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RESUMO 

O trabalho relata a importância do desenvolvimento de Projetos que visam 

realizar atividades produtivas em áreas rurais, visando a superação da pobreza 

da população que reside em assentamentos rurais do Estado do Ceará. 

Diversas atividades, que são promovidas e financiadas pelo Governo do 

Estado do Ceará e estão em execução através da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA), em parceria com as suas Coordenadorias, 

são implantadas para auxiliar o desenvolvimento de atividades com potencial 

de geração de renda no campo e fazendo o uso de tecnologias simples e 

baratas, a fim de equilibrar as necessidades encontradas na Região utilizando 

os materiais disponíveis nas localidades para a superação destas, gerando 

renda e qualidade de vida à população diretamente beneficiada, mudando o 

quadro de pobreza e injustiça social encontrados no Meio Rural. As ações 

também diminuem a ocorrência do êxodo rural e promovem a fixação do 

homem ao campo e o estímulo ao desenvolvimento de novas atividades.  

Palavras-chave: Projetos Produtivos. SDA. Assentamentos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The paper reports the importance of developing projects to carry out productive 

activities in rural areas, aiming at overcoming the poverty of the population 

living in rural settlements in the State of Ceará. Several activities, which are 

promoted and financed by the Government of the State of Ceará and are being 

implemented through the Secretaria do Desenvolvimento Agrário (SDA), in 

partnership with their coordinates, are implemented to assist the development 

of activities with potential to generate income in the field and using simple and 

low budget technologies in order to balance the needs founded in the region 

using the available materials in the localities to overcome them, generating 

income and quality of life for the population directly benefited, changing the 

poverty and social injustice founded in rural areas. The actions also reduce the 

occurrence of the rural exodus and promote the establishment of the man in the 

field and also the stimulus to the development of new activities. 

Keywords: Productive Projects. SDA. Settlements. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história da luta pela distribuição justa de terras no Brasil é 

marcada por diversos eventos em que interesses políticos revezavam com os 

interesses da população. Desde o início das especulações das Reformas de 

Base e, principalmente, da Reforma Agrária, que objetiva a justa divisão das 

terras nos diversos Estados brasileiros, o Governo favorável a estas encontrou 

entraves gerados pela oposição política e os detentores das terras no Brasil, 

que não estavam satisfeitos com o novo plano de governo “para o povo”.  

Ainda que os esforços tenham gerado frutos e, de fato, hoje 

tenhamos a legalização e o apoio do Governo para a ocupação de terras 

mediante a algumas condições, o perfil dos assentados nos locais é, muitas 

vezes, o de pobreza a extrema pobreza, onde não encontramos condições 

viáveis para o desenvolvimento de nenhuma atividade produtiva em suas 

residências, pelas intempéries climáticas da Região, pelas terras que muitas 

vezes são infrutíferas, e até mesmo pelas condições de educação e saúde, 

inviabilizando o desenvolvimento da população local.  

Os projetos produtivos que visam auxiliar essa população que vive a 

margem da sociedade e, fortalecer a agricultura familiar no Semiárido 

Nordestino tem extrema importância e são necessários ao desenvolvimento da 

Região e a recuperação, ou ainda a geração de condições de sobrevivência, 

dessas famílias no Meio Rural.  

Além disso, viabilizar condições para que a agricultura familiar se 

desenvolva, com acompanhamento técnico, capacitações, fornecimento de 

materiais, entre outros, é importante para o crescimento do país, de um modo 

geral, uma vez que a agricultura familiar detém boa parte dos recursos 

responsáveis pela geração de renda no Brasil, contribuindo significativamente 

para o crescimento deste.  
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2. AGRICULTURA FAMILIAR 

 

Segundo Abramovay (2010), “Agricultura familiar é aquela onde a 

propriedade, a gestão e a maior parte do trabalho vêm de pessoas que mantem 

entre si vínculos de sangue ou de casamento.” Essa definição é importante 

porque, a partir desta, podemos admitir que esse tipo de propriedade seja 

completamente distinto do modelo de agricultura patronal onde médias e 

grandes propriedades contratam funcionários fixos e/ou temporários para 

executar o trabalho e outras pessoas diferentes são contratadas para cuidar da 

gestão e da propriedade. Além disso, tratar da agricultura familiar como sendo 

um órgão onde todas as atividades são geridas e realizadas por pessoas que 

tem um grau de parentesco exclui a ideia de que este tipo de atividade se 

enquadra nos moldes de pequena produção, ou de baixa renda, ou mesmo de 

produção para subsistência. Ela também está enquadrada nesses meios, mas 

é importante entender que a agricultura familiar existe em diversos ambientes 

sociais e econômicos. Além disso, a produção familiar também é muito 

característica nos processos de sucessão do trabalho, visto que, grande parte 

das pessoas que trabalham com agricultura está, atualmente, dando 

continuidade as atividades anteriores da família, o que dificilmente ocorre na 

maioria das profissões. 

