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RESUMO 

 

 A agricultura e a sociedade vêm sofrendo intensas transformações ao longo da história. 

Ambas coevoluiram e a tecnologia assume papel fundamental neste enredo.  Com o advento 

da Revolução Verde e a modernização do campo, constatou-se que o aumento da produção 

agrícola, por si só, é incapaz de resolver os problemas sociais, como a fome, podendo, 

inclusive, agravá-los. A agricultura familiar emerge como  alternativa capaz de produzir 

alimentos e outros bens, respeitando os princípios da sustentabilidade, promovendo a 

segurança alimentar e a justiça social. Os sistemas agrários, por se tratarem de realidades 

complexas, devem ser analisados sob a perspectiva da Abordagem Sistêmica, devido ao seu 

caráter multi e interdisciplinar, assim, as medidas tomadas para solucionar os problemas 

devem contemplar os diversos aspectos envolvidos. A extensão rural, que historicamente 

seguiu o modelo de difusão de tecnologias, especialmente a partir da Revolução Verde, 

experimenta, hoje, novas abordagens, com metodologias inclusivas e participativas. No 

Brasil, a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural - PNATER regulamenta 

os serviços de ATER. O estágio na Secretaria do Desenvolvimento Agrário me permitiu 

acompanhar projetos de desenvolvimento para o meio rural. Durante minha permanência na 

Secretaria acompanhei ações de diversos projetos, principalmente do "Desenvolvimento da 

Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará" e dos "Projetos Produtivos para Superação da 

Pobreza em Assentamentos do Estado do Ceará". Além destas, outras atividades mais pontuais 

foram desempenhadas em ações de projetos nas áreas de Apicultura, Bovinocultura Leiteira e 

Palma. A experiência me agregou muitos conhecimentos e foi de suma importância para 

minha formação profissional e pessoal. 

 

 

Palavras-chave:  Agricultura familiar. Projetos de desenvolvimento. Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário.  
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ABSTRACT 

 

 Agriculture and society have been undergoing intense transformations throughout 

history. Both coevolved and technology plays a key role in this plot. With the advent of the 

Green Revolution and the modernization of the countryside, it was found that the increase in 

agricultural production alone is incapable of solving social problems, such as hunger, and may 

even aggravate them. Family Agriculture emerges as an alternative capable of producing food 

and other goods, respecting the principles of sustainability, promoting food security and social 

justice. Agrarian systems, because they are complex realities, must be analyzed from the 

perspective of the systemic approach, due to its multi and interdisciplinary character, so the 

measures taken to solve the problems must contemplate the various aspects involved. The 

Rural Extension, which has historically followed the technology diffusion model, especially 

since the Green Revolution, is experimenting with new approaches, with inclusive and 

participative methodologies. In Brazil, the National Policy for Technical Assistance and Rural 

Extension - PNATER regulates the services of ATER. The internship at the Secretariat of 

Agrarian Development allowed me to follow development projects for the rural environment. 

During my stay in the Secretariat I accompanied actions of several projects, mainly the 

"Development of Ovinocaprinocultura in the State of Ceará" and the "Productive Projects for 

Overcoming Poverty in State Settlements of Ceará". Besides these, other more punctual 

activities were carried out in actions of projects in the areas of Apiculture, Dairy Cattle and 

Palm. The experience has added me much knowledge and was of paramount importance for 

my professional and personal training. 

 

 

Keywords: Family Farming. Development projects. Secretariat of Agrarian Development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O desenvolvimento de atividades agropecuárias no Brasil vem sofrendo intensas 

transformações ao longo da história do país. Essas mudanças devem-se a fatores internos e 

externos e, à medida que elas avançam no tempo, e de forma acelerada, problemas vão 

surgindo e demandando soluções cada vez mais urgentes. No âmbito da Extensão Rural, os 

maiores desafios consistem em idenfificar problemas e potencialidades e agir de maneira 

eficaz diante destes, pois tal eficácia depende da cooperação de diversos atores. 

 

 Devido à sua importância na produção de alimentos, na produção de matérias-primas 

para inúmeros produtos de interesse comercial, na geração de renda no campo e na cidade, na 

ocupação do homem do campo e fixação deste no meio rural, e na manutenção de uma 

estrutura social minimamente saudável nos meios rural e urbano, a atividade agropecuária 

deve ser tratada com bastante atenção por parte da sociedade e de seus representantes no 

poder. 

 

 Nesse panorama, a Agricultura Familiar, segundo Mamede (2009), se apresenta como 

uma alternativa capaz de trazer benefícios como a segurança alimentar e a justiça social. Cabe 

ao poder público apoiá-la, por meio de políticas públicas, e à sociedade, incentivá-la, através 

de mudanças saudáveis em seus hábitos de consumo. 

 

 Além desses benefícios diretos à sociedade, outro que não pode ser esquecido é o de 

prezar pela sustentabilidade. O Desenvolvimento Rural Sustentável é o principal pilar da 

Agricultura Familiar. 

 

 O incentivo e fomento à Agricultura Familiar se dá por meio de políticas públicas, as 

quais buscam  fornecer condicões para que o homem do campo possa desenvolver atividades 

agropecuárias e, além de suprir as necessidades básicas de sua família, possa empreender e 

prosperar com seu negócio. 

 

 As Ciências Agrárias, ao menos em um momento inicial, vislumbravam a utilização do 

referencial teórico-metodológico proporcionado pelo conceito de sistemas agrários como uma 

ferramenta para aprimorar e ampliar a compreensão de realidades agrárias, que são 
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consideradas realidades complexas. No entanto, a utilização desse instrumento demonstrou o 

elevado potencial dessa abordagem para a elaboração e a execução de ações em prol do 

desenvolvimento rural. A esse processo de implementação e confrontação com a realidade, 

novos elementos foram progressivamente sendo incorporados: a participação dos agentes 

locais, a questão do tempo e a operacionalização das ações, entre outros (MIGUEL, 2009).  

 

 Dentre as diversas instituições responsáveis por planejar e implementar projetos de 

desenvolvimento agrário, a Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) é aquela que 

representa o Governo do Estado do Ceará.     

 

 O presente trabalho visa fazer a descrição da minha experiência de estágio 

supervisionado na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Ceará como estudante de 

Zootecnia da UFC. Antes do relato das experiências adquiridas e das atividades 

desempenhadas, alguns conceitos serão explicitados para dar um alicerce teórico que permita 

uma melhor compreensão do trabalho. 
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2 DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

 

 O conceito de sustentabilidade é bastante amplo e engloba diversos aspectos. Se 

fundamenta basicamente na forma com que se trata, conduz ou explora um ecossistema.  É 

possível  afirmar que uma conduta,  um projeto ou um  sistema  produtivo  é  sustentável  

quando se espera que, com a sua adoção, as futuras gerações tenham um nível de bem estar e 

satisfação de suas necessidades igual ou maior que aquele usufruido pela população 

contemporânea da dita conduta, projeto ou sistema produtivo. Esses parâmetros de satisfação 

e bem estar costumam ser medidos nos aspectos ambiental, social e econômico. 

 

 A primeira definição formal de sustentabilidade foi cunhada no Relatório Brundtland, 

também conhecido como "Nosso Futuro Comum", publicado pela Comissão Mundial de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), em 1988. O documento relaciona 

"sustentabilidade" à ideia de satisfação das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade das gerações futuras satisfazerem suas próprias necessidades (VILPOUX, 

2011). 

 

 Segundo Barbosa (2008), apud Vilpoux (2011), durante a Conferência de Ottawa, em 

1986, adicionou-se aos preceitos do desenvolvimento sustentável o alcance da equidade e 

justiça social e a provisão da autodeterminação social e da diversidade cultural.  

 

 O conceito de sustentabilidade, atualmente, extrapola as dimensões ambiental e 

econômica, sendo admitida, também, a importância das dimensões social, cultural, política, 

dentre outras. 

 

 Nesse contexto, o Desenvolvimento Rural Sustentável é compreendido como o 

conjunto de práticas e tecnologias aplicadas ao meio rural que possibilite a exploração 

racional e utilização de recursos deste meio e que estejam de acordo com os critérios de 

Desenvolvimento Sustentável. 

 

 O modelo de desenvolvimento que ganhou força com a Revolução Verde, 

fundamentado na modernização dos meios de produção, foi planejado e concebido para outras 

regiões do planeta e copiado, sem grandes adaptações, no nosso país. Para que o 
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desenvolvimento de atividades econômicas no meio rural seja capaz de cumprir os critérios da 

sustentabilidade, os diagnósticos e consequentes condutas devem levar em consideração as 

realidades locais e as especificidades, nos mais diversos aspectos, de cada região. 

 

 Quando se fala em Desenvolvimento Rural Sustentável é essencial reconhecer a 

importância do envolvimento da comunidade, através de metodologias participativas de 

diagnóstico e da adoção de rotinas que operem com ações conjuntas dos produtores. 

 

 Para que os preceitos do Desenvolvimento Sustentável evoluam e sejam respeitados, é 

necessário que se pense em propostas educacionais que contemplem esses objetivos. Assim, 

uma educação que valorize a natureza e que contextualise as necessidades materiais do 

homem com as limitações do ambiente é imprescindível para a manutenção do equilíbrio da 

sociedade e entre esta e o meio ambiente.  

 

 Devido ao caráter indissociável da relação entre os aspectos ambiental, econômico e 

social, quando se trata da exploração de atividades no meio rural para a produção de 

alimentos e outros bens de consumo, torna-se evidente que o planejamento e a execução de 

tais atividades não pode negligenciar nenhum desses aspectos, pois os demais também serão 

afetados se práticas inadequadas forem aplicadas nos processos produtivos. 
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3 AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 Os modos de produção agrícola evoluíram junto com a sociedade e, de forma mútua, a 

sociedade tem passado por grandes transformações que, em grande parte, devem-se às 

mudanças ocorridas na agricultura ao longo da história. 

