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APRESENTAÇÃO 
 

 

O desenvolvimento industrial e agrícola não 

são alternativas exclusivas, mas complementares 

e acontecem mutuamente e em consonância com 

os demais setores de atividade. Seja ao nível lo-

cal seja ao nível mundial, e dentro de uma pers-

pectiva de divisão internacional do trabalho. A 

agricultura colabora essencialmente da seguinte 

maneira: fornecendo alimentos e matéria prima 

para os outros setores da economia; criando de-

manda para bens produzidos em setores não agrí-

cola – fomentando um mercado financeiro desti-

nado a atender os setores de produção agrícola ou 

procura por maquinário na indústria; adicionando 

capacidade de poupança e investimento; ajudan-

do na inserção no comércio internacional; oferta 

de emprego.  
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A agricultura desempenha, então, um papel 

fundamental no desenvolvimento econômico de 

diversos países, no progresso das finanças, da 

indústria e dos demais serviços.  

Onde os níveis de vida são menores e as 

condições em termos de recursos naturais e hu-

manos estão disponíveis, uma ênfase maior é na-

turalmente concedida aos setores primários da 

economia: à agricultura, à extração e às indústrias 

de transformação.  

Conforme o país se desenvolve, maior se 

torna a parte dos setores de serviços e das indús-

trias na economia, mas isso não significa que a 

agricultura perdeu sua importância. A história 

econômica de países como a Inglaterra, a França, 

o Japão ou Estados Unidos é uma evidência clara 

de que a “Revolução Agrícola” ocorreu ou previ-
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amente ou concomitantemente à Revolução In-

dustrial.  

Em todos esses países, o desenvolvimento 

da agricultura ajudou consideravelmente no de-

senvolvimento de seus processos de industriali-

zação, e vice-versa. O “capitalismo agrícola” e a 

capitalização dos processos agrícolas de produ-

ção são elementos cruciais dentro do próprio pro-

cesso de industrialização e progresso socioeco-

nômico. Em um mundo onde a tendência para as 

próximas décadas é um crescimento populacional 

e da renda, a demanda por proteínas e calorias – e 

forçosamente alimentos – deve crescer de manei-

ra igualmente importante. 

A agricultura continuará desempenhando 

um papel crucial e o desenvolvimento do setor 

agrícola será tão importante quanto o desenvol-

vimento das indústrias de transformação, de tec-
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nologia ou dos serviços dentro de uma agenda de 

progresso social. Em menos de 100 anos, as es-

timativas apontam que a população mundial vai 

praticamente dobrar, chegando a 11 bilhões de 

pessoas, e o consumo de proteínas e calorias au-

mentara em um patamar consistente nas próximas 

décadas, sobretudo em países em desenvolvimen-

to, como o Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Um dos propósitos deste livro é intentar es-

clarecer que não se pode pretender superar as di-

ficuldades que o Nordeste enfrenta mantendo-se 

a mesma política de de-   senvolvimento até ago-

ra seguida. Há necessidade de uma mudança de 

ênfase nos objetivos, bem como na estratégia uti-

lizada no setor rural e no aperfeiçoamento dos 

instrumentos de política econômica para a região. 

Outra conclusão ressaltada pelo autor é que, 

embora reconhecendo o papel fundamental do 

setor industrial, a solução para o subdesenvolvi-

mento do Nordeste está na elevação substancial 

da produtividade da terra. A nova estratégia tem 

como pressuposto e chave do desenvolvimento 

econômico: a evolução da agricultura simultânea 

com os setores industrial e de serviços, com ênfa-
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se nas forças sociais como elemento básico do 

processo de desenvolvimento rural. 
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A NATUREZA DO  

SUBDESENVOLVIMENTO  

RURAL 

 

 

As causas do subdesenvolvimento do Nor-

deste são frequentemente atribuídas a diversos 

fatores históricos, econômicos, internacionais, 

políticos e de dotação inadequada de recursos 

naturais, além de limitantes culturais e sociais. 

Torna-se difícil, contudo, distinguir entre os fato-

res causais e os efeitos do próprio atraso econô-

mico e social da região. 

Com o propósito de estimar apenas alguns 

indicadores técnico-econômicos explicativos das 

diferenças do nível de renda entre o Nordeste e 

Sudeste, foram feitos os cálculos comentados a 
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seguir com base em metodologia utilizada por 

Hans W. Singer1. 

De acordo com essas estimativas, a diferen-

ça da renda per capita entre o setor rural do Su-

deste e do Nor-deste decorre, principalmente, da 

maior proporção de jovens na população do Nor-

deste, da produtividade mais baixa da terra e da 

menor área por trabalhador nesta região em rela-

ção a do Sudeste. Estes fatores explicam 85% da 

diferença da renda per capita da população resi-

dente nas áreas rurais das duas regiões. 

Verifica-se que o Nordeste tem um longo ca-

minho a percorrer para superar as diferenças de 

desenvolvimento com o Sudeste do País. Além dos 

aspectos de obtenção de recursos, a grande tarefa a 

ser realizada será no tocante à organização e coor-

denação das diretrizes e instituições no sentido de 

                                                           
1 Singer, Hans W. Estudo sobre o desenvolvimento econômico do 
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modernizar, substancialmente, a agricultura sem 

criar desemprego e concentração da renda. 

A mudança da estrutura de idade da população so-

mente ocorre lentamente, e pouco se poderá fazer 

para que o Nordeste se iguale ao Sudeste, por se ter 

ciência que, nessa região, a população ainda se en-

contra em processo de envelhecimento por mais de 

duas gerações. Assim, é provável que as diferenças 

entre o Nordeste e o Sudeste continuem por perío-

do superior ao de estabilização etária do Sudeste. 

 O aumento da área por trabalhador agrícola é 

também um problema complexo e de longo prazo. 

No nível de mecanização existente, parece não ser 

mais possível continuar com as tendências passa-

das, de mais terra por unidade de trabalho, sem 

força mecânica auxiliar. Várias dificuldades care-

cem de solução nesse particular no Nordeste. 

                                                                                                                

Nordeste. Recife, Codepe, 1962. 
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O Nordeste tem um longo caminho a 

percorrer para superar as diferenças 

de desenvolvimento com o Sudeste 

do País. Além dos aspectos de obten-

ção de recursos, a grande tarefa a 

ser realizada será no tocante à or-

ganização e coordenação das dire-

trizes e instituições no sentido de 

modernizar, substancialmente, a 

agricultura sem criar desemprego e 

concentração da renda. 
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 Os acentuados subemprego e desemprego, 

associados à taxa de crescimento demográfico, 

seriam agravados com as repercussões em rela-

ção a delicada pressão social dominante no cam-

po e nas cidades da região. 

É notoriamente sabido que os solos do Nor-

deste são inadequados ao uso de tratores e equi-

pamentos que removam as camadas férteis rasas 

e de fácil erosão. Isto sem falar na grande pro-

porção de pequenos e microestabelecimentos que 

não comportam investimentos dessa natureza. 

Assim, tem-se, de um lado, a necessidade de au-

mento da área por trabalhador, para permitir uma 

elevação do nível de renda e de vida dos agricul-

tores e, de outro, as 
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É notoriamente sabido que os so-

los do Nordeste são inadequados 

ao uso de tratores e equipamen-

tos que removam as camadas fér-

teis rasas e de fácil erosão. Isto 

sem falar na grande proporção 

de pequenos microestabelecimen-

tos que não comportam investi-

mentos dessa natureza. 
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consequências sociais e técnicas que a mecaniza-

ção do cultivo do solo poderiam provocar. A 

ideia de que a recuperação dos solos pode ser 

compensada pelo uso de fertilizantes químicos 

tem sido contestada pelo alto risco que representa 

na agricultura nordestina, marcada por crises e 

irregularidades pluviométricas. É verdade que, 

em algumas áreas e para certas culturas, é plena-

mente viável a mecanização, pois nas regiões pe-

cuárias, a proporção de terra por trabalhador teve 

aumentado consideravelmente. 

A questão crucial, contudo, é que o grande 

contingente populacional e a quase totalidade das 

lavouras, especialmente de subsistência, estão 

localizados no semiárido e nas áreas de pressão 

demográfica. Logo o grande desafio e a esperan-

ça de melhoria das condições de vida da popula-

ção estão na elevação substancial da produtivida-
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de da terra e no desenvolvimento de culturas 

adaptadas às condições climáticas da região. Esta 

conclusão não é nova, mas, até hoje, não parece 

ter sido admitida seriamente. Porem, algumas 

instituições estão realmente voltadas ao estudo 

desta questão, que, se não for resolvida, igual-

mente não serão também a pobreza, da desnutri-

ção e do atraso da agricultura nordestina. 

O aumento da produtividade depende da uti-

lização de sementes de qualidade, melhor uso do 

solo, melhor técnica, crédito adequado e prepara-

ção do trabalhador para mudanças requeridas. A 

elevação da renda das famílias dos agricultores 

dependerá, também, da criação de indústrias ru-

rais que permitam, juntamente com as atividades 

terciárias, oferecer opções complementares de 

ocupação e atividade econômica no quadro rural, 
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durante o período maior do que àqueles curtos 

períodos de plantio e colheita. 

De fato, o desenvolvimento rural requer mais 

do que pesquisa, educação e crédito. Requer tam-

bém bons transportes, serviços sanitários e um con-

junto de outros fatores, principalmente desenvol-

vimento o industrial dentro das zonas agrícolas. 

Este desenvolvimento industrial proporcionará 

emprego à população agrícola excedente. 

Em outras palavras, qualquer solução impli-

cará o aumento do investimento no campo. Deve-

se evitar a tradicional concentração dos investi-

mentos apenas nas grandes propriedades, na pe-

cuária e em culturas de exportação, cujos rendi-

mentos tendem a ser transferidos aos centros ur-

bano e a outras regiões do País. São problemas 

difíceis e não podem ser resolvidos rapidamente. 
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O aumento da produtividade depende 

das sementes de qualidade, melhor uso 

do solo, melhor técnica, crédito ade-

quado e preparação do trabalhador 

para as mudanças requeridas. A ele-

vação da renda das famílias dos agri-

cultores dependerá, também, da cria-

ção de indústrias rurais que permitam, 

juntamente com as atividades terciá-

rias, oferecer opções complementares 

de ocupação e atividade econômica no 

quadro rural, durante o período mai-

or, em relação àqueles curtos períodos 

de plantio e colheita. 
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Como diz George C. Lodge: “deve dar-se 

uma alta prioridade às políticas que aumentam a 

capacidade das comunidades agrícolas para orga-

nizar-se, para desenvolver iniciativas, para ven-

cer a resistência à mudança e para fazer realidade 

o progresso”2. 

Em resumo, uma das características mais 

marcantes do desenvolvimento é a modernização, 

sem a qual é inútil esperar progresso econômico 

real. 

Por essa razão, é necessário ajudar os produ-

tores rurais no propósito de modernização, pois 

os pequenos e  médios  agricultores  não têm 

condições autônomas  

                                                           
2 “Desarrolo rural”. México, DF. La Universidad Nacional Autónoma 

do México, 1965. 
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Por essa razão, é necessário  

ajudar os produtores rurais no 

propósito de modernização, pois 

os pequenos e médios  

agricultores não têm condições 

autônomas de ação. 
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de ação. Não se deve conceber, entretanto, pro-

gramas assistenciais ou paternalistas, que só re-

sultariam em ostracismos da mão de obra, fonte 

de corrupção e desestímulo ao verdadeiro traba-

lho construtivo, indispensável ao desenvolvimen-

to. Além do mais, no caso do Nordeste, não há 

possibilidades financeiras para programas impro-

dutivos do tipo “doação” ou “soluções subsidia-

das permanentes”. 

Quanto à diferença do nível da renda per 

capita da zona urbana do Nordeste em relação ao 

Sudeste, os principais fatores explicativos são: a 

composição etária da população, diferença tecno-

lógica, densidade de capital por mão de obra e 

outros fatores de menor importância. 