É importante reconhecer que, nesse contexto de agricultura familiar, 

o agricultor tem uma relação particular com a terra, que é onde ele trabalha e 

mora. Como característica marcante desse setor também se observa a 

diversidade produtiva (MDA, 2016). 

De acordo com a Lei 11.326 de julho de 2006, que estabelece as 

diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais, considera-se um agricultor familiar e um 

empreendedor familiar rural, aquele que atende aos seguintes requisitos:  

1. Não detenha, a qualquer título, área maior do que quatro módulos 

fiscais; 

2. Utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento; 
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3. Tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento na forma 

definida pelo Poder Executivo; 

4. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

São beneficiários dessa mesma Lei, silvicultores, aquicultores 

(desde que os reservatórios hídricos explorados tenham superfície total de até 

2 hectares ou ocupem atém 500m³ de água, quando a exploração for feita em 

tanques-rede), extrativistas (com exceção de garimpeiros e faiscadores), 

pescadores, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de 

Quilombos Rurais e demais povos e comunidades tradicionais. Todos esses 

são beneficiários desde que atendam aos requisitos previstos nos incisos da 

Lei, específicos para cada uma das atividades descritas anteriormente. 

 

2.1. Importância da agricultura familiar 

 

Segundo informações obtidas no Censo Agropecuário de 2006, mais 

de 80% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil são de agricultura 

familiar. São mais de quatro milhões de propriedades do setor no país, a 

maioria localizada na região Nordeste. Ainda de acordo com o Censo de 2006, 

a atividade no setor familiar representa a base da economia de 90% dos 

municípios do país, é responsável por 35% do produto interno bruto nacional e 

abrange 40% da população economicamente ativa do país. Na agricultura, os 

estabelecimentos que seguem o modelo familiar são responsáveis por 87% da 

mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz e 21% do 

trigo no Brasil. Na pecuária, o setor é responsável por 60% da produção de 

leite, 59% do rebanho suíno é detido na agricultura familiar, 50% das aves e 

30% do rebanho bovino. Com esses dados, podemos afirmar que a agricultura 

familiar constitui a base da economia do país, visto que ela possui importância 

econômica para o abastecimento interno do Brasil.  

Juntamente com o fator econômico, o Setor tem destaque devido à 

questão cultural do modelo de produção familiar. Regis Borges de Oliveira, 

coordenador geral de Monitoramento e Avaliação da Secretaria Especial de 

Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (Sead), afirma que “O 
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agricultor familiar tem uma relação diferente com a terra, uma relação mais 

próxima devido à tradição familiar.”. A maioria dos Municípios que tem a 

agricultura familiar como base econômica e principal atividade desenvolvida, 

possui uma população pequena (20 mil habitantes em média), fazendo com 

que essa atividade passe de pai para filho, através das gerações das famílias 

presentes no local, por ser uma atividade que se desenvolve desde cedo, com 

todos os familiares envolvidos. A questão cultural produz uma afinidade com o 

trabalho realizado, o que acarreta na popularização da atividade.  
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3. REFORMAS DE BASE E A REFORMA AGRÁRIA 

 

No ano de 1958, no decorrer do governo do presidente Juscelino 

Kubitschek, houve uma breve explanação acerca da promoção de alterações 

na Constituição brasileira, que viria a se tornar. Em 1961, no governo do 

presidente João Goulart, as reformas de base, intituladas assim por ele na 

época em que as reestruturações propostas, foram tomando forma. 

Inicialmente, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), apresentou alternativas 

para garantir o desenvolvimento do país e diminuir as desigualdades baseado 

na execução de reformas (FERREIRA, 2017). 

O avanço nesses debates, acerca dessas reformas, se deu quando 

João Goulart assumiu a presidência deixada por Jânio Quadros, que renunciou 

em 1961. As Reformas de Base se transformaram, então, na bandeira do novo 

Governo (CASTRO, 2017). 

Tais reformas previam alterações fiscais, bancárias, urbanas, 

administrativas, agrárias e universitárias. Além dessas, previam o direito ao 

voto para analfabetos e às patentes subalternas das forças armadas. As 

medidas causariam maior participação do Estado em questões econômicas, 

regulando o investimento estrangeiro no país. Liderando as mudanças 

sugeridas e pretendidas pelo Projeto de Reforma apresentado, estava a 

Reforma Agrária, visando eliminar os conflitos pela posse de terra e garantir o 

acesso à propriedade de milhões de trabalhadores rurais (GRYNSZPAN, 

2017). 

