstra um impacto positivo das ações de 

conscientização executadas no período. 

Houve um significativo aumento nas queimadas e focos de calor entre 2000 e 2006.  

Os incêndios florestais correspondem a situações de fogo descontrolado que consomem 

grandes áreas com vegetação nativa, pastagens e cultivos. Têm origem em queimadas 

descontroladas e no uso não autorizado do fogo para fins agropastoris. Tanto as 

queimadas quanto os incêndios florestais destroem, anualmente, grandes áreas de 

vegetação nativa no Brasil, sendo uma das principais ameaças aos ecossistemas 

brasileiros.  
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No Ceará, há décadas persiste a prática de fazer brocas cortando e queimando o 

mato, com o objetivo de preparar a área para o plantio das lavouras de sequeiro. Trata-se 

de uma questão cultural que demanda um esforço de conscientização da população para 

seus efeitos deletérios ao meio ambiente. Como agravante do problema é importante 

ressaltar o avanço nas áreas degradadas e em estágio de desertificação. Devido ao 

processo de desertificação a vegetação seca facilita a ocorrência dos incêndios. 

As queimadas deveriam ser ações autorizadas pelos órgãos ambientais, implicando 

controle e manejo do fogo para a renovação e a abertura de pastos e áreas agrícolas. No 

Ceará, essa ação cabe ao Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente (CONPAM) 

por meio do PREVINA, Programa de Prevenção, Monitoramento, Controle de 

Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais, criado desde 2004. 

Segundo dados da FUNCEME - Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos 

Hídricos existe um avanço no número de hectares degradados no Ceará. Em regiões 

como o Vale do Jaguaribe, Sertão dos Inhamuns e Norte do Estado, cerca de 15.000km² 

de solo vem sofrendo processo de desertificação, o que corresponde a quase 10% do 

território cearense. espera-se que a introdução de princípios agroecológicos nas ações 

governamentais consiga deter essa situação. Como afirma Zander (2001), “nenhuma 

estratégia de desenvolvimento rural poderá se assentar sem uma prioridade ambiental, 

especialmente no tocante ao manejo de recursos naturais como seu pressuposto”. 

Dentre outros aspectos negativos para o alcance do Desenvolvimento Rural 

Sustentável estão o aumento na proporção de domicílios que queimam ou enterram o 

lixo, uma redução nos hectares de terras produtivas não utilizadas assim como das 

pastagens naturais.  

Planos, programas e projetos do governo do estado Ceará, que visam o 

desenvolvimento sem degradação ambiental atingem melhoria contínua nos indicadores 

de sustentabilidade. Assim é importante que haja uma análise periodicamente destes 

resultados para que se possa adequar às ações e que os resultados se mostrem satisfatórios 

para a natureza e consequentemente a sociedade.  
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6.2.2 Análise do comportamento dos indicadores de desenvolvimento sustentável – Eixo 

Social 

 

Segundo Veiga (2001), as políticas de desenvolvimento rural devem contemplar 

ações governamentais nas dimensões educação, capacitação, assistência técnica, saúde, 

habitação, infra estrutura e serviços, cooperativismo e associativismo, considerando 

apenas o lado social. 

Assim, o comportamento dos indicadores de desenvolvimento sustentável (eixo 

social) apresentados na Tabela 2, possibilita uma análise preliminar dos avanços 

ocorridos no Ceará ao longo do período 1996 – 2006.
3
 Como pode ser observado, o 

número de estabelecimentos que recebem assistência técnica apresentou um crescimento 

de 13,69%. Percebe-se que realmente ocorreu ao longo do período de análise o aumento 

do número de ações voltadas para assistências técnicas assim como as capacitações, 

inspeções e classificações realizadas principalmente pela equipe de técnicos da Ematerce. 

No entanto, esse indicador não reflete a qualidade da assistência técnica que vem sendo 

prestada ao agricultor, alvo de críticas por parte deste e fator decisivo para o fracasso ou 

sucesso de várias ações de desenvolvimento rural. 