 

 A agricultura tradicional foi praticada na maior parte do mundo por muito tempo e, 

hoje, só é observada em algumas poucas regiões. Na época em que este tipo de agricultura 

predominava, não se falava em escassez de recursos, como terras e água, e a população do 

planeta era muito menor, portanto, não havia grandes preocupações com a eficiência no uso 

de recursos e com a produtividade por área. 

 

 Com a explosão demográfica observada no século XX e as crises econômica e 

humanitária desencadeadas pela II Guerra Mundial, sentiu-se a necessidade de se desenvolver 

tecnologias para aumentar a produtividade agrícola. Em um cenário em que o mundo 

ocidental já se encontrava totalmente inserido na lógica capitalista, corporações de grande 

porte vislumbraram as oportunidades que a produção agrícola tinha a oferecer e iniciaram um 

processo em que passariam a dominar esse mercado, tanto com a produção de alimentos 

quanto a de insumos. 

 

 A chamada agricultura empresarial ou patronal ganhou força com a Revolução Verde, 

evento de abrangência global que se baseou na crença de que o problema da fome no mundo 

se devia à baixa produção de alimentos. Assim, iniciou-se uma corrida fundamentada na 

modernização do campo como instrumento de combate à fome a à pobreza. Fortemente 

embasados na mecanização dos processos protutivos e no uso intensivo de produtos químicos 

industrializados (defensivos agrícolas), os paradigmas da Revolução Verde têm sido 

possibilitados devido aos esforços voltados para tal, por parte de investimentos maciços do 

setor privado em pesquisas e do apoio governamental através de políticas públicas que 

privilegiam a agricultura patronal. Com o avanço da ciência, a tecnologia destinada à 

produção agropecuária alcançou um novo patamar, com o uso de sementes "melhoradas" e os 

organismos geneticamente modificados, aumentando ainda mais o abismo existente entre os 

pequenos produtores e os grandes empresários da indústria agropecuária. 
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 Com o passar dos anos, constatou-se que as inovações proporcionadas pela Revolução 

Verde, apesar de terem proporcionado um aumento na produtividade agrícola, não foram 

capazes de solucionar problemas como o da Segurança Alimentar, a questão ambiental e os 

problemas sociais. Ao contrário disso, uma série de consequências do uso de pesticidas, da 

mecanização e de outras práticas tidas como solução agravaram a situação das pessoas do 

campo e da cidade. Com a intensiva mecanização no campo, o êxodo rural, ocasionado pelo 

desemprego generalizado, gerou um aumento das populações de periferia, pessoas com pouca 

ou nenhuma escolaridade e pouco adaptadas às, já reduzidas, possibilidades de trabalho nas 

cidades, acentuando os problemas com a fome, miséria e violência. 

 

 Diante desse cenário emerge a Agricultura Familiar. Seu conceito foi consolidado no 

país nos anos 1990, a partir de pressões por parte de movimentos sindicais e sociais, 

especialmente por intermédio da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura 

(Contag), e da realização de estudos que avançaram em relação à definição de pequena 

produção rural, baseada não somente no tamanho da propriedade ou no valor da produção da 

unidade familiar, mas com base também nas relações socioeconômicas de produção 

(MAMEDE, 2012). 

 

 A agricultura familiar é aquela em que a gestão, a propriedade e a maior parte do 

trabalho vêm de indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento. Distingue-

se da agricultura empresarial ou "Agronegócio" pelos seus objetivos, seus métodos, suas 

tecnologias e suas consequências para o meio ambiente e vida das pessoas do campo e da 

cidade.  Seus produtos, em última análise, são o alimento que chega à mesa das famílias, 

enquanto que os da agricultura empresarial são, em sua maioria, commodities agrícolas 

destinadas ao mercado exportador. 

 

 Outra distinção bastente clara é o fato de o agronegócio praticar predominantemente a 

monocultura, enquanto que na agricultura familiar os cultivos são variados, já que boa parte 

da produção vai para o consumo da própria família.   

 

 A caracterização da agricultura familiar foi criada, inicialmente,  para enquadramento 

de famílias nas linhas de crédito do sistema financeiro. De acordo com o Art. 3º da Lei Nº 

11.326, de 24 de Julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política 

Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais, considera-se 
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agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, 

atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

 

I – Não detenha, a qualquer título, área maior que 4 (quatro) módulos fiscais¹; 

 

II – Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do 

seu estabelecimento ou empreendimento; 

 

III – Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo; (Inciso com 

redação dada pela Lei nº 12.512, de 14/10/2011)  

 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

 

 Contrastando com a agricultura empresarial, a agricultura familiar ostenta expressivos 

indicadores que evidenciam seu potencial de promover o Desenvolvimento Rural Sustentável, 

porém, quando se tratam de políticas públicas de fomento, costuma ficar em segundo plano. 

  

 O documento entitulado Estatísticas do Meio Rural 2010 – 2011, contendo dados do 

MDA e do Censo Agropecuário 2006, do IBGE, apresenta alguns números que podem ilustrar 

melhor essa realidade. Segundo este e outros levantamentos, a Agricultura Familiar: 

 

 É responsável por 82% dos postos de trabalho existentes no campo;  

 É responsável pela produção de 70% dos alimentos consumidos pelo brasileiro; 

(GOVERNO DO BRASIL, 2017) 

 Acessa  menos de 40% do volume de crédito que o governo federal disponibiliza para 

a agricultura; 

 Apenas 8% dos produtores familiares tinham acesso a assistência técnica em 2006; 

(VILPOUX, 2011). 

 

________________________ 

 

¹ Um módulo fiscal é definido como a área de terra necessária e suficiente para uma família de agricultores 

produzir e se desenvolver. Sua medida varia entre as regiões e depende basicamente da capacidade de exploração 

do ecossistema local. (Mamede, 2012) 
  

http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2011/lei-12512-14-outubro-2011-611618-publicacaooriginal-133836-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2011/lei-12512-14-outubro-2011-611618-publicacaooriginal-133836-pl.html
http://www2.camara.gov.br/legin/fed/lei/2011/lei-12512-14-outubro-2011-611618-publicacaooriginal-133836-pl.html
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 Grande parte dos alimentos que consumimos são oriundos da Agicultura Familiar, 

dentre os quais estão presentes muitos daqueles que compõem a cesta básica. A figura 1 

fornece dados que complementam os já apresentados. 

 

Figura 1 – Tabela demonstrando participação da Agricultura 

Familiar na produção de diversas culturas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: DIEESE. 

 

O pleno desenvolvimento da Agricultura Familiar depende, além dos diversos fatores já 

citados, de políticas voltadas para a disponibilização de crédito para financiamento das 

atividades, levando em conta a realidade desses agricultores.  

 

 O fortalecimento deste tipo de agricultura no Brasil está centrado em dois programas 

básicos: Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e o  Programa 

Nacional de Reforma Agrária (MAMEDE, 2012). 

 

 Segundo Mamede (2012), o Pronaf foi criado pelo Governo Federal e tinha, 

inicialmente, a coordenação do MDA. Esse Ministério era responsável pela política agrícola e 

agrária da agricultura familiar. Atualmente a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Agrário está responsável pela coordenação do programa. Outro Ministério, 

o MAPA, é responsável pela política da agricultura empresarial, a dos grandes produtores. 

Isso demonstra que o Brasil tem dois programas e dois órgãos máximos de gestão para duas 
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políticas diferenciadas. 

 

 Apesar das pautas das reivindicações incluirem, inicialmente, assistência técnica, 

infraestrutura, meio ambiente e tecnologia, esses temas acabaram ficando em segundo plano 

devido a importância muito maior dada ao crédito rural diferenciado (SILVA, 2010). 

 

 Para Mamede (2012), mesmo com a maior importância dada à questão do crédito, o 

Pronaf é bastante amplo e tem dentre suas diretrizes o planejamento para o desenvolvimento 

rural.  

 

 As linhas de crédito do Pronaf incluem financiamentos para investimento e custeio 

com baixas taxas de juros. Além de crédito para produtores individuais, o programa 

disponibiliza crédito coletivo para pessoas jurídicas, destinado a associações e cooperativas 

(MAMEDE, 2012; VILPOUX, 2011). 

 

 Apesar dos programas de crédito e de ações do governo voltadas para a assistência 

técnica, geração de tecnologias, apoio à infraestrutura, dentre outros,  vários fatores têm sido 

apontados por representantes de movimentos sociais e sindicais como limitantes ao acesso 

dessas políticas por parte dos agricultores familiares, incluindo: endividamento agrícola; 

liberação do crédito fora da época de plantio; insuficiência dos serviços públicos de ATER; 

burocracia; dificuldades de gestão das propriedades e comercialização (MAMEDE, 2012). 

 

 A participação e cooperação dos diversos atores envolvidos na busca de um objetivo 

comum é fundamental para aumentar as chances de concretização do que se planeja. No 

âmbito da Agricultura Familiar,  Mamede (2012, p. 64) ressalta a relevância disso: 

 

O Pronaf é uma política que estabelece parcerias entre os poderes públicos 

municipais, estaduais e federal e os diversos setores da sociedade ligados ao campo. 

Na lógica do programa, os agricultores familiares e suas organizações são, ao 

mesmo tempo, beneficiários e parceiros, participando na programação, execução, 

aporte de recursos, fiscalizando e avaliando as ações desenvolvidas. 

 

 A Agricultura Familiar tem demonstrado um grande potencial de promover o 

desenvolvimento no meio rural com respeito aos princípios da sustentabilidade. Entretanto, 

seu sucesso depende não apenas do empenho do agricultor e das políticas de crédito.  É 
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preciso integrar estes aspectos à ações voltadas para a educação no campo (que considere a 

realidade do meio rural e as particularidades locais), a um serviço de ATER compatível com 

as especificidades de cada região e que valorize o saber popular, e a um maior incentivo a 

pesquisas voltadas para a realidade do pequeno produtor, de modo que se possa desenvolver 

tecnologias adequadas. 
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4 EXTENSÃO RURAL E A PNATER 

 

 De acordo com a Lei 12.188, de 11 de Janeiro de 2010, Assistência Técnica e Extensão 

Rural é um serviço de educação não formal, de caráter continuado, no meio rural, que 

promove processos de gestão, produção, beneficiamento e comercialização das atividades e 

dos serviços agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais.  