Em novembro de 1961, João Goulart discursava, no primeiro 

Congresso Camponês, em Belo Horizonte, declarando ser impossível realizar a 

reforma agrária sem que houvesse a mudança da Constituição brasileira, que 

exigia indenização prévia em dinheiro para as terras desapropriadas. Discursos 

como esse encontraram resistência por parte dos setores mais conservadores 

do Governo (FERREIRA, 2017). 

No ano de 1962, devido a essa resistência, João Goulart criou o 

Conselho Nacional de Reforma Agrária, na tentativa de tornar possível a 

principal das reformas pretendidas, não apresentando, no entanto, nenhum 

resultado prático. No início de 1963, foi apresentado às lideranças políticas, 
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com fins de debate, um anteprojeto da reforma agrária que previa a 

desapropriação de terras com título da dívida pública, forçando a alteração 

constitucional. A proposta não foi aprovada e esse evento provocou uma 

reação por parte dos grupos de esquerda, fortalecendo os movimentos 

populares, intensificando as pressões sobre o governo para que as reformas 

fossem realizadas. Em março de 1963, foi aprovado no Congresso o Estatuto 

do Trabalhador Rural, de autoria do deputado Fernando Ferrari1. Através desse 

Estatuto, o trabalhador do campo passa a ter os mesmos direitos que o 

trabalhador urbano, incluindo a sindicalização fortalecida. Em três de setembro 

de 1963, foi aprovada outra Lei que alteraria a estrutura de contabilidade de 

grandes empresas estrangeiras, reduzindo o índice de lucros que 

conquistavam no Brasil. Tantas mudanças e propostas sendo desenvolvidas 

em favor dos trabalhadores rurais e das massas do país afetaram latifundiários 

e empresários do setor agrícola, que se sentiram imediatamente lesados e 

descontentes com a situação do país (FERREIRA, 2017). 

É provável que a resistência dos conservadores, membros de direita 

do Brasil, defensores do capitalismo, era movida pelo receio de que o Brasil 

crescesse e se desenvolvesse com um governo em linhas comunistas.  

Paralelo a esses acontecimentos, ainda em setembro acontecia a 

revolta dos sargentos, que reivindicava o direito de que os chamados 

graduados das forças armadas (sargentos, suboficiais e cabos) exercessem 

mandato parlamentar em nível Municipal, Estadual ou Federal, o que 

contrariava a constituição de 1946, sendo esse mais um fator para a 

polarização política, servindo para denunciar a urgência das reformas de base 

(CASTRO, 2017). 

Em 1964, como resultado da resistência dos Partidos 

Conservadores do Brasil, ocorreu o isolamento de João Goulart e cessaram as 

negociações com o Partido Social Democrático (PSD). Em vista disso, Goulart 

organizou uma ofensiva política, tendo apoio dos principais grupos de 

esquerda, para garantir o apoio às reformas de base, a fim de gerar uma 

                                                             
1
 Fernando Ferrari foi um economista e político brasileiro que atuou no Partido Trabalhista Brasileiro 

(PTB) e no Movimento Trabalhista Renovador (MTR). O seu envolvimento com a Reforma Agrária foi um 
dos destaques de sua atuação parlamentar.  
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mobilização da população brasileira em comícios em benefício a essas 

reformas. Para que João Goulart tivesse todas as suas medidas aprovadas, era 

preciso mudar toda a constituição. Para isso, criou-se um plano em que o povo 

era chamado para participar do projeto através de grandes comícios que 

causassem inflamação da população para pressionar o congresso a promover 

as medidas necessárias. Em março do mesmo ano ocorreu o Comício das 

Reformas, na Central do Brasil – Rio de Janeiro, reunindo 150.000 pessoas, no 

qual João Goulart e Lionel Brizola anunciavam grandes mudanças no Brasil. 

Esse foi o momento decisivo para determinar a organização da oposição, 

especialmente dos militares, e iniciar o Golpe de Estado que iria tirar do poder 

o presidente João Goulart, encerrando as Reformas de Base e estabelecendo 

a Ditadura Militar no País. Com o Golpe Militar de 1964, a concretização 

dessas reformas ficou impedida (LAMARRÃO, 2017). 
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4. PLANO NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA (PNRA) 

 

O Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA) busca distribuir 

terras de modo mais efetivo, atendendo aos princípios de justiça social, 

desenvolvimento rural sustentável e aumento de produção. As famílias que 

pretendem adquirir terras devem estar no Cadastro Único e possuir renda 

familiar de até três salários mínimos mensais, recebendo pontuação adicional 

no processo de seleção para que sejam assentadas (MDA, 2015). 