 

Tabela 2/ Taxa de crescimento médio anual dos indicadores de desenvolvimento 

sustentável – Eixo Social. 1996 – 2006. (Estatísticas exclusivas do meio rural). 

Indicador 
Período Taxa média de 

crescimento anual 1996 2006 

1.Estabelecimentos que recebem assistência técnica 12.761 46.050 13,69 

2. Proporção de domicílios com água canalizada em pelo 

menos um cômodo 
6,2 38,1 19,91 

3.Proporção de moradores sem acesso a qualquer tipo de 

esgotamento sanitário(a) 
65,9 36,4 -9,42 

4. Proporção de domicílios com banheiro ou sanitário  25,3 67,2 10,26 

5. Proporção de domicílios com energia elétrica 38,4 91,1 9,02 

6. Proporção de domicílios com telefone fixo 0,2 1,1 18,59 

7. Proporção de domicílios com fogão de duas ou mais 

bocas 
89,8 90,1 0,03 

8. Proporção de domicílios com rádio 82,8 81,3 -0,18 

9. Proporção de domicílios com televisão em cores 11,9 74,9 20,20 

10. Proporção de domicílios com geladeira 0,6 57,7 57,87 

11. Proporção de domicílios com filtro de água 36,6 40,8 1,09 

12. Proporção de domicílios com paredes externas 

revestidas de alvenaria 
61,2 67,1 0,92 

                                                
3 Os dados foram obtidos, em sua maioria, dos censos agropecuários de 1996 e 2006, daí o período não ser 

até 2008. 
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Indicador 
Período Taxa média de 

crescimento anual 1996 2006 

13. Proporção de domicílios com quatro ou mais cômodos 63,3 67,2 0,60 

14 Proporção de domicílios próprios 53,1 53,5 0,08 

15. Média de anos de estudo das pessoas empregadas em 

atividades agrícolas (b) 
2,4 4,2 5,22 

16. Média de anos de estudo das pessoas empregadas em 

atividades não agrícolas (b) 
3,9 6,8 5,18 

17. Média de anos de estudo (c) 4,3 5,4 3,87 

18. Proporção de pessoas alfabetizadas  (c) 58,1 65,9 2,12 

19. Proporção de pessoas do sexo masculino situadas 

abaixo da linha de pobreza(b) 
62,8 62,3 -0,07 

20. Proporção de pessoas com ensino fundamental 

incompleto abaixo da linha de pobreza(b) 
40,9 38,6 -0,52 

21. Proporção de pessoas com ensino fundamental 

completo abaixo da linha de pobreza(b) 
5,1 25,3 15,67 

22. Proporção de pessoas com ensino médio abaixo da 
linha de pobreza(b) 

0,8 8,1 23,42 

23. Proporção de pessoas com que trabalham em 

atividades não agrícolas e estão abaixo da linha de 

pobreza(b) 

15,9 14,9 -0,59 

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário e PNAD) 

(a) Período de análise 2000 – 2006 

(b) Nota – Período de análise 1996 - 2007 

(c) Nota – Período de análise 2001 - 2007 

 

Nota-se, também, o crescimento do percentual de moradores com acesso à 

abastecimento de água. O acesso à água tratada é fundamental para a melhoria das 

condições de saúde e higiene. Associado a outras informações ambientais e 

socioeconômica, incluindo outros serviços de saneamento, saúde, educação e renda, é um 

indicador universal de desenvolvimento sustentável. Trata-se de um indicador importante 

para a caracterização básica da qualidade de vida da população, quanto ao 

acompanhamento das políticas públicas de saneamento básico e ambiental. Logo, as 

ações do governo voltadas para este fim se mostram satisfatórias devido aos resultados 

atingidos. 