 

 A prática extensionista, segundo alguns autores, ocorre desde a idade antiga, quando 

algumas técnicas de plantio e irrigação eram ensinadas. Já na história moderna, os primeiros 

relatos de ações de Extensão Rural foram registrados na Europa, quando, em virtude de uma 

maior demanda por matérias primas para atender ao emergente setor industrial, buscou-se 

aumentar a produtividade no campo. 

 

 Mas foi nos Estados Unidos que surgiu a Extensão Rural organizada por meio de 

instituições. Dentro de um contexto de profundas transformações, desencadeadas pelo 

advento da Revolução Industrial e da Gruarra da Secessão, a extensão americana passou a 

funcionar como um elo entre as universidades, os centros de pesquisa e as populações rurais. 

Esse formato de extensão, onde o extencionista faz a interface entre a pesquisa e os 

agricultores, é denominado de "modelo clássico" (WAGNER, 2011). 

 

 Impulsionado pelo fenômeno da globalização, o modelo americano de difusão de 

tecnologias para o campo foi implementado na América Latina, incluindo o Brasil. A primeira 

instituição oficial de extensão do nosso país foi criada na década de 1940, a Associação de 

Crédito e Assistência Rural de Minas Gerais (Acar – MG). 

 

 A ATER oficial no Brasil, inserida na lógica da Revolução Verde, não foi capaz de 

atender às necessidades dos pequenos produtores, e não tinha, segundo Mamede (2012), uma 

postura dialógica com esses produtores. Segundo esta mesma autora:  

 
Com esse distanciamento, emergiu outra assistência técnica e extensão rural, não 

oficial, prestada por pessoas oriundas das próprias comunidades, conhecedoras de 

suas realidades e capacitadas para implementar agriculturas de base ecológica, que 

hoje podem lograr resultados muito mais satisfatórios, fortalecendo o papel dos 

agricultores familiares como sujeitos de suas ações. Esse caminho imposto por uma 

Ater equivocada pode ser considerado como positivo para o fortalecimento da 

agricultura familiar no Brasil. (MAMEDE, 2012, p. 24) 
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 De acordo com Mamede (2012, p. 67), os serviços oficiais de Ater são gratuitos e são 

executados pelas entidades estaduais, no âmbito da Associação Brasileira das Entidades 

Estaduais de Assistência Técnica e Extensão Rural (Asbraer) . A autora ainda destaca que as 

atividades de Ater: 

  

(...) devem se configurar como um processo educativo, permanente e continuado, e 

garantir uma abordagem sistêmica e multidisciplinar, mediante a utilização de 

métodos participativos, a partir da prática dialógica e de uma pedagogia 

construtivista. 
 

 

 Mamede (2012) destaca alguns princípios e diretrizes para a construção e 

implementação de políticas públicas no âmbito da Ater, dentre as quais: 

 

 Adoção de enfoques metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico 

embasado nos preceitos da agroecologia; 

 

 Incentivo e promoção do protagonismo dos agricultores em todos os processos 

inerentes ao desenvolvimento de sua unidade de produção ou sua comunidade. Deve 

ocorrer desde o diagnóstico até a comercialização e avaliação de resultados, passando 

por todo o processo produtivo; 

 

 Estabelecimento de interações efetivas e permanentes entre as instituições e as 

comunidades rurais, privilegiando espaços de construção coletiva, onde a participação 

e gestão compartilhada sejam pautadas na corresponsabilidade entre todos os agentes 

do processo; 

 

 Articulação da Ater com a pesquisa e o ensino, para a geração de tecnologias 

adaptadas à realidade dos agricultores; 

 

 Adaptação dos planos e programas de Ater às diferentes realidades regionais, 

reconhecendo as diversidades étnicas, de raça, de gênero, de geração e das condições 

socioeconômicas, culturais e ambientais dos diversos agroecossistemas. 

 

 Com a adoção desses princípios, podemos contornar algumas inadequações do modelo 

tradicional, no qual ocorre um fluxo vertical de conhecimentos, onde o pesquisador ensina ao 
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técnico e este orienta o produtor, sem que haja trocas de conhecimentos ou a busca 

sistematizada pelas reais necessidades dos agricultores. Além disso, o modelo adotado pela 

Revolução Verde não prioriza os preceitos do desenvolvimento sustentável. 

 

 Desde o início da implantação desse serviço, os programas baseavam-se em problemas 

concretos da realidade brasileira, tais como baixa produtividade e baixo nível de vida, que, 

vistos de forma simplista, foram tratados de forma alheia à própria realidade, através dos 

modelos clássicos de difusão. Os instrumentos clássicos de pesquisa deram lugar a novos 

conceitos, mais participativos, muitos deles fundamentados nas teorias e nos métodos da 

educação popular (WAGNER, 2011). 

 

 É notável a pluralidade de instituições que prestam serviços de ATER no nosso país. 

Além das instituições oficiais, temos ONG's, cooperativas, universidades, sindicatos de 

trabalhadores rurais, movimentos sociais, empresas privadas produtoras de insumos, 

agroindústrias, dentre diversas outras. Nessa vasta gama de instituições, podemos verificar 

uma grande diversidade quanto aos seus objetivos, seus métodos e suas maneiras de se 

relacionar com o agricultor e com o meio ambiente (MUCHAGATA, 2003). 

 

 A necessidade de se repensar uma política nacional de Ater para o Brasil tem sido uma 

pauta constante de todos aqueles ligados à área desde a extinção da Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater), no início dos anos 1990. Entretanto, essa 

preocupação ganhou uma nova dimensão quando uma recente avaliação de políticas públicas 

de apoio a agricultura familiar, no âmbito do Pronaf, apontou que as deficiências na 

assistência técnica aos agricultores e suas organizações têm representado um importante 

entrave para que essas políticas atinjam seus objetivos (MUCHAGATA, 2003). 

 

 É nesse cenário que, em 2003, o Governo Federal institui a Política Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Pnater). Orientada pelo Programa Nacional de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Pronater), a Pnater foi construida em parceiria com 

instituições de Ater e a sociedade civil organizada. O Pronater estabelece as diretrizes e metas 

para os serviços públicos de Ater no país.   

 

 O artigo 3º da Lei 12.188, de 11 de Janeiro de 2010, estabelece como princípios da 

Pnater: 
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I - desenvolvimento rural sustentável, compatível com a utilização adequada dos recursos 

naturais e com a preservação do meio ambiente; 

 

II - gratuidade, qualidade e acessibilidade aos serviços de assistência técnica e extensão rural; 

 

III - adoção de metodologia participativa, com enfoque multidisciplinar, interdisciplinar e 

intercultural, buscando a construção da cidadania e a democratização da gestão da política 

pública; 

 

IV - adoção dos princípios da agricultura de base ecológica como enfoque preferencial para o 

desenvolvimento de sistemas de produção sustentáveis; 

 

V - equidade nas relações de gênero, geração, raça e etnia; e 

 

VI - contribuição para a segurança e soberania alimentar e nutricional. 

 

 A Lei 12.897, de 18 de Dezembro de 2013, autoriza o Poder Executivo a instituir a  

Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural – ANATER, e o Decreto Nº 8.252, 

de 26 de Maio de 2014, a institui.  A Agência tem como missão implementar a PNATER, 

avançar na garantia do atendimento público gratuito de uma Ater dialógica, agroecológica e 

diferenciada para os diversos públicos da agricultura familiar. Dentre as suas competências, 

podemos destacar a promoção e implementação dos programas de Ater; a promoção da 

integração entre a pesquisa agropecuária e o sistema de Ater; e o credenciamento de entidades 

públicas e privadas prestadoras de serviços de assistência técnica e extensão rural;  

 

 É papel da ATER reconhecer as especificidades de cada região, promover o diálogo 

com a população do campo, a fim de conhecer suas reais necessidades e anseios, e identificar 

potencialidades que possam contribuir para promover o Desenvolvimento Rural Sustentável. 

Espera-se, com as novas políticas públicas para o setor, que toda a sociedade possa usufruir 

dos seus resultados. 
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5 CONCEITO DE SISTEMA E INTRODUÇÃO À ABORDAGEM SISTÊMICA 

 

 Há diversas formas de se analisar e estudar uma realidade. Dentro das metodologias de 

análise, destacam-se duas abordagens, a Abordagem Analítica ou Cartesiana e a Abordagem 

Sistêmica. A escolha da abordagem mais adequada para cada situação implica em um 

entendimento mais apropriado daquela realidade e, assim, é possível tomar as melhores 

decisões no sentido de transformar tal realidade para que alguma demanda seja atendida. 

 

 Segundo Miguel (2009), a abordagem Analítica tem sido bastante utilizada no 

hemisfério Ocidental desde o século XVII, mas foi no período da Revolução Industrial que 

teve um especial destaque. Na época, a sociedade de uma maneira geral e, muito 

principalmente, as classes dominantes, tinham seus esforços voltados para a produção de bens 

de consumo em larga escala, sem haver quase nenhuma preocupação com aspectos alheios 

aos produtivos, como quantidade produzida, custo de produção, preço de venda, dentre outros 

parâmetros. Os aspectos Ambiental, Social e Econômico (no sentido do problema da escassez 

de recursos) não constituiam razão para grandes preocupações.  

 

 As linhas de produção da manufatura foram gradativamente sendo substituidas por 

sistemas mecanizados. Para tal finalidade, a Física Newtoneana foi bastante utilizada, uma 

vez que a construção e funcionamento de máquinas (bens de produção) exigia conhecimentos 

e técnicas de engenharia cada vez mais precisas. 