Em 1985, com Tancredo Neves na presidência do Brasil, foi criado o 

Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, comandado por Nelson 

Ribeiro.  Alguns meses depois, o então presidente, José Sarney, apresentou, 

em outubro, o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária (PRNA), 

pretendendo assentar 1,4 milhões de famílias até o final de 1989. O plano 

buscava distribuir as terras no País de modo que pudessem atender aos 

princípios de justiça social, desenvolvimento rural sustentável e aumento da 

produção (Ministério do Desenvolvimento Social, 2015). O PRNA fez com que 

a questão agrária, que iniciou antes do golpe de 64, que afastou João Goulart 

da presidência, viesse à tona no Brasil. Contudo, o novo plano não atingiu a 

meta pretendida. Ao final de 1989, o PRNA assentou apenas cerca de 140 mil 

famílias de agricultores sem-terra. No período de implantação do plano, 

proprietários de terra da União Democrática Ruralista (UDR) se sentiram 

ameaçados e desagradados com o anuncio do novo Plano Nacional de 

Reforma Agrária e, com isso, a violência no campo teve um acréscimo, de 

modo que entre os anos de 1986 e 1987 mais de 200 trabalhadores rurais 

foram mortos em conflitos agrários.  

As ocupações são um movimento de luta pela terra e tem sido a 

maneira mais utilizada durante muitos anos no Brasil para a reivindicação da 

Reforma Agrária. O ato de montar acampamentos e reivindicar o seu espaço 

para moradia e trabalho tem sido motivo de luta para movimentos como o 

Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento Sindical, 

entre outros. Como uma resposta às ações dos movimentos socioterritoriais, os 

Governos criaram Assentamentos Rurais que constituem a conquista da terra. 

O Estado, hoje, confere a legitimidade desses movimentos desapropriando 
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fazendas ocupadas e realizando a redistribuição das terras entre os que estão 

acampados no local (GIRARDI & FERNANDES, 2008)  

No entanto, houve um período na história do país, em que essa 

garantia teve um retrocesso. Em 1995, com o presidente Fernando Henrique 

Cardoso em seu primeiro mandato, o número das famílias em ocupações e 

assentadas aumentaram, atingindo o seu máximo em 1999, quando Fernando 

Henrique assumia o segundo mandato. Em 2000, durante o governo de 

Fernando Henrique uma medida provisória que criminalizava a luta pela terra 

foi publicada. Essa medida fazia com que a vistoria de áreas ocupadas fosse 

impedida e decretava o congelamento dessas áreas por dois anos (MP 2.027, 

de 4 de abril de 2000). Em maio de 2001, com uma nova medida provisória 

(MP 2.109-52, de 24 de Maio de 2001), a criminalização das ocupações ficou 

ainda mais evidente, com a exclusão dos beneficiários da reforma envolvidos 

em ações de ocupações a Propriedades ou a Prédios Públicos. Essa nova 

medida excluía os trabalhadores, que participavam de ocupações de terra, dos 

Programas da Reforma Agrária. Com essas medidas, os números de famílias 

assentadas e em ocupações diminuíram em grande escala (MASCHIO & 

SCOLESE, 2002). 

Em novembro de 2003, no início do governo do presidente, Luís 

Inácio Lula da Silva, foi apresentado o II Plano Nacional de Reforma Agrária, 

na Conferência da Terra, em Brasília. Diversas propostas foram feitas para o 

desenvolvimento do campo e a implantação da Reforma Agrária no programa 

do Partido dos Trabalhadores (PT) ao longo dos anos e das várias campanhas 

em que Lula concorria ao cargo de presidente do país, como as campanhas de 

1989, 1994, 1998 e 2002 (ALBUQUERQUE, 2006). 

O segundo Plano foi fruto do trabalho de servidores e técnicos, 

construído num diálogo social baseado nos Movimentos Sociais e na reflexão 

acadêmica. Como meta, o II PNRA pretendia que, até o final do ano de 2006, 

500 mil famílias fossem assentadas no país, 130 mil famílias poderiam ter 

acesso a terra através do crédito fundiário e 500 mil famílias teriam a 

oportunidade de adquirir estabilidade na terra com a Regularização Fundiária. 