Cabe relembrar, entretanto, as conclusões 

dos estudos do prof. Stefan H. Robock, quando 

trabalhou no Banco do Nordeste do Brasil, na 
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condição de especialista das Nações Unidas. Ao 

analisar o problema das disparidades regionais, 

afirma o renomado economista: “deve-se encora-

jar uma mudança de filosofia para que o Nordeste 

concentre a atenção sobre os seus ganhos absolu-

tos e nas possibilidades de maior crescimento, em 

vez de preocupar-se exclusivamente em compa-

rar o seu desempenho com o de São Paulo. A1ém 

disso, a má distribuição de renda no Nordeste 

poderá ser problema muito mais sério para essa 

área do que as disparidades de renda entre regi-

ões”3.  

                                                           
3 “Desenvolvimento econômico regional; O Nordeste brasileiro”. São 

Paulo, Fundo de Cultura, 1963. 
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DIRETRIZES PARA O DESEN-

VOLVIMENTO EQUILIBRADO 

RURAL-URBANO 

 

 

A concepção dominante das diretrizes de 

política econômica para o Nordeste tem sido a 

obtenção de acelerado crescimento da renda com 

o objetivo de diminuir as disparidades de desen-

volvimento entre esta Região e outras mais prós-

peras, especialmente o Sudeste4. 

Os resultados obtidos, nos últimos 30 anos 

nesse particular, são decepcionantes, face aos 

esforços e montante de investimentos realizados. 

Pois têm sido insuficientes as conquistas no cam-

po econômico, social, bem como na melhoria das 

condições de vida da população pobre, conforme 

já comentado antes. 

                                                           
4 Leite, Pedro Sisnando. Desenvolvimento Harmônico do espaço 

rural. Fortaleza, BNB, 1983. 
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A concepção dominante das dire-

trizes de política econômica para 

o Nordeste tem sido a obtenção 

de acelerado crescimento da  

renda com o objetivo de diminuir 

as disparidades de  

desenvolvimento entre esta  

Região e outras mais prósperas, 

especialmente o Sudeste. 
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Os problemas estruturais do meio rural, princi-

palmente em relação à posse da terra, à fragilida-

de das cooperativas agrícolas e melhoramentos 

institucionais, não foram ainda resolvidos satisfa-

toriamente. Estudos realizados pelo Banco do  

Nordeste  do  Brasil e  pelo  autor identificaram 

outras graves dificuldades da economia nordesti-

na que exigem urgente solução. As mais agudas 

nesse particular são: 

▪ existência dos níveis demasiadamente 

elevados de desemprego e subemprego, 

aliados a baixa produtividade no setor 

agrícola, e acelerado processo de emigra-

ção do campo para as grandes cidades; 

▪ extensa proporção de pobreza absoluta e 

amplo hiato de padrões de vida entre a 

população do Nordeste e do Sudeste do 

País; 
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▪ 
Parece ilusório, portanto, pre-

tender superar essas dificuldades 

mantendo a mesma  estratégia de 

desenvolvimento até agora se-

guida. Há necessidade de uma 

mudança de ênfase nos objetivos, 

bem como na estratégia utiliza-

da, e aperfeiçoamento dos ins-

trumentos de política econômica 

para a região. 
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excessiva concentração de renda dos cen-

tros urbanos em relação às zonas rurais 

que se dá por meio de categorias sociais 

em ambas as áreas; e 

▪ folhas na execução das políticas econômi-

cas para a região e falta de controle dos 

programas de desenvolvimento regional; e  

▪ problemas sociais de habitação inadequa-

da, alimentação deficiente, saneamento, e 

baixos padrões de saúde pública carentes 

da mais breve solução. 

Diante dessas constatações, parece eviden-

te que o empenho em obter o desenvolvimento 

regional não teve resultado no alcance do duplo 

objetivo de crescimento econômico suficiente e 

de garantia dos benefícios sociais para a socie-

dade nordestina. Assim pode haver dúvidas, 

portanto, de que o problema no desenvolvimen-
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to do Nordeste seja prioritário e uma responsa-

bilidade nacional, como condição para o pró-

prio desenvolvimento do País. 

Parece ilusório, portanto, pretender superar 

essas dificuldades mantendo a mesma estratégia 

de desenvolvimento até agora seguida. Há ne-

cessidade de uma mudança de ênfase nos obje-

tivos, bem como na estratégia utilizada e aper-

feiçoamento dos instrumentos de política eco-

nômica para a região. Há também carência de 

uma abordagem abrangente, clara e permanente 

para o desenvolvimento rural que até o momen-

to, não contou com orientação segura e plane-

jamento adequado. 

A tarefa de superação do subdesenvolvi-

mento regional depende naturalmente, da solu-

ção de alguns problemas básicos que devem ser 

considerados seriamente nas políticas econômi-
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cas para o Nordeste, além da mera pretensão de 

aumento da renda e de outros indicadores ge-

rais. Podem ser citadas como questões vitais 

para o êxito do projeto de desenvolvimento do 

Nordeste: 

▪ orientação das políticas para dar ênfase à 

redução do desemprego e subemprego, 

tanto urbano como rural; 

▪ fortalecimento, por todos os meios, das 

iniciativas que ajudam a melhorar a dis-

tribuição da renda social e das condições 

de vida da população pobre; e 

▪ direcionamento da economia com vistas à 

disseminação espacial dos benefícios do 

desenvolvimento, com destaque para as 

zonas rurais, onde se  
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Num programa de autêntico de-

senvolvimento, recursos devem 

ser designados com o fim especí-

fico de obter o máximo bem-estar 

para a população que vive em 

condições de pobreza no meio 

rural e que tem sido prejudicada 

pelo   modelo de desenvolvimento 

executado, até o momento, no 

Nordeste. 
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encontram os maiores focos de subdesenvolvi-

mento econômico e social. 

Os recursos dos Governos federal e estadu-

al, associados à contribuição do setor privado 

local, deveriam ser canalizados para: 1) solução 

dos problemas da região, de modo a beneficiar a 

economia nacional com criação de uma economia 

fortalecida e autossustentada,  reduzindo assim, a 

necessidade futura de transferência de recursos 

para a região; 2) produção de excedentes de pro-

dutos comerciais destinados à exportação e gera-

ção de divisas para o desenvolvimento nacional; 

3) expansão do mercado interno de produtos lo-

cais e de importação de outras regiões, para forta-

lecer os laços de integração nacional; fortaleci-

mento do sistema político nacional pela redução 

das pressões sociais que a pobreza fermenta; e 

contribuição para a descentralização industrial e 
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eliminação das deseconomias da escala dos con-

gestionados centros industriais do País. 

Assim, torna-se necessário explicitar clara-

mente na política econômica regional, os pro-

blemas centrais a serem atacados. Com essa ori-

entação, será mais fácil ajustar todas as diretrizes 

e instrumentos de atuação para evitar a dissemi-

nação dos escassos recursos em problemas sem 

prioridade para o autêntico desenvolvimento 

econômico5. 

Dessa forma, os objetivos para o desenvol-

vimento do Nordeste, nos próximos anos, deveri-

am ser: 

▪ crescimento o mais acelerado possível da 

renda, buscando maximizar os resultados 

                                                           
5 Revista Econômica do Nordeste. Fortaleza, BNB, n 2. Vol. 10, 

1979. 
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em termos econômicos, sociais e espaci-

ais; 

▪ modernização da agricultura, com base na 

unidade familiar e no apoio à empresa 

agrícola onde for necessário; 

▪ fortalecimento do setor industrial moder-

no, reorganização das empresas tradicio-

nais e ajuda à pequena e média empresas, 

especialmente as agroindústrias e indús-

trias rurais das comunidades do interior; e 

• ampliação e organização dos serviços de 

suporte à agricultura para o desenvolvi-

mento regional. 

Além disso, num programa de autêntico de-

senvolvimento, recursos devem ser designados 

com o fim específico de obter o máximo bem-

estar para o povo que vive em condições de po-



 38 

breza no meio rural6 e que tem sido prejudicado 

pelo modelo de desenvolvimento até o mo- 

mento executado no Nordeste. Isto não significa 

que a agricultura deve crescer sacrificando a in-

dustrialização, pois seria injusto excluir desse 

processo os estratos sociais pobres dos centros 

urbanos. 

A ideia é adotar um “modelo” que produza um 

processo de desenvolvimento harmônico7. Para 

tanto, torna-se necessário, no que tange à agricul-

tura, “o estabelecimento de políticas, delineando 

os projetos, regras e regulamentos que deem bas-

tante atenção ao desenvolvimento gradual e ab-

sorção dos rurícolas pobres, numa economia rural 

                                                           
6 Lipton, M. “Why poor people stay poor”. Cambridge, Massachu-

setts, Harvard University Press, 1977. 
7 Schlegel, John P. Toward a re-definition of development. Nebraska. 

Pergamon Press, 1980. 
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em expansão”8. Isto implica na organização do 

sistema administrativo e apoio à produção dos 

pequenos agricultores, bem como de necessida-

des. Por outro lado, torna-se necessária a adoção 

de medidas para viabilização e motivação das 

comunidades rurais com este propósito. 

Um outro requisito, para um desenvolvi-

mento mais equilibrado, é o estabelecimento de 

ligações entre os setores agrícola e industrial, 

além dos serviços na própria zona rural. Com es-

te método, as mudanças econômicas e sociais se 

completam mutuamente em proveito da integra-

ção como meio de aumentar os resultados. 

- 

                                                           
8 Leite, Pedro Sisnando. “Planejamento e execução do desenvolvi-

mento rural integrado”. Fortaleza, Revista Econômica do Nordeste. 

V. 13, n. 13, 1982. 
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Um outro requisito para um 

desenvolvimento mais equili-

brado, é o estabelecimento de 

ligações entre os setores agríco-

la e industrial além dos serviços 

na própria zona rural. 
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Será necessário para a efetivação dessas dire-

trizes, que ocorra um gradativo aperfeiçoamento 

das instituições, direcionando para uma atuação 

coordenada em certas áreas, segundo um método 

abrangente isso poderia começar por um conjunto 

de atividades mais restritas orientadas para a me-

lhoria das condições do público-meta e, progressi-

vamente, para toda a população regional. 
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A NOVA ESTRATÉGIA  

DE DESENVOLVIMENTO  

RURAL REGIONAL 
 

 

Um programa para o desenvolvimento rural 

não pode ficar restrito a um setor ou a medidas 

isoladas. Intervenções individuais de reforma 

agrária, modernização tecnológica ou de industri-

alização rural, por exemplo, podem surtir efeitos 

bem abaixo de suas possibilidades se não forem 

empreendidos conjuntamente. Na prática, é opor-

tuno relembrar que o desenvolvimento da agri-

cultura é parte do desenvolvimento mais abran-

gente de todo o espaço rural, o qual, por sua vez, 

se liga umbilicalmente a todo o processo de de-

senvolvimento econômico. 

Desse modo, pode-se concluir que a orienta-

ção das ações carece de uma nova estratégia que 

leve em conta a necessidade de um enfoque abran-
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gente e concentrado em localidades prioritárias. 

“Todas as atividades requerem espaço”, diz John 

Friedman. Portanto, as medidas propostas neste 

documento precisam ser consideradas numa pers-

pectiva de interdependência e complementariedade 

para que os resultados econômicos e sociais desses 

programas possam ser maximizados. 

A estratégia que sugerimos se destina a ata-

car o problema de subdesenvolvimento rural de 

modo multissetorial e com vistas a reduzir as 

emigrações rurais para as cidades metropolitanas 

já congestionadas. A chave desse enfoque é criar 

oportunidades produtivas nas próprias zonas ru-

rais, inclusive nas pequenas cidades do interior, 

que devem funcionar como centros de serviços 

sociais e de apoio à produção9. A estratégia dos 

AGROPOLOS é um exemplo dessa política. 

                                                           
9 Weitz, Raanan. “New Roads to Development”. New York, Twenty 

Century Fund, 1985. 
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Desse modo, pode-se concluir que 

a orientação das ações carece de 

uma nova estratégia que leve em 

conta a necessidade de um enfo-

que abrangente e concentrado em 

localidades prioritárias. “Todas 

as atividades requerem espaço”, 

diz John Friedman. 