 

 Nesse período da história, marcado por uma acelerada busca pelo aperfeiçoamento dos 

processos produtivos, a Abordagem Analítica foi de grande utilidade, pois seu caráter 

reducionista permitia que partes de um problema (ou de um sistema) fossem isoladas do todo 

e, assim, estudadas de maneira mais detalhada e objetiva. 

 

 Contudo, quando se tratam de realidades ditas complexas, faz-se necessária a 

utilização de uma abordagem mais abrangente e de caráter multi e interdisciplinar, de modo 

que seja possível traçar um plano de ações adequado para satisfazer as necessidades das 

pessoas. 
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 A principal diferença entre estas duas abordagens é que na Abordagem Cartesiana se 

busca isolar cada fragmento da realidade ou subsistema para estudá-lo (e então, quando se 

tenta corrigir o problema, as ações incidem unicamente sobre o fragmento ou subsistema em 

questão) e na Abordagem Sistêmica admite-se que os componentes do conjunto ou os 

subsistemas estão interligados de tal forma que é impossível se compreender integralmente 

uma realidade estudando-se isoladamente as partes que a compõem. Da mesma forma, é 

praticamente impossível se encontrar a melhor solução para um problema complexo quando o 

analisamos sob uma perspectiva que não contextualiza suas partes constituintes (entre si e 

com o todo) e que não o contextualiza enquanto parte constituinte de uma realidade (ou 

sistema) mais ampla. 

 

 Um "sistema" pode ser conceituado como um conjunto de elementos (ou subsistemas) 

organizados,  interligados e interdependentes, que interagem entre si e com o todo (o sistema 

em questão) para se atingir determinados objetivos. Cada elemento ou subsistema pode ser 

considerado um sistema e, assim, decomposto em diversos subsistemas menores, seguindo, 

assim, uma hierarquia. Em se tratando de realidades complexas, não existe, para fins práticos, 

um sistema totalmente fechado, o que significa que o sistema será influenciado pelo seu 

entorno e também exercerá influência sobre este meio externo. 

 

 Podemos definir, então, de forma bastante sucinta, um Sistema Agrário como um 

sistema aberto composto por dois subsistemas principais: o ecossistema cultivado e o sistema 

social produtivo, os quais assumem estreita relação de interdependência e 

complementariedade. 

 

 Em um sistema agrário qualquer, podemos identificar, no mínimo, três aspectos 

importantes, os quais podem ser tratados como subsistemas, cada qual com sua complexidade 

e suas especificidades. São eles os aspectos Social, Ambiental e Econômico, os quais 

assumem uma estreita relação de interdependência.  

 

 Em se tratando de um sistema agrário, quando se realiza um estudo utilizando o 

método Analítico, normalmente se contempla principalmente ou exclusivamente o aspecto 

Financeiro. Na grande maioria dos sistemas produtivos desenvolvidos até hoje, quando se 

busca melhorar o aspecto financeiro, ou seja, aumentar o lucro, as principais medidas tomadas 

visam reduzir os custos e incrementar as receitas, medidas estas que, invariavelmente, vão de 



26 

 

 

encontro aos demais aspectos, especialmente o ambiental e o social.  

 

 Segundo Garcia Filho (1999), citado por Bento (2015), a fundamentação metodológica 

para a análise diagnóstico da realidade agrária baseia-se na teoria de sistemas, cujo principal 

objetivo é contribuir com a elaboração de linhas estratégicas de desenvolvimento rural e na 

definição de políticas públicas para o setor. 

 

 A atual conjuntura, na qual muitas pessoas vêm atingindo um novo patamar de 

conhecimento e consciência, fato este que pode ser atribuído, em grande parte, à 

popularização de alguns meios de comunicação, revela que, cada vez mais, a sociedade tem 

demonstrado uma maior empatia para com algumas causas importantes, como a Social e a 

Ambiental. Desta forma, apesar de muitos ainda seguirem na contramão deste comportamento 

mais consciente, que é uma tendência e uma necessidade, podemos notar que a sociedade, de 

uma forma geral, parece mais disposta a se alinhar aos novos paradigmas de consumo e de 

interação com o meio. 
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6  APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 A Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA) é um órgão do Governo Estadual 

cuja missão é promover o Desenvolvimento Rural Sustentável. A instituição é responsável 

pelo planejamento, coordenação,  execução e fiscalização de projetos de desenvolvimento 

rural no território do Estado do Ceará, com foco no fortalecimento e expansão da agricultura 

familiar, visando a inclusão e a justiça social, e atua em parceiria com diversas instituições 

públicas e privadas. 

 

 Toda a dinâmica relativa às diversas etapas dos projetos envolve a articulação entre as 

coordenadorias, as Unidades de Gerenciamento de Projetos, existentes na Secretaria, e as 

instituições a ela vinculadas. As coordenadorias que compõem a SDA e as Unidades de 

Gerenciamento de Projetos (UGP's) que têm esta mesma Secretaria como órgão executor 

serão apresentadas a seguir:  

 

 CODAF: A Coordenadoria do Desenvolvimento da Agricultura Familiar é responsável 

por planejar, coordenar e dar suporte aos programas e projetos da agricultura, 

prezando pelos princípios da agroecologia e visando o desenvolvimento de diversos 

setores e cadeias produtivas no âmbito da agricultura familiar; 

 

 CODET: A Coordenadoria do Desenvolvimento Territorial e Combate a Pobreza Rural 

é responsável pelo apoio ao desenvolvimento sustentável dos territórios do estado. 

Cabe a esta coordenadoria articular as ações da União, do Estado e dos Municípios 

voltadas para o convívio com as adversidades climáticas, elaborar políticas públicas 

para o setor, promover a melhoria da qualidade aos produtos locais, identificar fontes 

de financiamento e elaborar  projetos para captação de recursos, estimular a 

capacitação participativa de recursos humanos, com incentivos ao cooperativismo e 

associativismo;   

 

 COPPE: Coordenadoria de Programas e Projetos Especiais. Suas principais atribuições 

são planejar e coordenar as ações do Projeto de Combate à Pobreza Rural no Estado 

do Ceará.  
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 COCRED: Coordenadoria de Crédito Rural e Políticas Afins. Compete a esta 

coordenadoria gerenciar, dar apoio técnico e divulgar os programas e projetos da 

agricultura familiar, com implantação de infraestrutura produtiva, disponibilização de 

crédito para projetos (por meio do Fundo Estadual para o Desenvolvimento da 

Agricultura Familiar - FEDAF e do Pronaf A), garantia de renda mínima em caso de 

ocorrência de estiagem ou enchente (através do Fundo Garantia Safra); 

 

 COPLAG: Coordenadoria de Planejamento e Gestão. Tem por finalidade dar suporte à 

execução e logística das operações, prezando pela eficácia e redução de desperdícios, 

gerenciar os recursos financeiros disponibilizados, gerenciar contratos e convênios e 

dar suporte ao aparato tecnológico responsável pelo funcionamento da SDA; 

 

 COAPE: A Coordenadoria de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária é a responsável 

por planejar, coordenar, fiscalizar e dar suporte aos programas, projetos e instituições 

afins, visando o desenvolvimento autônimo da bovinocultura leiteira, 

ovinocaprinocultura, apicultura, avicultura, Programa de Aquisição de Alimentos – 

Leite (PAA – Leite), eventos, feiras agropecuárias e marcas e registros de animais.  

 

 UGP – Projeto São José III: Tem por finalidade gerenciar ações do Projeto de 

Desenvolvimento Rural Sustentável (Projeto São José III), o qual visa o 

fortalecimento da agricultura familiar e o bem estar das comunidades rurais, com foco 

nas ações voltadas para infraestrutura, especialmente aquela direcionada a contornar 

os problemas do déficit hídrico no estado. O projeto é de grande abrangencia e dois 

terços do seu valor total (U$ 150 milhões) é financiado pelo Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); 

 

 UGP – Projeto Paulo Freire: Sua finalidade é gerenciar ações do Projeto Paulo Freire, 

o qual objetiva reduzir a pobreza e elevar o padrão de vida de agricultores familiares 

através do desenvolvimento do capital social e humano e da produção sustentável, 

com foco prioritário nos jovens e mulheres. Atua em 31 municípios do Ceará. 
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7  PROJETOS ACOMPANHADOS 

 

 Os projetos desenvolvidos na SDA são majoritariamente  projetos produtivos, ou seja, 

aqueles que têm suas ações voltadas principalmente para a distribuição de meios de produção, 

como, por exemplo, os animais, sementes e mudas de plantas, materiais para construção de 

instalações, utensílios para o manejo racional dos animais, dentre outros materiais.  

 

 Porém, para que os objetivos  dos projetos sejam atingidos integralmente, é importante 

que ações e projetos complementares sejam desenvolvidos, como é o caso das ações de 

capacitação de produtores, importantes para que estes façam o melhor uso dos bens 

adquiridos. Dentro desse contexto, destaca-se um programa que foi criado no ano de 2003, o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Como se sabe, a dinâmica do mercado favorece 

os produtores de maior porte, com maior volume de produção. Assim, através do PAA , o 

Governo Federal compra (respeitando um limite de quantidade por produtor) alimentos dos 

produtores familiares a um preço considerado justo (acima do preço médio do mercado local) 

e os distribui para populações em estado de vulnerabilidade social. Desta forma, os projetos 

produtivos são reforçadas com ações de capacitação e complementados com os programas de 

demanda institucional. A COAPE é responsável por um dos segmentos do programa, o PAA-

Leite.  

 

 Durante a minha permanência como estagiário na SDA tive a oportunidade de 

acompanhar etapas de alguns projetos. Dos Projetos Paulo Freire e São José III acompanhei 

apenas algumas ações pontuais, porém, aqueles com os quais me familiarizei mais e que 

tiveram um maior impacto na minha experiência de estágio serão brevemente explanados. 