A redução do percentual de moradores sem acesso a qualquer tipo de esgotamento 

sanitário também indica os resultados favoráveis das ações realizadas no eixo social. A 

ausência ou deficiência dos serviços de esgotamento sanitário é fundamental para a 

avaliação das condições de saúde, pois o acesso adequado a este sistema de saneamento é 

essencial para o controle e a redução de doenças.  
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Pode-se perceber como aspectos não satisfatórios para o alcance do 

Desenvolvimento Rural Sustentável no eixo social o aumento na proporção de pessoas 

com ensino fundamental completo, incompleto e com ensino médio abaixo da linha de 

pobreza assim como o aumento na proporção de pessoas do sexo masculino, situadas 

abaixo da linha de pobreza. 

O desenvolvimento sustentável está amparado na educação da população. A 

educação oferece instrumentos para que os indivíduos desenvolvam suas habilidades e 

capacidades gerando perspectivas e conhecimento para que se adote ações sustentáveis no 

uso dos recursos naturais.  Assim, proporcionar à população rural o acesso aos diferentes  

níveis de aprendizado é uma estratégia que deve estar atrelada aos PDSs.  

O Gráfico 1 retrata o número de estabelecimentos rurais de ensino e seus 

respectivos números de pessoas matriculadas.   

 

 

 

 

 

Gráfico 1/ Número de estabelecimentos de ensino no meio rural do Ceará segundo o nível 

de alfabetização. 2006.  

Fonte: SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 
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Iniciativas como o Programa Alfabetização Solidária conseguiram inserir jovens e 

adultos com o propósito de ensiná-los a ler e escrever e assim criar perspectivas de 

emprego e a quebra de um ciclo intergeracional de pobreza e analfabetismo na escola 

Mendonça (2009). Em 2006 foram realizadas 94.531 matrículas em escolas de educação 

de jovens e adultos no meio rural do Ceará. (Gráfico 2) 

 

 

Gráfico 2/ Número de matrículas em escolas no meio rural do Ceará segundo o nível de 

alfabetização. 2006. 

Fonte: SEDUC – Secretaria de Educação do Estado do Ceará. 

 

Embora ausente na tabela 2 os indicadores de capital social nas comunidades rurais 

sofreram mudanças positivas no período analisado. Para atender exigências, 

principalmente relativas à liberação de recursos públicos, as comunidades se organizam 

em torno de associações que muitas vezes agem também na reivindicação de melhorias 

sociais locais. As associações levam os indivíduos a lidar com problemas coletivos, a se 

organizar e à vivência de experiências de reciprocidade. Nas palavras de Veiga (2001) 

este conjunto contribui para a obtenção do capital social necessário à construção de 

arranjos institucionais mais eficientes. 

 

 
 
 
 
 
 



109 

 

  

6.2.3 Análise do comportamento dos indicadores de desenvolvimento sustentável – Eixo 

Econômico 

 

 

Os indicadores econômicos analisados nesta sub-seção concentram-se nas 

atividades agropecuárias devido a sua prevalência na zona rural do Ceará e a ausência de 

informações confiáveis relativas à indústria e comércio na região. Portanto, pretende-se 

deixar patente que não se trata da subestimação dos setores secundário e terciário, 

tradicionalmente desprezados nos estudos de economia agrícola. Ao contrário, sabe-se 

que é notório o crescimento das atividades não agrícolas como fonte de renda para a 

população. 

Ao longo do período de 1996 a 2006, muitos indicadores de desenvolvimento 

sustentável do eixo econômico se mostraram satisfatórios, Tabela 3.  

Através dos incentivos dos programas de apoio a produção como Hora de Plantar, 

Práticas de Convivência com o Semi-Árido, Assistências Técnicas (Ematerce), dentre 

outros, pode-se perceber indicadores de sustentabilidade favoráveis como o aumento do 

valor da produção total, animal, vegetal, horticultura, floricultura, extração vegetal; assim 

como nos investimentos realizados pelos estabelecimentos no período de 1996 a 2006. 