 45 

A metodologia para o desenvolvimento rural de-

ve tomar por base o crescimento econômico, a 

modernização e o aumento da dimensão econô-

mica das áreas rurais mediante: 

▪ mobilização dos recursos humanos e me-

lhor aproveitamento dos recursos naturais 

e de infraestrutura existentes nas áreas de 

ação prioritária; 

▪ garantia do acesso dos pequenos produto-

res aos recursos produtivos e aos serviços 

de suporte necessários à produção; 

▪ criação de oportunidades de emprego 

com vistas à melhoria da distribuição de 

renda e do poder de compra da população 

rural; 
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A diretriz básica do desen-

volvimento rural deve, portanto, 

transformar e resolver os pro-

blemas econômicos e sociais das 

comunidades do interior de mo-

do harmônico, segundo padrões 

de justiça social o mais equitati-

vo possível. 
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▪ integração da agricultura, indústria e ser-

viços, no próprio quadro rural, levando 

em conta os aspectos físicos, econômicos, 

sociais e organizacionais; e 

▪ melhoria das condições de alimentação, 

saúde, educação, habitação e outras ne-

cessidades básicas, como requisitos para 

o aumento da produtividade e qualidade 

de vida da população. 
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O alcance desses propósitos 

carece de modificações nos ob-

jetivos, no sistema administrati-

vo público e no tocante a reori-

entar as atribuições das entida-

des que atuam no desenvolvi-

mento rural regional, além da 

reorganização dos próprios 

produtores. 
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A diretriz básica do desenvolvimento rural deve, 

portanto, transformar e resolver os problemas 

econômico e sociais das comunidades  do interior  

de modo harmônico, segundo padrões de justiça 

social o mais equitativo possível. 

Este enfoque, como defende o prof. Raanan 

Weitz, baseia-se numa estratégia fundamentada 

em três pressupostos: crescimento agrícola como 

chave do desenvolvimento rural; desenvolvimen-

to da agricultura simultâneo com os setores in-

dustrial e serviços; ênfase das forças sociais co-

mo elemento do processo de desenvolvimento 

rural. 

Em suma, precisamos de uma nova filoso-

fia, de uma nova política econômica e de uma 

participação política e da sensibilidade social na 

definição dos rumos de um autêntico desenvol-

vimento regional. 
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Dentro desse enfoque, cabe registrar que a 

consecução dessas metas deve orientar-se, objeti-

vamente, na obtenção de crescimento, o mais 

acelerado possível, da produção com equidade, 

incluindo neste conceito a redução da pobreza 

absoluta em termos de satisfação das necessida-

des básicas. Para tal fim, tornam-se necessários a 

expansão do emprego e o fortalecimento da base 

econômica dos pequenos agricultores além da 

organização de associações e cooperativas dos 

produtores rurais. 

Ao governo, cabe atuar, através dos seus ór-

gãos regionais, no sentido de aumentar a eficiên-

cia no uso dos recursos regionais, oferecendo in-

centivos para a melhoria da tecnologia, mobiliza-

ção das poupanças rurais para reinvestimentos e  

fomento  da  iniciativa  empresarial em atividades 

agrícolas no quadro rural. Para tanto, é importan-
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te a elaboração de programas globais de investi-

mentos e de políticas de crédito a fim de com-

pensar as desigualdades na dotação de recursos e 

na própria disponibilidade de infraestrutura social 

e econômica no Nordeste. 

O alcance desses propósitos carece de modi-

ficações nos objetivos, no sistema administrativo 

público e no tocante a reorientar as atribuições 

das entidades que atuam no desenvolvimento ru-

ral regional, além da reorganização dos próprios 

produtores. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta coletânea reúne alguns trabalhos publi-

cados separadamente em revistas e jornais, além 

do último capítulo que é inédito. Todas as contri-

buições tratam sobre aspectos conceituais e mo-

dalidades de abordagem da estratégia de desen-

volvimento rural integral e sustentável. 

Destina-se, especialmente, a técnicos que 

trabalham no campo do desenvolvimento econô-

mico e autoridades governamentais envolvidas 

com a definição de políticas econômicas, não po-

dendo ser vendida ou reproduzida sem a autori-

zação expressa do autor. 

A orientação doutrinária básica desses do-

cumentos é de que o objetivo central do desen-

volvimento rural deve ser o de transformar a co-
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munidade agrícola tradicional em uma sociedade 

progressista e viável economicamente.  

 

Pedro Sisnando Leite 

2010 
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INTRODUÇÃO 
 

 

• O confronto entre as aspirações de progresso e 

os resultados obtidos na maioria dos países 

subdesenvolvidos, nos últimos anos, não tem 

sido satisfatório, mas decepcionante. 

• É essencial que se procure assegurar uma 

convergência entre os objetivos básicos do 

processo de desenvolvimento econômico co-

mo: aumentar o produto global e per capita, 

melhorar os padrões de vida da população e 

criar maiores oportunidades econômicas e de 

emprego. 

• De fato, o crescimento acelerado e desordena-

do dos centros urbanos do Brasil é um exem-

plo dos reflexos das desarticulações do pro-

cesso de crescimento que marcam, atualmen-

te, quase todas as economias em expansão. 
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A ESTRATÉGIA PARA O  

DESENVOLVIMENTO  

RURAL INTEGRADO 

 

Concepção Geral 

• A experiência da maioria dos países subdesen-

volvidos tem demonstrado que o desenvolvi-

mento rural é uma tarefa difícil e frustrante. 

• No caso específico do Nordeste do Brasil, é 

reconhecido que o Governo Federal tem tenta-

do impulsionar a transformação do setor agríco-

la através de inúmeras medidas de política eco-

nômica. 

• Torna-se urgente, portanto, a adoção de uma 

nova estratégia, para o desenvolvimento rural 

da Região, baseada nas concepções do desen-

volvimento rural integrado. 
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• Deve haver uma ação sincronizada das institui-

ções federais, regionais e locais dirigida para a 

concretização desses objetivos que devem ser 

claramente definidos. 

• O desenvolvimento concomitante dos setores 

tanto é essencial para o desenvolvimento rural 

como para o crescimento da economia regional, 

possibilitando, assim a internalização dos resul-

tados econômicos e sociais do progresso. 

• O sistema de apoio, constituído de educação, 

saúde, crédito, programas de extensão e comer-

cialização é igualmente necessário. 

• Isto permite reter, no quadro rural os valiosos 

recursos humanos essenciais às mudanças re-

queridas. 

• Ninguém deve forçar o agricultor a viver numa 

estrutura social de que ele não goste. 
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PLANEJAMENTO REGIONAL CON-

CEITO “FUNÇÃO CRUZADA” 

 

Modelo técnico – From Peasant to Farmer: A Revolutionary Strategy 

for Development by Raanan Weitz – Columbia University Press, 

New York, 1971 
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A Integração Intersetorial 

• A diminuição da corrente migratória do meio 

rural para as cidades constitui um dos objeti-

vos do desenvolvimento rural integrado. 

• A modernização da agricultura e a urbaniza-

ção ocorreram pari passu e ao longo de um 

período bastante longo. 

• Os migrantes, ao se deslocarem para as cida-

des, buscam emprego e “amenidades” que não 

encontram no campo. 

• O enfoque de integração intersetorial no meio 

rural, só será viável se novos critérios de pla-

nejamento espacial e organizacional forem de-

finidos. 

• O desenvolvimento integrado, Para se proces-

sar , é necessário que haja um o planejamento 

ao nível regional, englobando não apenas a 
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atividade agrícola, mas todas as atividades 

econômicas. 

• A experiência histórica da industrialização do 

Nordeste não oferece exemplos significativos 

de localização industrial nas zonas rurais. 

 

A Industrialização Rural Como Componente 

• Os estímulos adicionais para a descentraliza-

ção desse parque industrial não surtiram efei-

to, pois as forças de atração dos centros mais 

desenvolvidos continuam dominando a deci-

são empresarial. 

• A integração da agricultura com a indústria, 

na própria zona rural, é um dos elementos bá-

sicos da estratégia de desenvolvimento rural 

integrado. 
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• O emprego industrial junto à agricultura pode 

ajudar na melhor utilização das instalações de 

infraestrutura existentes, bem como na intro-

dução de serviços comunitários mais eficien-

tes. 

• Instalação de indústrias neutras visa criar 

oportunidades de emprego para os membros 

da família do agricultor e, consequentemente, 

elevar o nível de renda da unidade agrícola. 

 

A Modernização em Etapas 

• A agricultura, para alcançar etapas avançadas 

de desenvolvimento, deve passar por estágios 

intermediários dentro de um período mais ou 

menos longo. 

• O objetivo deve, então, ser o de chegar, de 

maneira  rápida, ao nível de especialização, 
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mas sem saltos bruscos, o que seria de difícil 

consecução e talvez de resultados traumáticos. 

• Os fatores mais importantes, para a agricultu-

ra de subsistência são a terra e a mão de obra, 

usando para tanto, o agricultor a disponibili-

dade fatorial ao seu alcance. 

• Em certas épocas do calendário agrícola, 

ocorrem picos de utilização de mão de obra e, 

em outras épocas, constata-se o subemprego, 

ou mesmo o desemprego, acessível à força de 

trabalho disponível. 

• Como atividade permanente, a criação animal 

enseja uma melhor distribuição da força de 

trabalho durante todo o ano. 

• Os projetos de irrigação do Nordeste ade-

quam-se ao estágio de agricultura diversificada. 
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• O estágio intermediário de diversificação tem 

a utilidade de adaptar os colonos às novas 

técnicas e aos novos ramos de produção, ao 

mesmo tempo em que se diluem os riscos ine-

rentes à atividade agrícola. 

• A especialização, último estágio da evolução 

da    agropecuária, apresenta peculiaridades 

bem diferenciadas das demais etapas. 

• O planejamento físico dos projetos de desen-

volvimento rural integrado deve ser adequado 

à evolução da atividade agrícola. 

 

A Estrutura Espacial Dinâmica 

• Maos refere que três elementos básicos devem 

ser levados em conta, para a estruturação es-

pacial dos projetos, no que se refere a maior 

ou menor aglomeração (ou dispersão): a) a 
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sede da fazenda; b) o lote agrícola e c) o cen-

tro de serviços. 

• A sede da fazenda, na aldeia dispersa, está 

diretamente ligada ao lote agrícola e, portanto, 

separada do centro de serviços e distante do 

lote agrícola. 

• O agricultor, no estágio de subsistência, prati-

camente não é atendido pelos serviços de 

apoio, quer assistenciais, quer produtivos. 

• A carência de água na região semiárida tem 

levado, historicamente, as populações a se 

distribuírem de forma linear ao longo dos rios. 

• As necessidades de utilização dos serviços de 

apoio, no estágio de agricultura mista, já se 

fazem sentir com certa intensidade. 
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• Deve-se, então, buscar conciliar os interesses 

conflitantes da distribuição espacial dos três 

elementos básicos (sede, lote e serviços). 

• A criação de animais desempenha papel signi-

ficativo na diversificação da fazenda e suas 

instalações e abrigos devem estar próximos da 

sede para o melhor aproveitamento da mão de 

obra familiar. 

• As distâncias entre os elementos básicos do 

planejamento físico, no estágio da agricultura 

especializada, não são muito importantes, 

porque os meios de transporte à disposição 

dos agricultores, em função de seu mais ele-

vado nível de renda, já se encontram bastante 

desenvolvidos. 

• A conclusão que se chega é pela necessidade 

de um planejamento espacial dinâmico o sufi-

ciente para acompanhar os diversos estágios 
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evolutivos da agricultura, sem, contudo, pro-

vocar efeitos freadores do processo. 

• A agricultura, ao passar do estágio de subsis-

tência para a diversificação e para a especiali-

zação, apresenta exigências contínuas e cres-

centes de um suporte infraestrutural complexo 

e dinâmico. 

 

A Infraestrutura de Apoio 

• Os agricultores dos serviços assistenciais de-

vem ser promovidos, em níveis semelhantes, 

o mais possível, aos das cidades, no intuito de 

motivá-los a permanecer nas áreas rurais. 

• A infraestrutura de apoio, existente nos países 

hoje desenvolvidos, foi implantada no decor-

rer de um longo período por meio de investi-

mentos contínuos e sistemáticos. 
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• O conceito de infraestrutura para projetos de 

desenvolvimento rural integrado deve ter 

maior abrangência. 

• Este novo conceito abrange tanto os aspectos 

econômicos como os sociais e políticos do sis-

tema de serviços de apoio ao setor agrícola. 