 

7.1  Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará 

 

 O projeto é uma parceria entre o Ministério da Integração e o Governo do Estado e 

visa o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura, tornando-a 

competitiva e rentável, por meio de ações direcionadas para a melhoria dos rebanhos, 

implantação de reserva alimentar e capacitação dos agricultores familiares. As características 

destas espécies, ovinos e caprinos, em relação à sua rusticidade para as condições climáticas 

da região constituiram fator preponderante para a concepção e estruturação do projeto. 
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 O público-alvo são agricultores familiares com renda de até 1/2 salário mínimo, que 

possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), residem em comunidades atendidas pelo 

Programa Luz para Todos e que estão inscritos no CAD-Único (Brasil sem Miséria), que 

tenham disponibilidade de terras e possuam vocação para a criação de ovinos e caprinos. Os 

beneficiários do projeto, um total de 604 famílias, estão distribuidos em 12 municípios 

cearenses. Nos municípios de Santa Quitéria, Monsenhor Tabosa, Tamboril, Catunda, 

Ipueiras, Nova Russas, Aiuaba, Independência, Crateús, Poranga e Campos Sales o projeto 

visa a implantação, em cada um deles, de um núcleo de produção de leite de cabra, e em Tauá, 

o acompanhamento técnico de 120 ovinocaprinocultores. 

 

 O projeto conta com a parceria dos programas de governo para demanda dos produtos 

oriundos desta cadeia produtiva: o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e o 

Programa de Aquisição de Alimentos (PAA ), beneficiando, simultaneamente, os agricultores 

familiares e as populações em situação de vulnerabilidade social. 

 

 Dentro do eixo da caprinocultura leiteira, cada beneficiário deverá receber 15 matrizes 

com aptidão leiteira e um reprodutor P.O (puro de origem). Após dois anos, cada um deles 

deverá repassar 07 fêmeas para novos beneficiários do projeto. Já no município de Tauá, 

através do acompanhamento técnico de ovinocaprinocultores, pretende-se produzir cordeiros 

e cabritos com carcaça padronizada, para atender ao mercado da carne.  

 

 Os recursos para financiamento do projeto vêm de duas fontes. O O Governo Federal, 

através do Ministério da Integração, contribui com a maior parcela da verba e o Governo do 

Estado do Ceará dará a contrapartida via Fundo Estadual de Combate à Pobreza.  

 

7.2  Projetos Produtivos para Superação da Pobreza em Assentamentos do Estado do 

Ceará 

 

 São projetos implantados em assentamentos instituidos pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Refeorma Agrária (INCRA) e pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário do 

Ceará (IDACE), e contemplam oito áreas: Apicultura, Caprinocultura Leiteira, Forragicultura 

irrigada, Fruticultura irrigada, Quintais Produtivos e Avicultura (Galinha Caipira).  
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 O projeto visa promover a estruturação dos assentamentos rurais no Ceará por meio da 

implementação de projetos produtivos adequados à convivência com o semiárido, garantindo 

a segurança alimentar e nutricional das famílias beneficiadas, e alinhados aos princípios da 

agroecologia e do desenvolvimento sustentável. 

 

 A demanda pelos projetos foi feita pelos assentados, representados pelo Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e pela Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras da Agricultura do Estado do Ceará (FETRAECE). O público-alvo são 

agricultores familiares residentes em assentamentos rurais vinculados ao INCRA, IDACE, 

MST e FETRAECE. O projeto deve beneficiar 1.911 famílias em 30 municípios cearenses.  

 

 As principais estratégias para a superação da pobreza nos assentamentos, no âmbito 

deste projeto, são ações integradas ao repasse dos bens de produção, dentre as quais: 

capacitação dos assentados no desenvolvimento das cadeias produtivas adequadas a cada 

região, com o uso de tecnologias convenientes; ampliação da escala de produção das cadeias 

produtivas selecionadas; assistência técnica continuada aos beneficiários, sob supervisão da 

SDA e acompanhamento do INCRA; e absorção dos produtos gerados pelos beneficiários  

através do mercado institucional (PAA e PNAE) e apoio à integração destes produtos nos 

mercados convencionais. 

 

 Antes da implantação de cada unidade produtiva, há um trabalho de mobilização e 

identificação de grupos de interesse, com a divulgação do projeto e orientação sobre os 

consequentes benefícios e ônus. O investimento feito pelas entidades financiadoras deve ser 

reposto pelos beneficiários ao final do horizonte temporal do projeto.  
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8  RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS 

 

O estágio realizado na SDA ocorreu, mais precisamente, na COAPE, onde pude acompanhar 

alguns projetos que estavam em andamento. 

 

8.1  Capacitação em Ovinocaprinocultura em Crateús 

 

 Tratou-se de uma capacitação para produtores, criadores de ovinos e caprinos no 

Asssentamento Pocinhos, em Crateús, como uma das etapas do projeto entitulado 

Desenvolvimento da Ovinocaprinocultura no Estado do Ceará. 

 

 A capacitação foi dada por um agrônomo contratado para esta função, e teve o auxílio 

do coordenador do Nucleo de Ovinocaprinocultura, NUOVIS, da COAPE (SDA), o qual 

ajudou principalmente na parte prática, além de tirar dúvidas dos beneficiários quanto ao 

projeto. 

 

 Dois técnicos do Instituto para o Desenvolvimento da Economia Familiar - IDEF, bem 

como um técnico da Ematerce que mora na região e é criador de caprinos da raça anglo-

nubiano, acompanharam essa etapa do curso e auxiliaram na organização da apresentação, na 

mobilização dos espectadores e colaboraram com intervenções nas apresentações, 

contribuindo com seus conhecimentos e experiências. 

 

 A ação teve como objetivo difundir as principais práticas  de manejo a serem adotadas 

rotineiramente nas instalações e nos rebanhos, de maneira que os produtores compreendam a 

importância da profilaxia, das medidas curativas, da escolha dos animais de reprodução, do 

manejo da ordenha e das crias, dentre outros assuntos de fundamental importância para o 

desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da ovinocaprinocultura. 

 

 A capacitação havia iniciado no ano passado e esta primeira etapa, que durou 3 dias, 

abordou os assuntos: suporte forrageiro, manejo alimentar e principais raças de ovinos e 

caprinos. A segunda etapa da capacitação, a qual pude acompanhar, também teve duração de 3 

dias e abordou os temas: manejo sanitário e reprodutivo. No terceiro dia houve a aula prática e 

um dos produtores disponibilizou parte do seu rebanho para as demonstrações de algumas 
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práticas, tais quais: estimativa de idade através da dentição; identificação do animais (colar, 

brinco, tatuagem, ferra, dentre outros métodos); vermifugação; vacinação; castração (com 

alicate emasculador); amochamento com mochador elétrico (Figura 2) e casqueamento. 

 

                               Figura 2 – Uso de mochador elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fonte: o autor 

                              

 No primeiro e no terceiro dias participaram da capacitação uma professora do curso de 

Zootecnia do Instituto Federal de Crateús com alguns alunos. Os mesmos tiveram a 

oportunidade de aprender um pouco mais sobre a criação de pequenos ruminantes e conhecer 

criadores e técnicos envolvidos na cadeia produtiva de tais animais.  

 

8.2  Entrega de projetos do INCRA em Crateús e Tamboril 

 

 Na semana seguinte embarquei em mais uma viagem para a mesma região. Tratou-se 

da entrega de animais em dois assentamentos, sendo um em Crateús e outro em Tamboril. A 

missão, que durou 4 dias, foi uma das últimas etapas do projeto do INCRA, no qual os 

beneficiários receberam, cada um, 15 cabras mestiças com aptidão leiteira e um reprodutor 

puro de raça leiteira (constavam as raças Saanen, Anglo-nubiana, Parda-alpina, Toggenburg e 

Murciana), além de um kit de higienização de ordenha (Figura 3), contendo os seguintes itens: 

01 tambor de plástico com capacidade para 30 litros; 01 balde inox com capacidade de 5 

litros; 02 aplicadores sem retorno; 01 caneca de fundo preto; 01 funil coador em plástico; 01 
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pacote de papel toalha descartável; solução de iodo; detergente neutro e água sanitária. 

 

                                       Figura 3 – Kits para ordenha higiênica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fonte: o autor 

 

 Nossa equipe se intalou na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Crateús.  

No dia da nossa chegada acomodamos nossa bagagem e seguimos para o Assentamento 

Palmares, em Crateús, para verificar como estavam os preparativos para o recebimento dos 

animais. Algumas lideranças do assentamento conseguiram, junto a prefeitura do município, 

grades metálicas com porta corrediça para montagem das baias. A quantidade de grades foi 

suficiente para construir aproximadamente 70% do total de baias necessárias para acomodar 

provisoriamente os animais até a entrega oficial dos animais. Até a noite do dia seguinte as 

baias estavam montadas e a área principal, onde seriam descarregados os animais, estava 

vedada, dificultando uma eventual fuga.  

 

 Após a arrancada de alguns tocos o acesso do caminhão grande ao curral ficou 

desempedido. A chegada dos animais aconteceu depois das 21 h da quarta-feira e contou com 

a presença de curiosos e de pessoas dispostas a ajudar no desembarque e distribuição dos 

animais nas baias. Dos animais que desembarcaram, 384 permaneceram nesse assentamento 

para serem entregues a 24 beneficiários.  

 A mesma visita prévia aconteceu no Assentamento Monte Alegre, em Tamboril. Neste 
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assentamento, o número de beneficiários era menor e as instalações encontravam-se 

praticamente prontas para o recebimento dos lotes. 

 Desembarcaram no Assentamento Palmares todos os 560 animais vindos da Bahia. No 

dia seguinte, aqueles destinados ao Assentamento Monte Alegre foram transportados até o 

local no caminhão da SDA, pois o acesso para o caminhão grande era mais complicado. 