Percebe-se também o crescimento na receita obtida pelos estabelecimentos, no 

rendimento mensal domiciliar (1996 a 2007) e no número de consumidores rurais de 

energia elétrica (2001 a 2007). 

No entanto, apesar dos vários programas voltados para a geração de emprego não se 

observa grandes avanços nesse sentido. Como ponto preocupante nota-se a expansão no 

número de jovens  e crianças ocupados, o que no meio rural, significa na maioria das 

vezes, longe da escola.  

 

 

Tabela 3/ Taxa de crescimento médio anual dos indicadores de desenvolvimento 

sustentável – Eixo Econômico. 1996 – 2006. (Estatísticas exclusivas do meio rural). 

Indicador 
Período Taxa média de 

crescimento anual 1996 2006 

1.     Pessoal ocupado  1.170.724 1.145.985 -0,21 

2.     Homens ocupados 799.580 814.448 0,18 

3.     Homens ocupados menores de 14 anos  102.534 766.161 22,28 

4.     Mulheres ocupadas 371.144 331.537 -1,12 
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Indicador 
Período Taxa média de 

crescimento anual 1996 2006 

5.     Mulheres ocupadas menores de 14 anos 63.752 299.132 16,72 

6.     Valor da produção total (mil reais) 918.781 3.848.241 15,40 

7.     Valor da produção animal (mil reais) 448.058 937.589 7,66 

8.     Valor da produção vegetal (mil reais) 470.722 2.831.183 19,65 

9.     Valor da produção vegetal  permanente (mil 

reais) 
149.897 1.227.430 23,40 

10. Valor da produção temporárias (mil reais) 268.224 1.264.875 16,78 

11. Valor da produção horticultura e floricultura 

(mil reais) 
20.843 165.341 23,01 

12. Valor da produção Silvicultura (mil reais) 753 119.127 65,93 

13. Valor da produção Extração vegetal (mil 

reais) 
31.005 54.410 5,79 

14. Valor dos investimentos realizados pelos 

estabelecimentos ( mil reais) 
115.015 272.150 8,99 

15. Receita obtida pelos estabelecimentos (mil 

reais) 
720.220 2.990.127 15,30 

16. Receita média obtida pelos estabelecimentos 
(mil reais) 

2,20 11,33 17,80 

17. Efetivo de bovinos 2.400.457 2.352.589 -0,20 

18. Efetivo de caprinos 808.766 946.715 1,59 

19. Efetivo de ovinos 1.638.112 1.961.724 1,82 

20. Lavouras permanentes (ha) 476.264 579.419 1,98 

21. Lavouras temporárias  (ha) 892.595 1.339.235 4,14 

22. Pastagens plantadas  (ha) 197.448 314.209 4,76 

23, Proporção de domicílios onde a atividade 

agrícola é a principal fonte de renda (a) 
71,0 71,4 0,05 

24, Proporção de domicílios onde a atividade 

não agrícola é a principal fonte de renda (a) 
29,0 25,3 -1,23 

25. Rendimento  mensal domiciliar (R$) (a) 151,76 557,87 12,56 

26. Número de consumidores rurais de energia 

elétrica (b) 
176.089 267.709 7,23 

27. Consumo rural de energia elétrica (mwh) (b) 327.149 642.791 11,91 

Fonte: IBGE (Censo Agropecuário e PNAD) 

(a) Nota – Período de análise 1996 – 2007. 

(b) Nota – Período de análise 2001 – 2007 

Fonte: IBGE 

 

 
O comportamento dos indicadores valor da produção e receita obtida pelos 

estabelecimentos sugerem que, de um modo geral, as ações governamentais contribuíram 

positivamente para mudanças ao longo do período analisado, no tocante à geração de 

renda para as famílias dos produtores. Como pode ser observado na Tabela 4 as famílias 

rurais passaram a ter uma melhor remuneração entre 1996 e 2007. Aquelas que têm nas 

atividades não agrícolas a sua principal fonte de renda conseguiram maiores ganhos nos 

dois períodos analisados. 
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A renda”per capita” das 75% famílias mais pobres na atividade agrícola não 

ultrapassou R$ 128,25 em 1997 enquanto em 2007 esse valor foi de R$ 208,56.  A 

diferença entre os 75% das famílias com menor renda “per capita” nas atividades não 

agrícolas e agrícolas aumentou de R$ 16,12 no ano de 1996 para R$ 58,07 no ano de 

2007.  