• A prestação de serviços assistenciais (educa-

ção, saúde, cultura, desportos, transportes co-

letivos etc.) constitui um valioso instrumento 

para a estabilização da população rural, dimi-

nuindo-se assim, os fluxos migratórios. 

• Os serviços de apoio à produção englobam 

toda uma série de atividades que permitem ao 

agricultor chegar até o mercado e dele auferir 

rendimentos. 

• A aglomeração dos serviços confere maior 

eficiência ao sistema de suporte, além de di-
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minuir seus custos através do  surgimento de 

economias de escala. 

• Os serviços devem ser distribuídos, pelos di-

versos níveis ou estratos da região, em função 

da magnitude do próprio serviço a ser presta-

do e de sua frequência de utilização. 

 

A Base Organizacional 

• Os serviços de educação primária e de primei-

ros atendimentos médicos, de centro comuni-

tário, entre outros devem ser localizados no 

nível da aldeia. 

• Projetos de desenvolvimento agrícola como os 

de irrigação do Nordeste, muitas vezes se 

apresentam lentos em sua evolução, isto por-

que são concebidos de forma isolada. 
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• Todo este esquema só será factível se o Go-

verno estiver disposto a executar um elevado 

grau de interferência na implementação do 

planejamento. 

• O importante é que, no início, o desenvolvi-

mento regional seja orientado na mesma dire-

ção por meio de mecanismos de implementa-

ção eficientes. 

• Uma ação comunitária deve ser desenvolvida 

com a finalidade de mostrar, de maneira 

pragmática, as vantagens do associativismo 

aos  agricultores. 

• As lideranças locais irão se sentir também 

“donas” do projeto e, consequentemente, res-

ponsáveis pela consecução das metas. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

• O desenvolvimento econômico normalmente 

é acompanhado de um movimento considerá-

vel em que uma parcela da população emigra 

do quadro rural com destino a outras ativida-

des, geralmente localizado nas zonas urbanas. 

• A solução estratégica para os problemas com 

que se defrontam os países em desenvolvi-

mento é, portanto, suprir as zonas rurais com 

meios técnicos para o seu desenvolvimento, 

de modo que as inovações introduzidas este-

jam de acordo com as aptidões da população 

para que novas oportunidades de emprego se-

jam criadas. 

• Negligenciar tal problema pode resultar na 

desintegração do quadro rural sem que o pro-

gresso econômico seja atingido. De fato, os 
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primeiros elementos atraídos pelas cidades 

são exatamente aqueles que possuem os mais 

elevados níveis de instrução.  

 

A ORGANIZAÇÃO DA ZONA RURAL 

• A preocupação central para o alcance desse 

objetivo é a organização de uma economia 

adequada capaz de elevar os níveis de renda 

per capita. 

• A sazonalidade da produção agrícola não pos-

sibilita uma distribuição ocupacional durante 

todo o ano. 

 

A COORDENAÇÃO DOS PLANEJADORES 

• O desenvolvimento rural concebido dessa 

forma não poderá se transformar em realidade 
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caso os acontecimentos pertinentes sejam en-

tregues às forças econômicas. 

• Muitos recursos têm sido desperdiçados, as-

sim como muitas frustrações têm ocorrido em 

diversos países e regiões do mundo, onde o 

desenvolvimento rural foi encarado diferen-

temente dos métodos comentados. 

 

A EQUIPE DE PLANEJAMENTO E A CO-

MUNIDADE 

• O intercâmbio que se verifica entre a equipe e 

a população da área, esta considerada em de-

terminado programa, também constitui um fa-

tor de suma importância. 

• É impossível predizer a reação da população 

em certas condições. Somente por meio de 

contatos e mediante uma compreensão mútua, 
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a equipe de desenvolvimento consegue adap-

tar o plano para os seus beneficiários. 

 

O IMPACTO SOCIAL DO PLANO 

• As novas estratégias surgiram fundamentadas 

no desenvolvimento “equitativo” e na satisfa-

ção das “necessidades básicas”. 

• Este processo se caracteriza pela participação 

da comunidade no planejamento e na execu-

ção dos projetos. 

 

O PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE  

SUPORTE 

• O progresso da agricultura depende de recur-

sos, tecnologia, organização e de um sistema 

de suporte. 
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• A distribuição espacial do sistema de suporte 

depende do tamanho das aldeias, dos tipos de 

exploração agrícola, das redes de comunicação, 

dos meios de transporte e dos níveis de renda. 

 

O PLANEJAMENTO RURAL FÍSICO 

• A planificação física inclui aspectos e fatores 

sociais, econômicos, físicos propriamente, 

ambientais, culturais e administrativos. 

• A adoção de um sistema eficiente de coorde-

nação interdepartamental entre as instituições 

envolvidas torna-se necessária. Para levar a 

cabo a preparação, organização e execução de 

um sistema dessa natureza. 

 



 88 

AS CONDIÇÕES ESSENCIAIS DO PLANE-

JAMENTO 

• A zona rural é o melhor lugar para se viver e 

trabalhar, desde que as oportunidades que atu-

almente constituem um patrimônio da popula-

ção urbana estejam ao alcance das pessoas ra-

dicadas nas comunidades. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

• Os esforços já feitos pouco contribuíram para 

a melhoria do bem-estar do povo, objetivo úl-

timo do desenvolvimento. 

• O resultado disso é a evidência de que cumpre 

repensar os problemas fundamentais das estra-

tégias de desenvolvimento. 

• Diante do exposto, resultará um desenvolvi-

mento voltado para fora, ou seja, baseado em 

sistemas orientados para a produção e para o 

mercado em que repouse tecnologia avançada, 

produtividade alta e custos comparativos. 

• A agricultura pode não dar emprego para to-

dos no quadro rural, por isso é preciso indus-

trializar. 
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• Os benefícios alcançarão aqueles que são par-

te do sistema e os que têm acesso aos recur-

sos, emprego e educação. 

 

A BUSCA DE UMA NOVA 

ESTRATÉGIA 

• O desenvolvimento rural integrado é diferente 

do desenvolvimento rural em geral por uma 

questão de diretriz. 

• Quanto ao planejamento, o DRI vai além do 

setor agrícola. 

• A discussão sobre a DRI está ainda um tanto 

confusa e levará algum tempo para que os 

“pragmáticos” e os “teóricos” passem a falar 

uma mesma linguagem. 

• É possível identificar alguns projetos de de-

senvolvimento rural, relativamente exitosos, 
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em escala piloto ou pequena escala, ao passo 

que é tão difícil encontrar exemplos de pro-

gramas de desenvolvimento rural que tenham 

tido êxito. 

• “Melhoria significante da produtividade agrí-

cola raramente pode ser alcançada mediante a 

redistribuição de recursos dentro do sistema 

agrícola tradicional.” 

• Mudança institucional e suas características 

burocráticas tornam-se o elemento mais críti-

co no desenvolvimento rural. 

• O êxito global desses projetos depende, gran-

demente de ação local exercida por pequenos 

agricultores de modo a complementar o de-

senvolvimento que vem de fora junto com o 

gerenciamento e os recursos. 
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• Identificaram-se três distintas estratégias de 

desenvolvimento em geral e para os proble-

mas rurais em particular: a estratégia tecno-

crata, a reformista e a radical. 

• As poupanças acumuladas são a fonte de re-

cursos para investimentos adicionais, por par-

te dos detentores do capital. 

• A ênfase é na mobilização de pessoas intera-

tuante nas atividades agrícolas e não agríco-

las, cujo propósito é satisfazer as necessidades 

de uma comunidade maior. 
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DESENVOLVIMENTO RURAL 

INTEGRADO 

 

Conceitos e Objetivos 

• O desenvolvimento rural integrado (DRI) é 

distinto do desenvolvimento agrícola e rural. 

• Tudo isto não se tornará realidade se não fo-

rem tomadas providências para assegurar 

maior participação, no âmbito das aldeias, dos 

rurícolas menos privilegiados mediante ade-

quadas organizações locais. 

• A ênfase especial na ampliação da economia 

rural, que objetiva o envolvimento da popula-

ção rural pobre no processo de desenvolvi-

mento, mostra claramente que os objetivos do 

DRI podem ir além do desenvolvimento agrí-

cola. 



 98 

• A nova dimensão do DRI é a ênfase na mobi-

lização de recursos humanos no seu sentido 

mais amplo. 

• As mudanças econômicas e sociais se refor-

çam mutuamente ao invés de constituírem es-

tratégias alternativas de desenvolvimento, ou 

mesmo objetivos de conflitantes. 

• Tais políticas podem exigir certas leis, como a 

de reforma agrária, política de preços e de 

renda, cooperativismo, comercialização, or-

ganização trabalhista e orientação global, no 

sentido de envolvimento da população rural. 

 

Considerações Estratégicas Básicas 

• Não há um padrão uniforme nem uma planta 

para o delineamento e implementação de pro-
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gramas de desenvolvimento rural que possam 

ser sugeridos para adoção universal. 

• É possível manter uma orientação no sentido 

de que a população rural de baixa renda, pelo 

menos no que tange aos pequenos agriculto-

res, aos subempregados, desempregados e la-

vradores sem-terra, possa fazer parte integran-

te do desenvolvimento vigente. 

• A mobilização de recursos humanos, sua mo-

tivação, suas iniciativas e seu “know-how” 

técnico, é importante para o aproveitamento 

integral dos recursos naturais locais. 

• O povo pode ser melhor motivado ao consta-

tar os benefícios que estão sendo propiciados 

a partir de sua própria área, e estipulados por 

suas próprias organizações. 
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• O desenvolvimento rural integrado objetiva a 

execução de um processo de mudança eco-

nômico-social no quadro rural. 

 

Execução das Políticas de Apoio 

• Os governos devem estabelecer uma política 

que imprima um ritmo mais dinâmico à socie-

dade rural para dar início a este processo. 

 

Promoção do Conceito 

• Cada nova ideia tem de ser promovida e tor-

nada conhecida das pessoas a quem interessa. 

• Só um diálogo constante fará com que o go-

verno se dê conta da necessidade de mudan-

ças. 
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• Os programas de pesquisa aplicada e de apoio 

a instituições nacionais e regionais, a consul-

torias de especialistas e a conferências inter-

nacionais, contribuirão para criar a necessária 

consciência. 

• As dificuldades encontradas na prática, por 

ocasião da implementação, muitas vezes tolhe 

a decisão de prosseguir. 

 

Problemas Básicos de Política 

• Considerando o fato de que a maioria da po-

pulação, dos países em desenvolvimento, ain-

da vive na zona rural, é muito importante 

aproveitar o seu potencial produtivo. 

• No caso de atividades não agrícolas, deve-se 

conscientizar o povo sobre as atividades ade-

quadas. 
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• As grandes cidades ficam longe demais para o 

estabelecimento de ligações econômicas e ge-

ográficas adequadas. 

• Nas primeiras fases de desenvolvimento, o 

efeito de geração de emprego só será percebi-

do em unidades de pequena escala ou de ta-

manho familiar. 

• A produção da agricultura é limitada pela dis-

ponibilidade de terra, mas pode ser incremen-

tada pela tecnologia aperfeiçoada. 

• O estimulo à migração interna com efeitos 

negativos na estrutura familiar e que serve de 

base para a estabilidade social, despovoa as 

zonas atrasadas e deteriora a situação dos 

bairros pobres. 

• Não é a doutrinação macroeconômica do con-

trole da natalidade que funcionará. As famí-
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lias devem ser induzidas a ter menor número 

de filhos, porem, tomando consciência dos 

benefícios que os seus membros poderão ex-

perimentar em decorrência desta decisão. 

• Novas perspectivas de trabalho fora do âmbito 

familiar precisam ser criadas principalmente 

paea as mulheres. 

• O efetivo manejo do desenvolvimento rural de 

base ampla não pode ser assunto de governo 

central, mas este pode observar e avaliar sua 

execução por meio de um sistema apropriado 

de monitoria. 

• Descentralização administrativa, planejamen-

to regional e participação local são os elemen-

tos cruciais para se levar a cabo um plano de 

desenvolvimento rural integrado. 
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• Um forte componente de microplanejamento, 

no âmbito da aldeia que se encaixe no plane-

jamento regional e global, é indispensável. 

• A liderança em DRI envolve tanto a adminis-

tração do desenvolvimento na máquina go-

vernamental como a liderança local por meio 

de organizações populares. 