 

 Em meio a estas visitas prévias tivemos tempo para conhecer alguns exemplos de 

produtores que se destacaram. Agricultores mostravam, orgulhosos, suas instalações 

zootécnicas, seus quintais produtivos, sistemas de irrigação etc. Os mais marcantes foram no  

Assentamento Monte Alegre, onde vimos um sistema de "Mandala" (Figura 4), onde o 

agricultor construiu um tanque, onde criava peixes e trocava a água periodicamente, 

utilizando a agua "suja" para irrigar as hortaliças e frutas plantadas no entorno. O outro 

exemplo que chamou a atenção, naquele mesmo assentamento, foi um quintal produtivo que 

possuia uma grande extensão e enorme variedade de cultivos, dentre frutas, verduras, 

hortaliças etc.  

 

                        Figura 4 – Mandala no Assentamento Monte Alegre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                       Fonte: o autor 

 

 No Assentamento Palmares participamos apenas dos preparativos e recebimento dos 

animais. No momento da entrega oficial, que contou com a participação de figuras ilustres, 

incluindo o governador do Estado, estávamos no Assentamento Monte Alegre. Já neste 

assentamento, onde foram entregues 176 animais para 11 beneficiários, pudemos acompanhar 
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a cerimônia de entrega, que contou com a presença do coordenador da COAPE, o 

subsecretário da SDA, além dos técnicos da Secretaria. Também estavam presentes, além dos 

beneficiários, o secretário de agricultura de Tamboril e lideranças do MST. Cada um deles fez 

um pequeno discurso, relembrando a história de luta dos assentados, suas conquistas e 

ressaltaram o impacto do projeto e a importância do comprometimento dos beneficiários. 

 

8.3  Capacitação em Ovinocaprinocultura em  Tauá e entrega de projetos de 

caprinocultura leiteira em Monsenhor Tabosa 

 

 Na semana seguinte retornamos para a região dos Inhamuns. Partimos para Tauá na 

segunda-feira após o almoço e chegamos ao destino no início da noite. Nos instalamos na 

sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tauá e, já na terça pela manhã, seguimos para 

a Associação de Lustal, próximo da sede do município.  A capacitação (Figura 5), que havia 

começado no dia anterior, estava sendo ministrada por profissionais do IDEF, os quais 

passaram a contar com o apoio daqueles da SDA. Os assuntos do dia, Manejo Sanitário e 

Reprodutivo, foram repassados pela veterinária do IDEF com auxílio do agrônomo daquele 

mesmo instituto. Em diversos momentos houve participação dos beneficiários, do técnico em 

Zootecnia do IDEF responsável por aquela região, e do agrônomo e estagiários da SDA. 

 

                         Figura 5 – Capacitação em ovinocaprinocultura em Tauá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                         Fonte: o autor                        
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 No terceiro dia de curso (segundo para a "comitiva" da SDA), ocorreu a prática, 

realizada nas instalações e no rebanho de um dos beneficiários, criador de algumas 

"linhagens" de caprinos Anglo-nubiano. No rebanho deste produtor destacavam-se um bode 

com 14 meses e tamanho impressionante (linhagem americana) e cabras que, segundo o dono, 

produziam até 6 l de leite por dia (em 2 ordenhas) e que, no dia da prática, diante do estresse, 

ainda produziu 3 l. As práticas realizadas foram: varredura da cobertura de estrume com restos 

de alimento e folhas caidas; aplicação da vassoura de fogo nas instalações; aplicação de cal 

nas paredes e táboas de madeira; além de algumas práticas aplicadas diretamente nos animais, 

como: a ordenha, junto com as práticas sanitárias de pré e pós dipping; tratamento de ectima 

contagioso com Iodo em um dos diversos animais acometidos no rebanho; castração com 

alicate emasculador; casqueamento com tesoura e faca; demonstração de aplicação de vacina, 

dentre outros. 

 

 Neste mesmo dia, seguimos, à tarde, para Aiuaba, onde ocorreu um "dia de campo" na 

praça da cidade, onde estava acontecendo evento religioso há 2 dias. O tema abordado foi 

"manejo sanitário na ordenha", mas o públoco-alvo estava difuso, devido à interferência do 

evento no local.  

 

 No dia seguinte partimos para o Assentamento Santana, em Monsenhor Tabosa, onde 

haveria a entrega de 510 cabras do projeto de caprinocultura leiteira (da parceiria SDA-

INCRA) para serem distribuidos entre beneficiários deste assentamento e o Assentamento 

Xique-xique, situado naquele mesmo município. Nos instalamos no alojamento do MST e 

fomos conferir as baias, as quais se encontravam em condições diferentes daquelas 

recomendadas pelos técnicos em visita prévia. Os assentados que se dispuseram a construir as 

34 baias, para abrigar 15 cabras cada, aproveitaram uma coberta com telhas cerâmicas, mas as 

baias que ficaram na parte descoberta ficaram sem nenhum tipo de sombreamento. O 

caminhão vindo da Bahia com as cabras chegou no início da noite da quinta no povoado de 

Livramento, há aproximadamente 25 km de distância, de onde foram transportadas em lotes 

menores pelos caminhões da SDA e do próprio assentamento.  

 

 Duas cabras morreram no transporte e uma se acidentou no desenbarque e quebrou 

uma perna, a qual começou a ser tratada na mesma noite pela veterinária do IDEF, cuja 

família é assentada no Assentamento Santana. Esta mesma veterinária, ainda na noite da 

quinta, procedeu com a verificação das condições sanitárias do rebanho de maneira geral. 
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Realizamos a contagem dos animais e os deixamos aos cuidados de dois dos beneficiários, os 

quais fariam a vigília da noite, auxiliados pelo segurança do assentamento, que ronda de moto 

pelas estradas durante a noite. No dia seguinte, sexta-feira, fiquei no curral com um dos 

técnicos do IDEF para orientar os beneficiários que tratariam dos animais até a entrega oficial, 

no dia seguinte. Fornecemos água para os animais várias vezes e, no decorrer da tarde, alguns 

garotos apareceram nas proximidades das instalações. Pedimos ajuda nessas tarefas e eles 

prontamente se dispuseram. Um deles, inclusive, observou que uma cabra havia escapado, 

improvisou um conserto na passagem que possibilitou a fuga e conseguiu conduzir o animal 

para onde pudéssemos capturá-lo para devolvê-lo ao curral principal (pois a distribuição nas 

bais só ocorreria no dia seguinte).  

 

 Sábado bem cedo iniciamos a distribuição dos animais nas baias (Figura 6), de 

maneira mais uniforme possível, para que fossem sorteados entre os beneficiários na 

cerimônia de entrega dos animais, com os kits de ordenha e certificados. A solenidade 

aconteceu na quadra esportiva da Escola do Campo Florestan Fernandes (Figura 7), contou 

com a presença do coordenador da COAPE, a coordenadora da CODAF, o secretário de 

agricultura de Monsenhor Tabosa, algumas lideranças do MST na região, o presidente da 

cooperativa do assentamento (Coopáguia), dentre outros convidados, além, obviamente, dos 

beneficiários do projeto. Após o sorteio, os beneficiários se encaminharam para onde estava o 

rebanho para identificar seus animais com fitas, colares, brincos etc. Os beneficiários do 

Assentamento Santana entraram em um acordo e decidiram dividir cada lote de 15 cabras, 

ficando 2 famílias com 6 animais, cada, e os 3 restantes se juntariam ao rebanho coletivo.  

 

Figura 6 – Caprinos nas baias provisórias do 

Assentamento Santana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                                 Fonte: o autor                         
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Figura 7 – Cerimônia de entrega de projetos no 

Assentamento Santana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fonte: o autor 

 

 

8.4  Entrega de projetos de caprinocultura leiteira em Madalena 

 

 Viajei na segunda-feira, 25 de Setembro, para a cidade de Madalena com um dos 

técnicos da SDA para verificar os preparativos para a entrega dos animais dos Projetos de 

Caprinocultura Leiteira pelo convênio SDA-INCRA. 

 

 O Assentamento 25 de Maio é o maior do Ceará, em área, e um dos primeiros 

implantados no estado. Ao chegar no assentamento, verificamos que o local de construção das 

baias ainda não havia sido definido. Depois de cogitarmos alguns locais, resolveu-se construir 

as baias aproveitando um estábulo para bovinos que estava em desuso (Figura 8). 

Aproveitamos toda a área coberta do estábulo e cobrimos com lonas as baias que não ficaram 

embaixo do telhado. Não era permitido cortar madeira no assentamento, então, utilizamos 

estacas secas que estavam na beira de um dos diversos açudes do assentamento. O uso de 

estacas de má qualidade foi determinante para que as baias não ficassem bem vedadas. Com 

isso, os animais não encontraram dificuldade em escapar das suas baias, tanto para as baias 

vizinhas quanto para a área livre do cercado mais externo ao estábulo, ficando a apenas uma 

cerca da mata e da sua liberdade.  
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                             Figura 8 – Construção das baias no Assentamento 25 de Maio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                          

                            Fonte: o autor                            

 

 Já na terça, dois técnicos do IDEF chegaram para ajudar. Os animais, que haviam 

saído da Bahia às 16 h do dia anterior, desembarcaram aproximadamente umas 19 h. 

Distribuimos as cabras nas baias, em cada uma estava um recipiente com água. No dia 

seguinte os bodes chegaram. Dos 29 bodes, colocamos 1 em cada uma das 25 baias e 4 

ficaram na carroceria do carro da SDA para serem entregues no Assentamento Pedra D'água, 

em Guaiuba. O lote de bodes, nesta entrega, continha as raças Anglo-nubiano, Pardo alpino e 

Toggenburg.  

 

 Na quinta de manhã houve a cerimônia de entrega oficial dos animais e kits no 

Assentamento 25 de maio. Iniciou com uma "mística" organizada por jovens do MST e  

funcionários da escola. Essa apresentação de abertura representava a história de lutas, desafios 

e conquistas dos camponeses no âmbito da Reforma Agrária. Houve o sorteio dos kits e 

animais para os beneficiários, com participação do secretário da SDA, do coordenador da 

COAPE, e de representantes do município, como a prefeita, o secretário de agricultura e o 

presidente da Câmara do Deputados de Madalena. 