 

Tabela 4/ Quartis de renda familiar “per capita” da população rural cearense, por 

principal tipo de atividade nos anos de 1996 e 2007 (R$). 

 

Características 
1996 2007 

1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 1º Quartil 2º Quartil 3º Quartil 

Atividade agrícola 38,20 70,08 128,25 54,69 113,85 208,56 

Atividade não agrícola 58,87 86,62 144,37 98,45 167,29 266,63 

Fonte: Adaptado de Mendonça (2009) 

 

 

Apesar das iniciativas abordadas ao longo deste estudo os valores discutidos 

acima sugerem a redução da participação da agropecuária na geração de renda e o 

aumento da renda não-agrícola a taxas de crescimento relativamente maiores. Vários 

fatores podem estar influenciando esses dados. No caso das atividades agrícolas a perda 

da fertilidade do solo decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais, nível de 

desorganização dos produtores, baixo nível de capital humano, problemas na 

comercialização de alimentos, pontos que necessitam de ações efetivas no próximo 

PDRS.   

Em relação aos indicadores agrícolas, os Gráficos 3 a 6 a seguir apresentam-se 

como exemplos ilustrativos. 
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Gráfico 3/ Taxa de crescimento médio anual da rentabilidade das principais lavouras 

permanentes e temporárias do Ceará – 1995 – 2008. 

Fonte: IBGE 

 
 

 
 
Gráfico 4/ Taxa de crescimento médio anual do valor da produção das principais lavouras 

permanentes e temporárias do Ceará – 1995 – 2008. 

Fonte: IBGE 
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Gráfico 5/ Taxa de crescimento médio anual do valor da produção de mel de abelha e 

leite no Ceará – 1995 – 2008. 

 
Fonte: IBGE 

 

 
 

Gráfico 6/ Taxa de crescimento médio anual do efetivo de bovinos, ovinos e caprinos no 

Ceará – 1995 – 2008. 

Fonte: IBGE 
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Neste capítulo foram apresentados indicadores que auxiliaram na percepção de 

mudanças no meio rural cearense ao longo de tantos planos de desenvolvimento. Não se 

trata, porém, de um estudo exaustivo ou definitivo, muitas lacunas ainda precisam ser 

preenchidas a partir de estudos futuros. Todavia, a sua contribuição consistiu em 

identificar que os planos de desenvolvimento rural sustentável privilegiaram os 

indicadores agrícolas. Os âmbitos social e ambiental, carecem de ações concretas e 

resultados imediatos. Na visão de Echeverria (2000), para se ter o desenvolvimento rural 

não se pode contemplar apenas o setor agrícola. Deve-se voltar para o uso sustentável e 

conservação dos recursos naturais e para as atividades não agrícolas. 
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7. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

O Desenvolvimento Rural Sustentável é necessário para o Estado do Ceará. É 

preciso crescer sem comprometer as gerações futuras, preservando o meio ambiente, não 

desperdiçando nossos recursos, alguns finitos e melhorando aspectos sociais de nossa 

população. 

Na análise dos Planos, Programas e Projetos do Período de 1995 a 2008, foram 

percebidos os resultados exitosos e entraves desta busca pelo Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Ceará.  

Aumento do número de ações executadas ao longo dos períodos, aumento dos 

percentuais de realizações das metas previstas, aumento da produtividade de produtores 

que aplicam conhecimentos adquiridos em capacitações assim como redução no desgaste 

dos solos quando aplicados estes conhecimentos, foram percebidos no estudo como 

êxitos. 