• A execução prática do DRI engloba as deci-

sões políticas básicas acima referidas, bem 

como o lançamento de projetos de investi-

mento e a mobilização da iniciativa local. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

• Não há dúvidas de que o surgimento dos pro-

gramas especiais de desenvolvimento rural do 

Nordeste foram iniciativas oportunas e bem 

intencionadas que visavam neutralizar as dis-

torções desse processo perverso de crescimen-

to econômico sem desenvolvimento, especi-

almente do quadro rural. 

• Entre os fatores identificados como limitantes 

para o pleno êxito desses programas desta-

cam-se: o inadequado planejamento; o acom-

panhamento dos projetos; a desarticulação en-

tre as instituições nacional, regional e estadu-

al, além da falta de sintonia dos órgãos execu-

tores; a descontinuidade de ações empreendi-

das; a interferência política e burocrática con-
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flitantes com as diretrizes traçadas, os cortes e 

atrasos nos recursos inicialmente previstos, 

tanto a fundo perdido como para fins de crédi-

to bancário. 

 

AS ORIGENS DOS PROGRAMAS 

• O mais importante fator que contribuiu para a 

criação deste Programa foi o reconhecimento 

de que as ações governamentais para a agri-

cultura do Nordeste não estavam surtindo os 

efeitos esperados. 

• O desenvolvimento rural deve ser multisseto-

rial, abrangendo a melhoria da educação, saú-

de e nutrição, além de outros elementos de 

apoio às atividades produtivas. 

• Um dos motivos que inspiraram este progra-

ma foi a identificação de que o POLONOR-
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DESTE, pela sua própria natureza, não tinha 

condições de abranger todas as áreas seco do 

Nordeste. 

• A inspiração desse Programa foi cobrir os es-

paços vazios deixados pelos programas PO-

LONORDESTE, SERTANEJO e outros, es-

pecialmente no tocante à área de abrangência 

do público-meta. 

• As iniciativas do poder público destinadas a 

implantar a irrigação no Nordeste provêm do 

Império. 

• Foi em 1971 que teve início a moderna fase 

de irrigação pública do Nordeste, fortalecida 

financeiramente com a instituição do Progra-

ma de Integração Nacional (PIN). 
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OS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS 

• Os objetivos do POLONORDESTE pretendi-

am promover a melhoria das condições de vi-

da e de bem-estar da população rural nordes-

tina. 

• A estratégia que orientava as atividades do 

POLONORDESTE era a do desenvolvimento 

rural integrado. Este se fundamenta na con-

cepção da necessidade de integração interseto-

rial (agricultura, indústria e serviços). 

• As linhas de ação do SERTANEJO se desti-

navam à formação de reserva de água, intensi-

ficação de produção pecuária, conservação e 

melhoria do solo, reorganização da estrutura 

agrária, assistência técnica e aperfeiçoamento 

do sistema de comercialização. 
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• O Programa de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos do Nordeste (PROHIDRO) tinha 

como objetivos elevar a disponibilidade de 

água para abastecimento humano e animal e 

dar suporte hídrico à irrigação. 

• O programa de irrigação, de responsabilidade 

do DNOCS e CODEVASF, tinha como fina-

lidade utilizar a irrigação com vistas ao forta-

lecimento da economia regional em face das 

secas 

• A Companhia do Vale do São Francisco 

(CODEVASF) visava o desenvolvimento in-

tegrado de áreas específicas, dos recursos de 

água e de solo do Vale do Francisco 

• O sistema de apoio aos colonos, proporciona-

do pela CODEVASF, consistia em armazena-

gem, comercialização, extensão, mecanização 

e cooperativismo. 
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Programa de Desenvolvimento de Áreas Inte-

gradas do Nordeste (POLONORDESTE) 

• Um dos sérios entraves ao bom andamento 

dos projetos do POLONORDESTE foram as 

liberações do governo federal. Essas libera-

ções sempre ocorriam com grande atraso e em 

valor inferior ao comprometimento governa-

mental em relação ao programa. 

• A instalação de novos PDRs e a ampliação da 

área beneficiada pelo POLONORDESTE fo-

ram apontadas como um entrave à boa execu-

ção do Programa. 

• Os objetivos do POLONORDESTE deviam 

ser preservados de acordo com o estabelecido 

pelo decreto que criou o Programa. 

• A erradicação da pobreza absoluta no meio 

rural, por meio da criação de empregos, com 
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vistas a proporcionar acesso crescente aos 

bens e serviços básicos por parte da população 

carente, especialmente alimentos, educação, 

saúde e habitação. 

• A criação e o fortalecimento de segmentos do 

setor industrial e de serviços no próprio meio 

rural poderiam eliminar os fatores de expulsão 

existentes no campo. 

• Uma ação sincronizada das instituições fede-

rais, regionais e locais dirigida para a concre-

tização dos objetivos. 

• A concepção inicial do POLONORDESTE es-

tabelecia a concentração de ações em áreas pri-

oritárias do Nordeste como forma de criar, gra-

dativamente polos de desenvolvimento rural. 
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Programa Especial de Apoio ao Desenvolvi-

mento da Região do Semiárido do Nordeste 

(PROJETO SERTANEJO) 

• Teria sido indispensável, para atingir os objeti-

vos do POLONORDESTE, dotar o Programa 

de um suporte financeiro adequado que permi-

tisse a liberação dos recursos programados na 

época prevista e no montante estabelecido. 

• A dimensão geográfica e a estrutura operativa 

do PROGRAMA SERTANEJO cresceram 

desproporcionalmente ao apoio recebido em 

crédito rural, resultando, daí, um nível de rea-

lizações pouco expressivas. 

• Os produtores sem-terra não foram praticamen-

te beneficiados com crédito fundiário, embora 

fizessem parte do público-alvo do programa. 
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• As demais ações de apoio ao Programa, 

como pesquisa e experimentação, coopera-

tivismo, etc, embora tenham sido objeto da 

atenção das administrações, mostraram-se 

de pouca significação. 

• Essa retração de crédito, imposta pelas autori-

dades monetárias, levou o Programa a um custo 

social muito elevado. Para cada cruzeiro aplica-

do em crédito rural o governo brasileiro teve de 

gastar quase a mesma quantia a fundo perdido. 

• O argumento de que os subsídios criam dis-

torções no sistema econômico parece não ser 

totalmente válido, pois trata-se de um dos ins-

trumentos de política econômica mais utiliza-

dos no mundo contemporâneo. 
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Programa de Irrigação do Nordeste 

• A irrigação constitui um caminho alternativo 

para a modernização da agropecuária e, cer-

tamente, o meio mais seguro para viabilizar a 

aplicação de capital e tecnologias modernas. 

• Atualmente estão em andamento no Nordes-

te várias iniciativas dedicadas à adoção da 

irrigação como método de exploração agrí-

cola, tanto de iniciativa privada como go-

vernamental. 

Desempenho das Metas de Irrigação 

• Grande disparidade foi constatada no desem-

penho agronômico dos perímetros irrigados, 

quer entre colonos dos perímetros distintos, 

quer entre os colonos de um mesmo períme-

tro, com implicações sobre a sua renda. 



 117 

• O funcionamento da cooperativa singular de 

irrigantes se depara com problemas oriundos 

do baixo nível de associativismo e de renda 

dos filiados, bem como deficiências adminis-

trativas e organizacionais. 

• A operação e manutenção dos perímetros são 

prejudicadas pela escassez de recursos, além 

da ausência ou deficiência de planos operati-

vos e de manutenção. 

• O crédito, por sua vez, nem sempre é conce-

dido na oportunidade devida. 

• A assistência educativo-social esbarra em 

problemas de recursos e de deficiência de re-

lacionamento entre os diversos órgãos e técni-

cos atuantes nos perímetros. 

• As dificuldades por que passam os projetos de 

irrigação trazem consequências danosas para 
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alcançar tanto as metas propostas e como os 

objetivos do Programa. 

• O custo médio com as obras exclusivas de 

irrigação é estimado em US$ 7.850 dólares 

por hectare e US$ 11.000 dólares por empre-

go direto. 

Custo de Irrigação por Hectare e por Empre-

go Criado 

• O mérito da pequena irrigação não deve ser 

retirado. Onde ela for possível e viável eco-

nomicamente, deve ser incentivada. 

• Cerca de 37% do investimento total dos proje-

tos de irrigação são pertinentes à infraestrutu-

ra social, obras complementares e desapropri-

ação. 
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Investimentos em Obras de Infraestrutura So-

cial e Econômica 

• Um novo esquema mais participativo é suge-

rido, no qual os governos estaduais assumiri-

am a coordenação dos programas de irrigação. 

• Não se justifica social e economicamente, o 

uso, por partes de grandes empresas privadas, 

do mais importante e limitante fator de produ-

ção regional, que é a água em áreas desapro-

priadas. 

• A concessão de grandes áreas para exploração 

pelo sistema privado favorece a concentração 

da renda, emprega menos gente e, certamente, 

contribui para manter um contingente de tra-

balhadores rurais na condição de “boias-

frias”. 
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Programa de Aproveitamento de Recursos 

Hídricos do Nordeste (PROHIDRO) 

• O desempenho do Programa poderia ter sido 

melhor se não fossem os problemas iniciais da 

formação e capacitação de equipes para perfu-

ração de poços e, principalmente, para limita-

ção de recursos. 

• Não se verificou, de modo global, a participa-

ção da comunidade no planejamento e locali-

zação de obras públicas comunitárias, mas 

apenas interferência política no aspecto em 

questão. 

• A determinação superior de inclusão no 

PROHIDRO de algumas grandes obras, em-

bora enquadradas com a filosofia do Progra-

ma, provocou a concentração dos recursos e a 

redução dos benefícios sociais das obras. 
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• A conclusão mais geral que se pode deduzir 

da avaliação é de que o PROHIDRO contri-

bui, de algum modo, para a redução da pobre-

za absoluta na Região. 
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INTRODUÇÃO 

• Não obstante um elevado crescimento econô-

mico no Ceará, a pobreza ainda é a maior pre-

ocupação, principalmente no interior do Esta-

do e, sobretudo, na zona rural. 

• O crescimento econômico parece ter influenci-

ado especialmente a região metropolitana, en-

quanto a zona rural e as pequenas cidades do in-

terior ainda sofrem as implicações das condi-

ções agrícolas instáveis e a dificuldade em criar 

atividades competitivas não agrícolas. 

• Tal situação perpetua a pobreza na zona rural 

e aumenta as diferenças econômicas. O obje-

tivo deste estudo é examinar a capacidade po-

tencial da zona rural para resolver os proble-

mas por meio do desenvolvimento de oportu-

nidades de emprego não agrícolas e avaliar 
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quais medidas podem assegurar a realização 

deste potencial. 

 

UMA AVALIAÇÃO DAS  

POLÍTICAS ATUAIS 

• O crescimento é conduzido principalmente 

pelo setor industrial, embora esteja ainda mui-

to à margem em termos de sua participação 

em emprego. 

• A produtividade da agricultura e dos serviços 

permaneceu estagnada durante os últimos anos. 

• A estagnação da produção sugere que este se-

tor não experimente nenhuma penetrabilidade 

importante dos mercados externos. A estagna-

ção da produtividade sugere ainda que ela 

continua frequentemente a absorver o desem-

prego oculto. 
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• Apesar de todas as ações tomadas, esta situa-

ção macro econômica mundial leva à criação 

de fortes diferenças entre o setor rural e o se-

tor urbano. 

• Os baixos níveis de desenvolvimento econômi-

co na zona rural levam, naturalmente, à migra-

ção maior da zona rural para a zona urbana. 

 

POTENCIAIS DE EMPREGO 

• O cenário do “crescimento da produtividade” 

presume que nenhuma solução pode ser en-

contrada para a questão da pobreza se medi-

das não forem tomadas para aumentar a pro-

dutividade em todos os setores. 

• A solução do problema deste excesso de força 

de trabalho, pela maneira tradicional, não é viá-

vel. 
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• Uma terceira solução, através do crescimento 

da produção agrícola, exigiria um crescimento 

anual de 5,2% na produção agrícola, que é le-

vemente mais alto do que a meta máxima es-

tabelecida no “Plano Indicativo da Secretaria 

de Desenvolvimento Rural”. 