 

 Após a mística, alguns discursos, cantigas e gritos de guerra foram puxados pelos 

líderes e representantes do MST. Após toda a solenidade e sorteio dos beneficiários, com a 

entrega dos kits e certificados assinados por testemunhas, seguimos para o estábulo com as 

baias devidamente homogeneizadas. Muitos dos beneficiários eram de vilas/associações 
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afastadas do local onde se construiu as baias. Estabeleceu-se que beneficiários de uma mesma 

localidade identificariam seus animais, com fitas, colares ou brincos, de modo que eles não se 

misturassem. Assim, cada beneficiário responsabilizou-se, apartir de então, por conduzir seus 

animais para suas instalações, cuidar dos mesmos e explorá-los de maneira racional. 

 

 Após o sorteio e já no local onde estavam os lotes de 15 cabras e 01 bode, os técnicos 

da SDA anotaram a numeração da tatuagem na orelha esquerda dos bodes para identificar 

qual bode ficará com seu respectivo beneficiário. Os técnicos orientaram os beneficiários que 

não era permitido se desfazer dos animais (matar, vender etc). Alertaram, inclusive, que 

fiscais do INCRA fazem visitas periódicas nos assentamentos para verificar se os 

beneficiários estão cumprindo estas exigências. Além dessas recomendações, algumas outras 

eram frequentes em todas as entregas de projetos de caprinos leiteiros que acompanhei: os 

cuidados com o manuseio dos animais ao se colocar ou retirar das baias e dos caminhões; a 

recomendação de disponibilizar água em abundância, principalmente instantes após o 

desembarque; e o cuidado de não ofertar alimento concentrado aos animais recém chegados, 

devendo ser disponibilizado apenas pequenas quantidades de capim verde, evitando, assim, 

que os animais sofram de diarréia, empazinamento ou outros efeitos indesejáveis, devido a 

ingestão de grandes quantidades de alimento (já que estavam em jejum prolongado). 

 

8.5  Dia de Campo em Irauçuba: palma forrageira 

 

 No dia 03 de Outubro, saímos de Fortaleza umas 6:00 h em direção ao assentamento 

Rodeador, em Irauçuba. O coordenador da COAPE, Márcio Peixoto, que tem bastante 

experiência com palma, ministrou o curso. Esse Dia de Campo constituiu uma ação do Projeto 

Paulo Freire.  

 

 O Projeto Paulo Freire, Projeto de Desenvolvimento Produtivo e de Capacidades, tem 

como objetivo reduzir a pobreza e aumentar a qualidade de vida dos agricultores familiares de 

31 municípios no Ceará. Contando com recursos do Fundo Internacional de Desenvolvimento 

Agrícola (FIDA), o projeto visa atender a 60 mil famílias com ações de capacitação. Dessas 

60 mil famílias, 30 mil devem ser beneficiadas com investimentos para ações produtivas e de 

fortalecimento da base organizativa. 
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 Nos reunimos na casa sede do assentamento, aproximadamente 25 espectadores, 

incluindo assentados, os estagiários da SDA e os técnicos do Centro de Estudos do Trabalho e 

de Assessoria ao Trabalhador - CETRA. Cada um se apresentou, dizendo o nome e o local 

onde mora e, no caso dos técnicos e estagiários, a instituição onde trabalha ou estuda.  

 

 Em uma pequena sala, projetamos, na parede, a apresentação multimídia. Os assuntos 

abordados foram: o preparo da área de plantio; plantio da palma, destacando a posição correta 

das raquetes e a proporção desta que deve ser enterrada; época e método de realizar o corte;  

as variedades mais utilizadas no Ceará; as principais pragas (enfatizando o impacto das 

cochonilhas de Escama e do Carmim); adubação; tratos culturais (com alerta sobre o 

problema do uso de enxada, que pode prejudicar as raízes, que são superficiais); a inclusão da 

palma na alimentação animal; e o uso da palma na alimentação humana, exemplificando 

receitas que podem ajudar a quebrar tabus e estimular o consumo deste alimento. 

 

 A segunda etapa do curso foi a prática. Saímos em direção a um pequeno palmal 

(Figura 9) onde haviam algumas sub divisões. Em uma delas tinha a palma Orelha de Elefante 

Mexicana, na outra, a Palma Gigante. Nessa prática abordou-se os principais espaçamentos e 

as condições mais apropriadas para cada um, o posicionamento das raquetes em relação ao 

Sol e à direção dos ventos predominantes, o local (na planta) onde se deve fazer o corte, o 

modo como se deve fracionar as raquetes quando há pouco material disponível para a 

multiplicação e futura implantação de um palmal. 

 

                           Figura 9 – Dia de campo sobre palma em Irauçuba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: o autor 
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8.6  Experimento com palma forrageira: fracionamento para multiplicação 

 

 Iniciamos o experimento com palma forrageira no dia 11 de Outubro. Seguimos para o 

parque de exposições onde ocorre a Expoece. Entramos na "Fazendinha", pegamos 

emprestado algumas ferramentas e iniciamos o serviço. Havia em um canteiro algumas 

variedades de palma. Cortamos raquetes das variedades Orelha de Elefante Mexicana, Orelha 

de Elefante Africana e Ipa Sertânea. 

 

 Cortamos 14 raquetes das plantas que estavam em um canteiro próximo ao local do 

plantio. Em algumas das plantas o corte foi feito na intersecção da raquete primária com a 

secundária, o que é o recomendado, mas como não havia muita disponibilidade de raquetes, 

cortamos algumas na intersecção entre a raquete mãe e a primária. Cortamos também um 

broto de Mandacarú sem espinho, para testar o fracionamento destinado a multiplicação. 

 

 Antes, havíamos preparado o local do plantio, um pequeno canteiro de 

aproximadamente 1,5 m², coberto com uma tela. Arrancamos a palma existente e 

descompactamos o solo com a enxada e nivelamos com o ciscador. As raquetes e o broto 

foram deixados em uma área coberta com telha para que murchassem por 4 ou 5 dias. 

Acabaram permanecendo por 6 dias. Essa desidratação facilita a cicatrização das partes a 

serem fracionadas. 

 Na semana seguinte, no dia 17, retornamos ao local para dar continuidade ao 

experimento. Observamos que as raquetes ainda estavam com bastante umidade, apesar do 

tempo de murchamento ter sido acima do recomendado. Em cada uma delas foi feito um corte 

longitudinal e, em média, 5 cortes transversais, resultando em 12 frações (Figura 10), de 

modo que cada pedaço contivesse uma média de 3 ou 4 gemas, as quais deverão brotar ou 

enraizar, de acordo com o ambiente em contato com estas. As gemas em contato com o solo 

irão enraizar e aquelas expostas ao ar deverão brotar, formando novas raquetes – e o ideal é  

que  as gemas mais próximas do centro da raquete sejam enterradas, devido à maior 

concentração, nesta região do cladódio, de hormônios que induzem ao enraizamento. Da 

mesma forma, a região da borda da raquete possui maior concentração de hormônios que 

induzem ao brotamento. A palma fracionada foi deixada ainda na sombra, para que suas 

arestas "cicatrizem" até o dia do plantio.    
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Figura 10 - Fracionamento da 

palma para experimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

                                              Fonte: Márcio Peixoto 

 

 O ideal seria que todas as etapas do experimento fossem acompanhadas pelos 

idealizadores do mesmo, técnicos com vasta experiência com palma, porém, como 

viajaríamos na semana seguinte e passaríamos mais de uma semana ausentes, com o risco de 

que o material estragasse, nós, estagiários, resolvemos, por conta própria, fazer o plantio, de 

acordo com as recomendações previamente dadas pelo técnico orientador do experimento e 

com os conhecimentos que adquirimos no Dia de Campo em Irauçuba, além da carga teórica 

que acumulamos no decorrer da graduação. 

 

 Adotamos um espaçamento de 10 cm entre as mudas e entre as fileiras, de modo que o 

canteiro comportou exatamente 150 mudas, sendo 143 de palma e 07 de mandacarú. 

Procuramos obedecer as recomendações para a posição das mudas em relação ao sol e em 

relação ao lado a ser enterrado. 

 

 Até o final do período do estágio, pudemos observar apenas alguns poucos brotos 
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surgindo em algumas das mudas de palma, 03 brotos, para ser exato. Essa demora no 

brotamento é explicada pela pouca disponibilidade de reservas nas pequenas mudas, sendo os 

processos de enraizamento e brotamento quase que completamente viabilizados pela ação da 

fotossíntese. Não se estabeleceu um delineamento bem definido, até porque não dispúnhamos 

de tempo para fazer as verificações diariamente, mas os resultados preliminares sugerem que 

será confirmado o que alguns estudos já apontaram: que é possível se obter uma quantidade 

satisfatória de raquetes para o plantio definitivo através de mudas fracionadas. 

 

8.7  Missão Técnica em bovinocultura leiteira – Sergipe 

 

 As missões técnicas são visitas a propriedades feitas para um público de agricultores 

familiares e técnicos de diversas instituições, acompanhadas por técnicos da SDA. As 

propriedades visitadas são consideradas experiências exitosas e que possam servir de modelo 

inspirador para o público beneficiário. Cada Missão, dependendo do que é produzido nas 

propriedades visitadas, tem um público específico. O objetivo é mostrar aos produtores 

técnicas e ideias inovadoras, nos diversos setores das cadeias produtivas. 

 

 No dia 23 de outubro partiu da sede da SDA, em Fortaleza, um ônibus fretado por esta 

Secretaria para levar um grupo de convidados, composto por técnicos e produtores de leite 

bovino, além de uma turma da SDA, composta pelo supervisor do Núcleo de Bovinocultura 

(NUBOV) da COAPE, Pedro, pelo técnico responsável pelo PAA Leite, Eraldo, dois técnicos 

recém contratados via Agropolos, Luis e Paulo, e os três estagiários da UFC.  O destino: o 

município de Nossa Senhora da Glória, no sertão sergipano, onde o grupo se instalou em um 

hotel.  