Dentre os principais entraves observados, destacam-se a descontinuidade ou 

quebras dos programas ao longo dos mandatos. Em alguns momentos a falta de 

integração entre os órgãos envolvidos, em alguns casos há falta de participação dos 

beneficiários devido ao baixo capital humano, a necessidade de pessoal para executar as 

ações planejadas, demanda maior que recursos disponíveis, dentre outros. 

Uma análise mais objetiva dos avanços rumo ao Desenvolvimento Rural 

Sustentável, na perspectiva do conceito deste termo, mostra que nos aspectos econômicos 

houve aumento na produtividade de principais culturas, na renda dos produtores rurais e 

no número de empregos. Nos aspectos sociais percebe-se a inclusão social e a melhoria 

do bem estar de comunidades assistidas pelos programas do governo e nos aspectos 

ambientais o aumento no grau de desertificação e o aumento nas áreas degradadas no 

Estado do Ceará.  

Em relação à falta de integração entre os órgãos envolvidos, é necessária a melhoria 

na articulação entre as Secretarias e órgãos envolvidos (parceiros). 

É necessária utilização constante e em massa das práticas de convivência com o 

Semi-Árido. Plantio Direto, criação de alternativas para que o uso do trator que não 
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prejudique o solo (trator com sulcador), construção de barragens, adubações orgânicas, 

estufas para produção de hortaliças orgânicas, irrigação com energia solar e eólica são 

ações de suma relevância para o Desenvolvimento Rural Sustentável.  

Sugere-se a contratação de pessoal suficiente, comprometido, capacitado e 

envolvido com o Desenvolvimento Rural Sustentável para o Estado do Ceará deve 

compor a equipe de cada um dos Projetos do Governo. Para tanto, seria necessário 

concursos públicos e treinamentos para esta finalidade. 

Os recursos podem ser planejados no sentido de não mais haver limitações em 

Projetos relevantes. Para isso, é importante que informações da gestão de todos os 

mandatos sejam preservadas a fim de melhorar o planejamento das ações a serem 

realizadas no mandato seguinte, e assim, preservar a continuidade de políticas públicas 

necessárias e a melhoria dos resultados atingidos em cada mudança de governo. 

Outra sugestão seria a ampliação da Assistência Técnica aos produtores rurais que 

reflita em aumento de produtividade, renda, melhoria do solo para reduzir a 

desertificação no estado e áreas degradadas. 
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Entrevista com gestores de programas e projetos do governo do estado do Ceará. 

 

Programa:  

Nome: 

Cargo: 

Tempo de duração do programa: 

 

1. O programa contribuiu ou está contribuindo para o Desenvolvimento Rural 

Sustentável? 

 

(     ) Sim. 

(     ) Parcialmente. 

(     ) Não. 

 

2. Caso afirmativo, em que âmbito foram atingidos os resultados do programa?  

 

 (     ) Econômico. Quais os aspectos mais importantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

(     ) Social. Quais os aspectos mais importantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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(     ) Ambiental. Quais os aspectos mais importantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

3. Cite as dificuldades enfrentadas na execução das ações Planejadas do programa: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Como você classificaria as metas estabelecidas e resultados obtidos do programa? 

       (      ) Ótimo – > que 90% das metas atingidas 

       (      ) Bom – Entre 70 e 90% das metas atingidas 

       (      ) Regular – Entre 50 e 70% das metas atingidas 

       (      ) Ruim – Entre 30 e 50% das metas atingidas 

       (      ) Péssimo – < que 30% das metas atingidas 

 

5. Como você avalia a capacidade de Gestão do Programa? 

 

 (        ) Ótima  

 (        ) Boa 

 (        ) Regular  

 (        ) Ruim 
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6. Justifique a sua resposta para a questão anterior. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

7. Cite sugestões de melhorias para as ações de busca do Desenvolvimento Rural 

Sustentável no Estado do Ceará? 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Muito obrigada pela atenção. Sua ajuda foi muito importante! 

 

 