• Uma resolução associada é elaborada: aumen-

tar-se a produção agrícola em 3% ao ano, co-

mo na meta mais baixa do “Plano Indicativo”, 

elevando-se a proporção do emprego não 

agrícola/emprego agrícola em cerca de 10%. 

 

ESTRATÉGIA DE POLÍTICA 

• A linha-base de todas as medidas para comba-

ter a pobreza por meio da atividade econômi-

ca está na necessidade de se aumentar a pro-

dutividade do maior número de trabalhadores. 
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• O aumento da produtividade exige melhoria 

do nível educacional em atividades agrícolas 

e, certamente, em emprego não agrícola. 

 

Educação 

• A diferença entre o setor rural e o setor urba-

no vem aumentando nas últimas décadas. 

 

Infraestrutura 

• Como a educação, as infraestruturas são um 

importante componente no aumento da produ-

tividade do fator total. Conta-se com elas para 

melhorar a taxa de retorno marginal, tanto da 

mão de obra quanto do capital. 

• O investimento em infraestruturas é reconhe-

cido pelo governo como uma importante me-

dida por isso esta sendo implementado de va-

rias maneiras. Contudo, é importante reconhe-
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cer uma perspectiva adicional na alocação dos 

gastos públicos para infraestruturas. Esta alo-

cação deve ser considerada não apenas como 

uma resposta às necessidades reveladas pela 

população, mas também como uma base 

“normativa”. 

• Os investimentos, como parte de um progra-

ma planejado, podem estimular a atividade 

econômica eficiente em lugares onde a de-

manda, no momento, não é aparente. 

• Uma outra perspectiva da alocação de inves-

timentos públicos em infraestruturas é a taxa 

de retorno esperada de longo prazo. Trata-se 

de investimentos pesados em projetos agríco-

las de capital intensivo a fim de selecionar lo-

cais para projetos industriais. 
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Geração de Emprego Não Agrícola 

• Avaliando-se o potencial do Ceará rural cons-

tata-se que, dentro de cinco anos, é necessária 

a criação adicional de 45 mil empregos não-

agrícolas na zona rural. 

 

Tipos de Emprego Não Agrícola 

• O tipo mais natural de emprego não agrícola é 

o processamento de produtos agrícolas e a 

provisão de insumos para a atividade agrícola. 

 

Empresas Orientadas Para a Exportação 

• O apoio para o melhoramento das empresas 

de pequeno porte. 
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Turismo rural 

• Outra forma de atividade orientada para a ex-

portação é o turismo rural. O impressionante 

desenvolvimento do turismo do litoral, ao re-

dor de Fortaleza, deveria ser utilizado para o 

crescimento do turismo rural. 

 

Organização Espacial Urbana 

• O impressionante desenvolvimento do turis-

mo do litoral ao redor de Fortaleza deveria ser 

utilizado para o crescimento do turismo rural. 

• A construção de nova distribuição espacial da 

população no interior depende fortemente da 

elaboração de uma política pública de aloca-

ção de infraestruturas. 
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NOVO MÉTODO DE  

PLANEJAR O  

DESENVOLVIMENTO  

RURAL-URBANO  

(Projeto Piloto do Cariri) 
 

Pedro Sisnando Leite 

Prof. de Economia da UFC 

Fortaleza-Ceará  

 

Pode parecer supérfluo sublinhar que os 

termos agrário e rural não são sinônimos, no âm-

bito das políticas econômicas. Na verdade, há 

certa ambivalência com esses conceitos. O moti-

vo para tratar desse assunto, deve- se a anunciada 

mudança do nome da Secretária de Agricultura e 

Pecuária atual, ou anteriormente Secretaria de 
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Desenvolvimento Rural, para Secretaria de De-

senvolvimento Agrário do Ceará. 

No domínio da ciência econômica, desen-

volvimento rural é um conceito abrangente. Sig-

nifica desenvolvimento agrícola e desenvolvi-

mento social. Não se restringe apenas a ativida-

des produtivas e bens da terra (agrário). São in-

sumos agrícolas, beneficiamento de matérias 

primas, turismo, ou seja, práticas agrícolas e ati-

vidades outras que compõem as necessidades e a 

vida do campo. Ele depende também dos serviços 

governamentais e da organização dos produtores, 

como ocorre em qualquer lugar (A Luta pelo De-

senvolvimento Regional e Rural no Mundo. 

BNB, Sisnando, 2006). Ainda mais, o desenvol-

vimento rural não pode ser separado da economia 

como um todo, caso se deseje uma economia 

mais equilibrada. 
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Outro aspecto a considerar no sistema ge-

ográfico cearense é que os pequenos aglomera-

dos de até 7.500 pessoas devem ser classifica-

dos como zonas rurais. Este critério é adotado 

no Projeto São José, com aprovação do Banco 

Mundial. Na verdade, pesquisas indicam que 

muitas pequenas cidades de 10 a 15 mil pessoas 

no Ceará dependem totalmente das atividades 

rurais, como provam os estados de calamidade 

pública decretada quando ocorre uma seca. 

Nestes casos prevalecem cerca de 80% de ocu-

pação e mais de 50% da renda em atividades 

diretamente agrícolas. 

De outra parte, vale lembrar que, no nível 

federal, existem três Ministérios que atuam no 

setor rural. O Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, o Ministério do Desenvolvi-

mento Agrário, e o Ministério da Integração Re-
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gional, que é responsável pela agricultura irriga-

da através do DNOCS. O Ministério de Agricul-

tura é quem detém o maior volume de recursos 

para finalidade produtiva. Cabe ao Ministério do 

Desenvolvimento Agrário conduzir o INCRA e 

executar, em parceria com os Estados, o Progra-

ma de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf), criado inicialmente no Ministério de 

Agricultura e transferido por fatores circunstan-

ciais para aquele Ministério. Em várias ocasiões, 

o Fórum de Secretários de Agricultura Nacional 

tem revelado descontentamentos por essa estrutu-

ra organizacional encarregada pelo desenvolvi-

mento rural do País.  

A pobreza no campo é um fenômeno multi-

dimensional de natureza cultural, social, econô-

mica e ambiental. Caracteriza-se por exclusão e 

discriminação devido à origem étnica, de gênero 
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e escolaridade. Esse segmento da população é 

carente de acesso a serviços destinados a satisfa-

zer às necessidades básicas de um nível de vida 

condigno, especialmente devido aos baixos níveis 

de renda. 

Em face dessas condições, a pobreza é mais 

do que uma categoria demográfica. Ela é também 

uma atitude ou modo de vida. Além disso, a po-

breza no campo e a vulnerabilidade podem ser 

estrutural ou temporária. Ambos os tipos ocupam 

o mesmo espaço geográfico e ecológico e se in-

terligam como parte de uma estratégia de sobre-

vivência. A atividade econômica diversificada do 

pobre rural é um arranjo de enfrentamento da 

vulnerabilidade e alívio da pobreza, mesmo que 

seja uma limitação para uma maior produtivida-

de. 
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A experiência dos países Latino-americanos 

para solucionar esse problema permite destacar 

alguns elementos fundamentais. Isto é, a redução 

da pobreza requer políticas e programas focaliza-

dos tanto no grupo populacional como na área 

geográfica. A inversão em infraestrutura social 

melhora a qualidade de vida do habitante rural, 

mas a redução da pobreza requer incrementos 

sensíveis nos níveis de renda das famílias pobres. 

A melhoria da renda deve ser também com 

base na pequena agroindústria e serviços para a 

geração de oportunidades de empregos e salários 

urbanos. É essencial fortalecer as instituições lo-

cais e assegurar a participação dos beneficiários 

nas iniciativas de redução da pobreza para au-

mentar o impacto, a eficiência e a continuidade 

das iniciativas do desenvolvimento rural. 
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Para o fortalecimento do capital social, por-

tanto, se requer estratégias operacionais em três 

níveis: a) fortalecimento de organizações de base; 

b) o apoio de programas de descentralização do 

Estado; c) desenvolvimento de organizações da 

sociedade civil. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente documento contém uma nova 

metodologia de fazer o planejamento rural-

urbano segundo o enfoque do desenvolvimento 

econômico integrado. Tradicionalmente esse pro-

cesso é realizado com base em informações e da-

dos pré-existentes ou secundários. Nem sempre 

essas informações não fidedignas e claras para a 

definição das prioridades a serem executadas. 

Além disso, esse método envolve o público meta 
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rio planejamento e na execução das ações estabe-

lecidas. 

 

FINALIDADE 

Os objetivos do programa são os seguintes: 

- Realizar o planejamento da região do Cari-

ri de acordo com os conceitos e a metodologia de 

desenvolvimento regional rural-urbano. 

- Supervisionar e orientar a execução desse 

programa durante a sua fase inicial de implemen-

tação (18 meses) de modo a que se assegure que 

a orientação programática seja preservada. 

- Fazer uma investigação durante a execução 

desse programa, tendo como meta definir as rela-

ções recíprocas entre fatores econômicos, tecno-

lógicos, sociais, organizacionais e motivacionais 
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que determinam o desenvolvimento regional com 

criação de emprego e redução da pobreza. 

Em resumo: o que se intenta com esse pro-

grama é viabilizar novas técnicas de planejamen-

to e execução de um programa de desenvolvi-

mento regional rural-urbano, conforme o concei-

to de relações intersetoriais (agricultura, indústria 

e serviços) e levando em conta a combinação dos 

fatores físicos, econômicos e sociais da região do 

Cariri. 

 

A REGIÃO DO PROGRAMA 

A região de planejamento do Cariri poderá 

ser constituída dos trinta e três municípios do Sul 

do Estado, correspondente as 3 Regiões Adminis-

trativas/SEPLAN 17, 18 e 19, excluindo os mu-

nicípios de Saboeiro e Icó. Segundo esse critério, 
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estão incluídas as microrregiões do Sertão do 

Salgado (Baixio, Cedro, Ipaumirim, Lavras da 

Mangabeira e Umari); Serra de Caririaçu (Alta-

neira, Antonina do Norte, Assaré, Caririaçu, Fa-

rias Brito, Granjeiro, Tarrafas e Várzea Alegre); 

Sertão do Cariri (Abaiara, Aurora, Barro, Brejo 

Santo, Jati, Mauriti, Milagres, Penaforte e Portei-

ras); Chapada do Araripe (Acarape, Campo Sa-

les, Nova Olinda, Potengi, Salitre e Santana do 

Cariri); o Cariri (Barbalha, Crato, Jardim, Juazei-

ro do Norte e Missão Velha). 

A área total desses municípios é de 19.464 

km2, com participação de 13% do Estado. A po-

pulação é de 847 mil habitantes, sendo que 1/3 se 

encontra nos municípios de Juazeiro e Crato. O 

Produto Interno Bruto do Cariri atingiu o valor de 

R$ 1,4 bilhão, correspondente a 8% do Estado. A 

renda per capita é de R$ 1.697, com pouco mais 
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de 2/3 da média do Ceará. Novamente Juazeiro, 

Crato e Barbalha geram quase 57% de toda a 

renda da Região do Cariri e abrangem 39% da 

população. 

A base da economia dessa região é proveni-

ente do setor serviços, seguido da agropecuária. 

A indústria encontra-se concentrada em mais da 

metade da produção no município de Juazeiro.  

 

AS FASES DO PROGRAMA  

PROPOSTO 

A equipe responsável por essa iniciativa, 

constituída de técnicos das instituições partici-

pantes, juntamente com consultores farão o pla-

nejamento da região, acompanhando e orientando 

a implementação inicial do programa e realizan-

do, paralelamente com as duas fases menciona-
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das, uma investigação integral sobre os proble-

mas do processo de execução do plano, como já 

mencionado. Especificamente, o projeto abrange-

rá as seguintes fases: 

- Planejamento detalhado da região escolhi-

da, compreendendo um diagnóstico da região e 

definição do modelo de crescimento com base 

nos três setores do sistema econômico (agricultu-

ra, indústria e serviços). 

- Acompanhamento da execução do plano ini-

cialmente estabelecido de modo que se possa pre-

servar o modelo de desenvolvimento proposto, in-

troduzindo as modificações que sejam considera-

das necessárias para o êxito do projeto. O grupo 

encarregado por essa tarefa, deverá combinar res-

ponsabilidades técnicas e de coordenação instituci-

onal de modo a que as entidades executoras não se 

afastem do plano diretor preestabelecido. 