  

 O público-alvo (beneficiários da ação) era bastante heterogêneo, composto por pessoas 

de todas as faixas etárias,  homens e mulheres, produtores, técnicos e estudantes. Entretanto, 

havia um interesse em comum: a bovinocultura leiteira. 

 

 Todas as despesas com transporte, alimentação e hospedagem para todo o grupo, 

durante a Missão, foram pagas com recursos do Instituto Agropolos e da SDA, atendendo ao 

Contrato de Gestão 2017. Cada trecho entre as duas cidades durou, em média, pouco mais de 

17 horas. A viagem fez parte mas a Missão Técnica propriamente dita durou apenas três dias. 
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 Na região, muitos proprietários migraram para a produção de milho, pois as condições 

de solo e clima favorecem a alta produtividade, registrando uma produção média de 150 

sacas/ ha. As fazendas leiteiras são “ilhas” em meio a uma faixa de quase 150.000 ha de 

cultivo de milho. As quatro propriedades visitadas tinham algumas características em comum: 

Instalações para confinamento; produção de palma e silagem (principalmente de milho); e 

mecanização da ordenha (Figura 11). 

 

 

                              Figura 11 – Ordenha mecanizada na Fazenda Tradição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Nathália Gurgel 

 

 Na manhã do primeiro dia descansamos, devido à longa viagem, e à tarde visitamos a 

Fazenda Tradição, em Carira. Na mesma verificamos uma grande estrutura para produção 

leiteira, com capacidade para 10.000 litros diários. Na ocasião da visita, a fazenda estava 

operando com apenas 25% da capacidade de produção de leite devido a problemas sanitários 

que atingiram o rebanho. A Tripanossomíase Bovina, doença que provoca uma anemia severa 

e morte, acometeu mais de 100 animais, dos quais 30 morreram. Apesar, do grande 

investimento em produção de leite, a principal fonte de renda da fazenda é a venda de material 

genético. A fazenda tem 900 ha, dos quais 100 ha estavam plantados com palma forrageira. O 

sistema de criação do gado é em confinamento. Haviam pouco mais de 150 vacas em 

lactação, com média de produção de 16 l diários /vaca. A alimentação básica do gado é milho 

e palma miúda, mas para as vacas em lactação é fornecida uma mistura de milho com soja e 

silagem de milho. Na fazenda adotou-se como critério para o desmame um peso de 80 kg para 

os bezerros, sendo esse desmame feito de forma gradual. A reprodução do rebanho é feita via 
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inseminação artificial, com utilização de protocolo IATF. A produção de cada litro de leite tem 

um custo médio de R$ 0,98 e o preço de venda é de R$ 1,12. O laticínio Betânia é o principal 

destino da produção de leite daquela fazenda. 

 

 Na manhã do segundo dia visitamos, naquele mesmo município, a Fazenda Aribe. 

Dentre as fazendas visitadas, esta era a que continha o menor rebanho, porém, a produção era 

bastante eficiente. A fazenda foi comprada com recurso oriundo de empréstimo bancário, feito 

por treze sócios. O gado, criado em regime de semiconfinamento, constituia um rebanho 

pequeno, com apenas oito vacas em lactação, com produção média diária de 25 l de leite. As 

instalações são simples e funcionais, com uma pequena plataforma para ordenha e uma área 

coberta com lona anexada a um pequeno estábulo com comedouros, além de um tronco de 

contenção móvel, para a realização de alguns manejos, como casqueamento e inseminação. 

Havia um plantio com palma adensada, de onde o produtor retirava parte do alimento 

volumoso, sendo a outra parte a silagem de milho. A ração (concentrado) consistia da seguinte 

composição básica: aproximadamente 25% de proteína e 75% de energia, além do núcleo para 

suplementação mineral.  O critério de desmame dos bezerros adotado pelo produtor era a 

idade de 90 dias. Havia na propriedade um tanque no qual o produtor armazenava o leite junto 

com cinco sócios. A Betânia compra todo o leite dos seis sócios e os bonifica pela qualidade 

do produto. O proprietário conta com o apoio técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR). 

 

 Na tarde do segundo dia, após o almoço, fizemos nossa terceira visita, na Fazenda 

Lagoa Grande. A propriedade, com aproximadamente 1000 ha, situa-se em uma região de 

relevo bastante acentuado, o que dificulta o uso de trator e implica em problemas de falta de 

água, a qual chega por carro pipa. O produtor adota um sistema  de confinamento para as 

vacas em lactação e extensivo para as vacas secas, novilhas e bezerras. O proprietário possui 

uma área de 60 ha com palma, a qual compunha a dieta dos animais. Além da palma, o 

produtor tinha uma área com capim buffel, o qual padeceu com a seca prolongada. O rebanho 

da fazenda continha mais de 800 animais, dos quais, aproximadamente 280 vacas estavam em 

lactação, com média de 15 litros diários, conferindo uma produção de cerca de 4.000 litros / 

dia. Não era utilizada a inseminação artificial e o produtor possuia alguns touros, dos quais, 

dois são holandês puro. O produtor ainda ressaltou que não mineralizava o rebanho e que, 

após adotar a mineralização, observou uma considerável melhora no Intervalo Entre Partos 

(IEP), o qual era de 18 meses e passou para uma média de 13 meses. 
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 Durante toda a Missão, técnicos do laticínio Betânia, o qual tem uma unidade de 

processamento e distribuição de leite e produtos lácteos no município de Nossa Senhora da 

Glória, nos acompanharam nas visitas, pois os mesmos conhecem bem a região e os 

produtores que visitamos, inclusive pelo fato de que a empresa compra leite de todos eles. No 

final da tarde do segundo dia, após a visita à fazenda Lagoa Grande, seguimos para a unidade 

regional da indústria para acompanhar os processos de envaze e armazenamento de alguns 

produtos lácteos. 

 

 No terceiro dia de manhã fomos visitar a Fazenda Senhorzinho. A propriedade estava 

com 60 vacas em lactação, com produção média de 18 l/ dia, totalizando aproximadamente 

1.100 litros diários. Observamos um palmal em uma área de 4 ha, o qual apresentava bons 

tratos culturais (enquanto que todos os outros, tanto os que visitamos quanto os que vimos na 

estrada, não estavam em condições muito boas). O produtor estimou seu custo unitário de 

produção em R$ 0,60. Uma curiosidade que me chamou a atenção nesta fazenda foi o uso da 

tração animal. Uma carroça puxada por dois bois era utilizada para transportar silagem do silo 

até o local de armazenamento provisório.  

 

8.8 Outras atividades 

 

 Durante minha permanência no estágio, nas semanas em que não viajei para 

acompanhar projetos em municípios mais distantes, desempenhei algumas atividades mais 

pontuais, as quais contribuiram para uma melhor compreensão da dinâmica da Secretaria e 

para a ampliação de conhecimentos. 

 

 Na quarta semana permanecemos no escritório da COAPE organizando documentos 

para prestação de contas entre SDA e CHESF, relativos a projetos em divessos municípios do 

estado do Ceará. Verificamos se a documentação estava completa para cada associação 

beneficiária dos projetos, agrupamos os envelopes e pastas por região e devolvemos o 

material para que a COAPE encaminhasse a documentação para o Setor Jurídico. Esta 

experiência me deu uma noção do quanto é complexa a burocracia necessária para a prestação 

de contas entre os órgãos públicos e para que um produtor seja beneficiário de algum projeto. 
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 Na semana seguinte aconteceu a Expoece. Recebemos credenciais da SDA e tivemos 

livre acesso ao local do evento, o qual utilizamos para conhecer todo o parque de exposições, 

visitando cada pavilhão e observando e discutindo sobre os padrões raciais das diversas 

espécies que estavam na exposição. Tivemos, também, a oportunidade de assistir a 

julgamentos de vacas leiteiras e, dentre outras atividades, permanecer no stand da SDA e 

conversar com profissionais que me agregaram importantes conhecimentos. 

 

 Em meados do mês de Outubro participei da organização e entrega de materiais de 

apicultura, pelo projeto Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura no Estado do 

Ceará, através da parceiria celebrada entre SDA e Ministério da Integração, nos municípios de 

Aratuba e Capistrano. Neste primeiro, o material entregue foi cera alveolada. Na ocasião da 

entrega em Capistrano, onde entregamos botas para serem distribuidas entre os apicultores, 

tivemos a oportunidade de visitar duas casas de mel, construidas pelo Projeto São José III. As 

mesmas apresentavam uma estrutura completa para receber o maquinário necessário para o 

processamento do mel, além de instalações elétricas e hidráulicas, porém, ainda não estavam 

em uso. Uma crítica que pude presenciar foi o fato de haver duas casas de mel em localidades 

próximas, apesar de o volume de mel que a região produz não justificar a existência de mais 

de uma casa, onerando custos desnecessários com manutenção para os produtores associados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A experiência do estágio foi bastante enriquecedora dos pontos de vista acadêmico, 

profissonal e pessoal, pois pôde complementar muito do que foi estudado durante o curso com 

a vivência da realidade no meio rural.  

 

 O acompanhamento do desenvolvimento dos projetos, com a observação, na prática, 

de detalhes que, em um primeiro momento, podem parecer alheios aos problemas centrais, 

reforçou a importância da utilização de métodos de diagnósticos multi e interdisciplinares, 

para que todos os aspectos da realidade sejam contemplados e, assim, sejam adotadas medidas 

que visem a integração de ações, com a participação efetiva de todos os atores envolvidos. 

Assim, os projetos e programas que estrategicamente se complementam, como aqueles de 

produção e os de demanda de alimentos, exemplificam bem a importância da aplicação desses 

conceitos para que se tenha uma melhoria das condições de vida das pessoas. 

 

 A observação in situ de práticas de interesse zootécnico e revisões de conteúdos 

teóricos, desta vez na linguagem do produtor, portanto mais prática, contribuiram bastante 

para minha formação como zootecnista. Além disso, o convívio e a troca de experiências com 

produtores e técnicos tornou o estágio ainda mais proveitoso. 
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