 149 

- Ao mesmo tempo em que se realiza o pla-

nejamento e a execução do programa, será reali-

zado um monitoramento dos diversos aspectos do 

desenvolvimento rural e do emprego, objetivando 

ajustar as políticas e metodologias em uso. 

Em outras palavras, a nova estratégia con-

siste em planejar e executar o plano ao mesmo 

tempo em que são avaliados os resultados alcan-

çados num processo contínuo e dinâmico. O 

mencionado plano abrange os seguintes estudos e 

componentes: 

a) Modelos de crescimento microeconômi-

co: Estabelecer as relações entre a produção agrí-

cola e os outros setores - indústria e serviços - a 

nível “micro”, isto é, a unidade produtiva, o po-

voado e a cidade, definindo os efeitos da estacio-

nalidade do emprego e da produtividade do traba-

lho. 
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b) Emprego Rural, Desemprego e Su-

bemprego em relação aos Padrões de Produção 

Agrícola e a Atividade Extra agrícola: este estudo 

compreenderá uma análise de força de trabalho 

rural existente e suas características principais, 

ou seja, atitudes para o trabalho, unidades de tra-

balho, divisão do trabalho entre sexos. Deverão 

ser identificadas também as motivações e as 

normas sociais que condicionam a modernização 

do processo produtivo regional. 

c) A Distribuição da Renda. Poupança 

e Emprego: o objetivo desse componente o esta-

belecimento de uma política de alocação de re-

cursos, que possa conduzir a uma distribuição 

mais equitativa da renda no setor rural e capaz de 

acelerar o crescimento econômico e o emprego 

na região do Cariri. 
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d) Migrações Rural-urbana e Emprego: 

a meta neste particular será propor caminhos e 

meios para incrementar a atividade econômica da 

região, que garanta um desenvolvimento equili-

brado do setor urbano e rural dentro da região, ao 

tempo e que ocorra liberação de mão-de-obra das 

atividades agrícolas. 

e) Tecnologia Rural: Definir “pacotes” 

de práticas melhoradas que requeiram grande in-

tensidade de trabalho, identificando os problemas 

envolvidos na adoção de novas práticas avança-

das e as consequências econômicas e sociais da 

adoção bem sucedida de novas tecnologias. De-

terminar a influência da modernização na renda 

da propriedade e na ampliação do mercado de 

produtos não agrícolas a fim de planificar a di-

versificação das fontes de emprego dentro da 

área rural. 
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f) Educação Rural: Investigar o pro-

cesso educativo e seu impacto na produtividade e 

definir o nível de educação geral requerido em 

um certo contexto sócio- cultural, desenvolver 

métodos para comprometer a população rural em 

geral, e a juventude em particular, no processo 

educativo. Com base na liderança local, estabele-

cer os programas necessários de alfabetização e 

de capacitação vocacional para a população ativa, 

agentes de extensão, etc. 

g) Novos Empreendimentos Agrícolas: 

Avaliar e propor soluções quanto a: projetar sis-

temas de cultivo e métodos de produção adapta-

dos às potencialidades da agricultura de irrigação 

e de sequeiro, estudar o tamanho e a estrutura da 

propriedade e as mudanças necessárias e viáveis 

para o desenvolvimento de estruturas melhora-

das; fazer investigações destinadas a incrementar 
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o uso eficiente da água; prover serviços de exten-

são e supervisão adequadas para o uso da água; 

planejar o suprimento adequado de insumos, cré-

dito e comercialização da produção. 

h) Serviços Públicos. Associações de 

Produção e Consumo: Proporá um sistema de 

serviços locais de acordo com as potencialidades, 

necessidades e recursos disponíveis, levando em 

conta a distribuição espacial, tamanho e eficiên-

cia, tipo de instituições e outros fatores econômi-

cos requeridos para possibilitar a adoção de no-

vas tecnologias e conseguir o máximo de benefi-

cio. 

i) Organização Pública e Social e De-

senvolvimento Institucional: Estudar os efeitos 

que tem as formas prevalecentes de administra-

ção pública e sua organização, sobre os distintos 

níveis de desenvolvimento em geral e o emprego 
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em especial. Propor aperfeiçoamentos no modelo 

de administração regional e local e seus vínculos 

com o nível estadual cuja meta deve ser garantir 

o máximo compromisso possível do indivíduo e 

da comunidade na identificação e solução dos 

problemas regionais de emprego. Deve ser trata-

do também as políticas de tenência da terra e re-

forma agrária e seu impacto na criação de empre-

gos e renda. 

j) O Papel da Agricultura. Indústria e 

Serviços: Identificar potencialidades para a in-

dustrialização, construção e infraestrutura dentro 

da região, provendo incentivos para o estabele-

cimento de indústrias apropriadas em lugares 

adequados e em cooperação eficiente entre o se-

tor público e o privado. Definir uma estratégia 

para o desenvolvimento regional equilibrado e 

identificar os efeitos técnicos, sociais, culturais e 
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econômicos resultantes da absorção da força de 

trabalho rural na indústria, construção e serviços, 

que podem ter influência positiva na moderniza-

ção da agricultura. Estudar as oportunidades de 

empregos produtivos durante as etapas iniciais do 

desenvolvimento, e a criação de uma infraestru-

tura rural que possa contribuir ao desenvolvimen-

to agrícola e ao emprego autossustentado. 

 

INTEGRAÇÃO DO PROGRAMA 

COM OUTROS PROJETOS 

Tendo em vista que os estudos e subprojetos 

mencionados serão elaborados por equipes dife-

rentes, há necessidade da estruturação de um efe-

tivo sistema de coordenação e integração dos ob-

jetivos, metas e recomendações ao nível regional. 
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Para permitir essa articulação e unidade de 

planejamento, propõe-se a criação de um comitê 

coordenador junto a URCA, com representantes 

da SEPLAN e SDR. 

 

EQUIPE TÉCNICA E DURAÇÃO  

DO TRABALHO 

É evidente que esse programa levará vários 

anos para sua completa execução, sendo que se 

pretende, no período de 18 meses, contribuir para 

que o projeto tenha um início adequado e se pos-

sa organizar as estruturas técnicas e administrati-

vas para continuar essa tarefa ao longo do tempo.  
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CRONOGRAMA  

a) Duração 

Etapas 1º Etapa  2º Etapa 3º Etapa 

Planejamento X X X X X X       

Execução       X X X X X X 

Pesquisa   X X X X X X X X   

 

b) Equipe Técnica 

Etapas 1º Etapa  2º Etapa 

 
Tempo 

Integral 

Tempo 

Parcial 

Tempo 

Integral 

Tempo 

Parcial 

Planejamento 4 1 6 2 

Execução 5 - 9 - 

Pesquisa 2 2 3 3 
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1996 - 2000 

Fortaleza, junho de 1996 
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SECRETARIA DA AGRICULTURA E  

REFORMA AGRÁRIA 

Secretário 

PEDRO SISNANDO LEITE 

 

 

Empresa de Assistência Técnica e  

Extensão Rural do Ceará 

Presidente 

JOSÉ LUCIANO CHAGAS RABELO 

 

 

SECRETARIA EXECUTIVA DO PRÓ-
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Secretário Executivo 
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Assessores 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente Programa é coordenado pela Se-

cretaria da Agricultura e Reforma Agrária (SEA-

RA) c executado pela Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Ceará (EMATER-

CE). Tem por finalidade compatibilizar formas 

de participação e de ações de cada uma das enti-

dades envolvidas, através de financiamento do 

Banco do Nordeste do Brasil S/A, com recursos 

do Fundo Constitucional de Financiamento do 

Nordeste (FNE). do Banco do Brasil e do Banco 

do Estado do Ceará. São parceiros também do 

Programa o Centro Nacional de Pesquisa do Al-

godão, o Centro Nacional de Agricultura Tropi-

cal, a Empresa de Pesquisa Agropecuária do Cea-

rá, a Delegacia Federal da Agricultura, do Abas-
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tecimento e da Reforma Agrária, e o Sindicato da 

Indústria de Extração de Fibras Vegetais e Des-

caroçamento do Algodão do Estado do Ceará, o 

Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem 

em Geral do Estado do Ceará, a Federação da 

Agricultura do Estado do Ceará e a Organização 

das Cooperativas do Estado do Ceará.  

 

Pedro Sisnando Leite 

Secretário 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura do algodão já logrou, em sua his-

tória, neste Estado, uma posição de destaque, por 

sua importância socioeconômica, manifestada 

por sua participação de 24% do PIB da agricultu-

ra cearense, com uma área plantada de 1,3 mi-

lhões de hectares, produção de 100 mil toneladas 

de pluma, geração de renda e emprego no meio 

rural e exportação de matéria prima. Das 285 mil 

toneladas de algodão em caroço, produzidas no 

Estado, em 1080. caiu para 42 mil toneladas em 

1995. Este montante representa tão somente de 

11,41% do consumo de seu moderno parque têx-

til. 

As facilidades, oferecidas para a aquisição 

da matéria-prima do algodão no mercado interna-
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cional, fizeram com que o industrial voltasse seus 

negócios para o mesmo. 

Este problema vem gerando, a curto e médio 

prazo, uma dependência para a sustentabilidade 

de um parque têxtil já consolidado, pois, apesar 

da significativa redução da oferta da matéria-

prima, o parque têxtil, representado pelas indús-

trias de fiação e tecelagem, expandiu-se e moder-

nizou-se, criando uma demanda de fibra em tomo 

de 150 mil toneladas. 

O presente Programa interinstitucional visa 

implantar um trabalho de desenvolvimento sus-

tentado da cultura do algodão para o Estado do 

Ceará, tendo como base o envolvimento de todos 

os setores da cadeia produtiva do algodoeiro. 

Nesse contexto, atividades interligadas de supri-

mento de sementes básicas e fiscalizadas, assis-

tência técnica sistemática, concessão de financi-
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amento agrícola, comercialização do produto c de 

ações conjuntas c harmônicas do setor produtivo, 

industrial e governamental promoverão uma me-

lhoria gradativa da cotonicultura do Ceará.  
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OBJETIVOS 

1. Implantar um programa de desen-

volvimento, para elevar a produção do algodão 

do Estado, de forma sustentada e permanente, 

através de substituição de variedades e expansão 

da área plantada. 

2. Elevar o nível de produtividade do 

algodão, através da introdução e adoção de tecno-

logias apropriadas, possibilitando assim melhorar 

os níveis de exploração da cultura. 

3. Estabelecer mecanismos de garantia 

da comercialização do algodão em caroço e fibra. 

4. Fomentar e apoiar o plantio de algo-

dão herbáceo irrigado.  
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METAS 

ESTRATÉGIA DE AÇÃO 

O Programa de Desenvolvimento da Coto-

nicultura Cearense, no período 1996-2000, esta-

belece critérios e estratégias de ações diferencia-

das para a seleção c inclusão dos municípios pro-

dutores de dão em cada ano. De acordo com o 

cronograma de execução, no final anos, todos os 

produtores dos municípios algodoeiros do Ceará 

deverão r cadastrados e envolvidos no programa. 

Seleção e Cadastramento dos Produtores 

A EMATERCE e os órgãos financiadores 

deverão proceder à inscrição e cadastramento dos 

produtores. Serão inscritos produtores que aten-

dam aos seguintes requisitos: 
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1.  proprietário ou arrendatário com 

disponibilidade de uma área mínima de rês hecta-

res para plantio com algodão; 

2. tenha tradição na produção de algo-

dão e seja receptivo ao emprego das técnicas vi-

gentes, propostas pela EMATERCE/ EMBRA-

PA/ EPACE; 

3.  localizado na área de atuação do programa; 

4.  aceite as normas do agente financiado; e 

5.  tenha propriedade, localizada próxima às 

vias de acesso, para o escoamento da pro-

dução 

Capacitação de Técnicos e Produtores 

Técnicos da EMATERCE, da SEARA, de 

Cooperativas e outras instituições receberão trei-

namentos sobre as inovações tecnológicas do 

grama, produção em áreas de sequeiro e irrigadas 
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e manejo integrado de pragas. Os recursos serão 

oriundos de organismos internacionais, do gover-

no federal e Estadual. Os técnicos, capacitados 

nos minicursos terão compromisso formal e a 

responsabilidade de treinar os produtores seleci-

onados, dar assistência técnica e acompanhar o 

seu desempenho, durante o ciclo da cultura, in-

cluindo a orientação relativa à comercialização i 

etapa final de destruição da soqueira.  

Produção e distribuição das sementes 

Uma das metas principais do programa é 

tomá-lo autossuficiente em sementes fiscalizadas 

até o ano 2000. Para tanto, está prevista a utiliza-

ção perímetros irrigados, já existentes, e outras 

iniciativas privadas para a produção de sementes, 

visando atender a demanda deste insumo. A se-

mente irá estar em poder do produtor, com uma 

antecedência mínima de três anos do período, 
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recomendado para o plantio. A distribuição, ven-

da ou empréstimo deverão ser feitos pela CEDAP 

ou entidade credenciada pela VRA, podendo ser 

a usina da região ou cooperativa. 

Envolvimento do Setor Privado 

Este programa objetiva, fundamentalmente, 

promover o envolvimento da cotonicultura cea-

rense, de forma sustentada, através do desenvol-

vimento integral do setor privado, com o apoio 

das instituições técnicas e financeiras. Para tanto, 

mecanismos de incentivo e apoio aos diversos 

setores da cadeia produtiva do algodão serão aci-

onados para o engajamento dos mesmos na pro-

dução de sua matéria-prima. 

Municipalização do Programa 

Para que o programa possa cumprir a sua 

meta, que é atender todas regiões produtoras do 

Estado, com eficácia e sustentabilidade, num pra-
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zo cinco anos, necessário se faz o envolvimento e 

comprometimento das prefeituras, através de suas 

secretarias de agriculturas, com vinculação das 

associações comunitárias, cooperativas, usinas de 

beneficiamento, indústrias, comerciantes e sindi-

catos. 

Difusão do Programa 

Deverá ser realizada uma ampla divulgação 

do programa, no âmbito aduai e, particularmente, 

em cada município. 

Os municípios, selecionados para a implan-

tação inicial deste programa, deverão servir de 

modelo para outros municípios produtores de al-

godão. Unidades demonstrativas, dias-de-campo 

e visitas técnicas serão promovidos, entre muni-

cípios, para que o modelo seja divulgado e copi-

ado, democraticamente, por outros municípios, 

produtores e agentes inovadores.  
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Assistência técnica 

A EMATERCE prestará assistência técnica 

intensiva aos produtores, envolvidos no progra-

ma, através de visitas c recomendações técnico-

científicas, tudo em consonância com o pacote 

tecnológico, proposto pela pesquisa. Caberá, ain-

da, à EMATERCE orientar os produtores, na uti-

lização de sacarias de algodão e/ou junta, evitan-

do, assim, sacarias de polipropileno, durante a 

colheita do algodão em caroço e no arranquio e 

queima dos restos culturais. Por outro lado, a 

SEARA apoiará as usinas de beneficiamento, na 

classificação do algodão em caroço, objetivando 

a melhoria da qualidade do luto. 

Fiscalização da Produção e Comercialização 

de Sementes 

A Delegacia Federal da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma ária inspecionará e 
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fiscalizará a produção e a comercialização de 

rentes, no Estado, impedindo o plantio de materi-

ais, sem características recomendadas quanto ao 

cultivar, pureza física e germinação. 

Acordos entre Produtores, Indústrias de Des-

caroçamento e Indústria Têxtil 

Serão celebrados contratos, entre os produ-

tores beneficiários dos ditos bancários e a Indús-

tria de Descaroçamento, assegurando aos com-

pradores se comprometerem a pagar, por quilo-

grama de algodão em caroço. o preço mínimo 

estabelecido pelo PGPM do Governo Federal. O 

produto, a ser entregue pelo produtor, deverá re-

ceber classificação prévia e atingir os padrões de 

qualidade, estabelecidos pela Comissão Nacional 

de Estudos Técnicos do Algodão, ficando paten-

teado que o preço mínimo de garantia será atribu-

ído ao produtor, que apresente algodão com a 
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classificação do tipo 06 (seis) e comprimento de 

30/32 (trinta barra trinta e dois), bem como um 

preço diferenciado pela qualidade do produto. 

 

 

Ação Política e Estabilidade do Programa 

O Governo, através da SEARA, promoverá 

debates, em diversos reis. para discussão e vali-

dação do programa, envolvendo o setor têxtil, 

beficiadores, associação de produtores, agentes 

financeiros, cooperativas, instituições de fomento 

e de pesquisa e comerciantes, com vistas à conso-

lidação. sustentabilidade e permanência das 

ações, objetivos e metas propostas. Uma comis-

são multidisciplinar e interinstitucional deverá 

gerenciar, acompanhar e avaliar o programa. 

Beneficiários e fontes de financiamento 
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Serão beneficiados com financiamento os 

agricultores que sentarem um laudo, emitido pela 

EMATERCE, certificando o uso de sacarias de 

algodão e/ou juta, o arranquio e queima dos res-

tos culturais. 

O Programa será financiado com recursos 

do Fundo Constitucional Mordeste (FNE), Pro-

grama Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

filiar (PRONAF), Programa de Geração de Em-

prego e Renda Rural OGER) e por qualquer outra 

linha de crédito compatível com o empreendi-

mento. 
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5. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Os critérios iniciais, para a seleção dos mu-

nicípios, em 1996, foram baseados em dados do 

FIBGE, relativos à área cultivada, em anos ante-

riores, existência ou proximidade de agências do 

BB, BNB, BEC, de usinas de beneficiamento e 

de interesse dos municípios. Isto significa que, 

preferencialmente, terão maior facilidade de cré-

dito, treinamento, assistência rica e acesso às se-

mentes fiscalizadas os agricultores dos municí-

pios da prioridade 1. Caso as metas das áreas es-

timadas de plantio não sejam rígidas, nestes mu-

nicípios, terão preferência os da prioridade 2, e 

assim por diante. 

A cada ano, serão incorporados outros mu-

nicípios de acordo com o cronograma anual de 

incorporação, sempre levando em conta a combi-

nação vários fatores acima citados  
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ANEXOS  

O programa será financiado com recursos 

do Banco do Nordeste, do Banco do Brasil e do 

Banco do Estado do Ceará (1996). 

A - BANCO DO NORDESTE 

1. CUSTEIO: R$ 4,5 milhões 

1.1 - FONTES: FNE-PROIR e 

FNE-PROGER 

1.2 - LIMITES DE FINANCIA-

MENTO: 

- Mini e pequenos produtores: 

até 100% 

- Médios produtores: até 90% 

1.3 - ENCARGOS FINANCEI-

ROS: 

- Mini e pequenos produtores: 

15,99% a.a. 

- Médios produtores: TJLP + 

6% a.a. 

1.4 - PRAZO DE REEMBOLSO: 

06 (seis) meses 

 

2. COMERCIALIZAÇÃO: 2,5 milhões 

2.1 - FONTE: FNE-AGRIN 
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2.2 - LIMITES DE FINANCIA-

MENTO: ATÉ 100% 

2.3 - ENCARGOS FINANCEI-

ROS: TJLP + 6% a.a. 

2.4 - PRAZO DE REEMBOLSO: 

240 meses 

3. PROVIDÊNCIAS PARA OBTEN-

ÇÃO DE FINANCIAMENTO 

- Cadastro; 

- elaboração do projeto; 

- apresentação do contrato par-

ticular de compra e venda; e 

- aprovação e contratação. 

 

B - BANCO DO BRASIL 

1. CUSTEIO: R$ 1,159 milhões 

1.1 - FONTES: PROGER-RURAL; 

PRONAF; e RESOLUÇÃO N° 2.263, de 

28/03/96, do BACEN (somente culturas ir-

rigadas). 

1.2 - LIMITES DE FINANCIAMEN-

TO: 

- PROGER-RURAL: até 70% da re-

ceita prevista para o empreendimento a 

ser financiado, limitado ao orçamento. 

- PRONAF: até 70% da receita previs-

ta da lavoura a ser financiada, limitado 

ao orçamento. 
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- RESOLUÇÃO N° 2.263 do BA-

CEN: 

a) Mini/pequenos produtores, até 70% da re-

ceita prevista da lavoura a ser financiada, 

limitado ao orçamento. 

b) demais produtores, até 70% da receita pre-

vista da lavoura a ser financiada, limitado ao 

máximo de 80% do orçamento. 

 

1.3 - BENEFICIÁRIOS: 

 

- Produtores rurais, pessoas físicas ou jurídicas, 

diretamente ou através de suas cooperativas. 

 

1.4 - TETOS: 

 

- PROGER-RURAL: até R$ 30.000,00, 

podendo ser formalizado com a equi-

valência em produto, à opção do to-

mador. 

- PRONAF: até R$ 30.000,00, há obri-

gatoriedade da cláusula de equivalên-

cia em produto.  

-  RESOLUÇÃO n º 2.263 do BACEN 

 

a) R$ 30.000,00, quando o produtor obtiver 

no mínimo 80% da renda bruta anual, pro-

veniente da atividade agropecuária. 
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  . A utilização de crédito, com equivalência 

em produto, em qualquer montante, impe-

de o mutuário de se utilizar dos limites de 

créditos previstos nas alíneas “B” e “C”. 

b) R$ 150.000,00, deduzida a metade dos va-

lores dos créditos concedidos para o algo-

dão, quando destinado a custeio de arroz, 

feijão, mandioca e/ou milho, utilizando in-

tegralmente o limite, o beneficiário fica 

impedido de obter os créditos previstos nas 

alíneas “A” e “C”. 

  . A rigor, quem utiliza financiamento, aci-

ma de R$ 30.000,00, fica impedido de ob-

ter o crédito previsto na alínea “A”. 

c) R$ 30.000,00, quando destinados ao cus-

teio de algodão, hipótese em que: 

  . utilizado integralmente este limite, o be-

neficiário fica impedido de obter os crédi-

tos previstos nas alíneas “A” e “B”. 

. utilizado parcialmente o limite, o benefi-

ciário pode obter o crédito previsto na alí-

nea “B”, observado o crédito ali estabele-

cido. 

 

1.5 - ENCARGOS FINANCEIROS: 

 

1.5.1 - PROGER-RURAL. 16% a.a. 
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1.5.2 - PRONAF: 16% a.a, com rebate de 

25% do valor dos juros devidos, por ocasi-

ão de seu efetivo pagamento. 

1.5.3 - RESOLUÇÃO N° 2.263 do BA-

CEN. 16% a.a. 

 

1.6 - GARANTIAS: 

 

1.6.1 - PROGER-RURAL: as usuais da 

carteira. 

1.6.2 - PRONAF: preferencialmente o pe-

nhor da safra. 

1.6.3 - RESOLUÇÃO N° 2.263 do BA-

CEN: as usuais da carteira. 

- PROGER-RURAL: até 2 anos, de 

acordo com o ciclo produtivo da cultura, 

podendo ser: 

 

1.7 - PRAZO DE REEMBOLSO 

 

-  PROGER RURAL: até 2 anos, de acordo 

com o ciclo produtivo da cultura, podendo ser: 

 

I) com equivalência - fixar o prazo para a entre-

ga do certificado de depósito para até 30 dias, 

após o término previsto para colheita, aguar-

dando as instruções específicas a serem divulga-

das oportunamente. 
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II) sem equivalência - até 90 dias, após o término 

previsto para a colheita, com amortizações men-

sais, correspondentes ao saldo devedor da ope-

ração, dividido pelo número de prestações. 

 

- PRONAF - ficando o vencimento e o prazo 

para entrega do certificado de depósito para 

até 30 dias, após o término previsto para a co-

lheita, aguardando as instruções. 

- RESOLUÇÃO N° 2.263 do BACEN - até 90 

dias. após o término previsto para colheita, 

com amortizações mensais correspondentes 

ao saldo devedor da operação, dividido pelo 

número de prestações, observando que. no 

caso de pagamento com equivalência em 

produto, o produtor deverá entregar o certifi-

cado de depósito até 30 dias, após o término 

previsto para a colheita; após esse prazo, o 

pagamento deverá ser em espécie, de acordo 

com as datas estabelecidas. 

 

2 COMERCIALIZAÇÃO 

 

- Normas definidas apenas para pré-

comercialização, cujo período de contratação 

termina em 31/07/96.  

 