Além disso, o II PNRA previu ações que garantiram aos trabalhadores do 

campo condições para a geração de renda e o acesso a direitos fundamentais 
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para que estes pudessem produzir, gerar renda e ter acesso a outros direitos 

como saúde, educação, energia e saneamento. Os trabalhadores rurais 

assentados ainda contariam, segundo o Plano, com assistência técnica e 

acesso a novas tecnologias apropriadas, orientados por projetos produtivos 

que se adequam as potencialidades regionais e as características especificas 

de cada Bioma, visando produzir com sustentabilidade. O Plano também 

propôs estratégias conjuntas de produção e de comercialização, abrindo 

possibilidades econômicas para que os Assentamentos pudessem ser 

reintegrados dentro do desenvolvimento territorial (PNRA, 2004). 
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5. ASSENTAMENTOS RURAIS 

 

Assentamentos Rurais são conjuntos de unidades agrícolas 

independentes entre si, instaladas em locais que anteriormente faziam parte de 

um imóvel rural onde apenas uma pessoa tinha posse. Os Assentamentos são 

instalados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, 

e são divididos em unidades chamadas Parcelas, Lotes ou Glebas, que são 

entregues a famílias sem condições econômicas para adquirir um imóvel rural. 

A quantidade de parcelas existentes em um único Assentamento é dependente 

da capacidade de suporte da terra para que as famílias, ali assentadas, tenham 

condições de produzir e de se sustentar. O tamanho e a localização destas são 

determinados pela área geográfica do terreno, além das condições produtivas 

locais (INCRA, 2017). 

Aos trabalhadores que recebem a Parcela por meio do INCRA, lhes 

é incumbido morar no local e explora-lo para promover o seu sustento, fazendo 

uso da mão de obra familiar. Como consta no II PNRA, os assentados contam 

com créditos, assistência técnica e infraestrutura, além de diversos outros 

benefícios que devem ser dados aos moradores, com o intuito de fornecer o 

apoio ao desenvolvimento das famílias assentadas. Os assentados devem 

pagar pela terra e pelos créditos que recebem. Além de terras, os 

assentamentos dão condições de moradia, sustento, produção familiar e 

garantia de segurança alimentar dos brasileiros que estão em Zonas Rurais, e 

que enfrentam risco alimentar e sociais (INCRA, 2017). 
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6. SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 

 

Localizada na Avenida Bezerra de Meneses, 1820, São Gerardo, 

Fortaleza - CE, CEP: 60325-002; a Secretaria do Desenvolvimento Agrário é 

um Órgão da Administração direta do Governo do Estado do Ceará e tem como 

objetivos o planejamento, a coordenação e a execução, de modo direto ou por 

meio de empresas vinculadas, das ações do Governo voltadas ao 

desenvolvimento da agropecuária, mediante apoio à agricultura familiar, ao 

incremento do agronegócio, ao fortalecimento da agricultura de sequeiro e 

pecuária, à expansão da agricultura irrigada, destacando-se a fruticultura, 

floricultura, olericultura, pesca e aquicultura.  

Essas ações visam à promoção do desenvolvimento rural de 

maneira sustentável, por meio da execução dos projetos que promovem e 

garantem a produção animal e agrícola, com ênfase na agricultura familiar, 

principalmente nos períodos de estiagem, promovendo inclusão e justiça social 

aos agricultores familiares, contribuindo assim com a melhoria da qualidade de 

vida da população. 

A elaboração e execução desses projetos são realizadas em 

parcerias com as Coordenadorias da própria Secretaria do Desenvolvimento 

Agrário (SDA), contando com profissionais que possibilitam a implantação 

destas obras de valor para o Estado. São estas as Coordenadorias em 

atividade, no momento: 

 CODAF: Coordenadoria de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, 

responsável pelo planejamento, coordenação e suporte aos programas e 

projetos vinculados à agricultura familiar, visando a agroecologia, 

recuperação e desenvolvimento sustentável de diversos setores da 

agricultura familiar.  

 CODET: Coordenadoria de Desenvolvimento Territorial e Combate à 

Pobreza Rural, responsável pelo planejamento e coordenação das 

ações de apoio ao desenvolvimento sustentável das regiões, articulando 

as ações da União, do Estado e Municípios que são voltadas ao convívio 

permanente com as adversidades climáticas. Promove a capacitação de 

recursos humanos, busca da melhoria da qualidade e da agregação de 
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valor aos produtos locais, a fim de inserir competitivamente os 

agricultores nos mercados.  

 COPPE: Coordenadoria de Programas e Projetos Especiais, 

responsável pelo planejamento e execução das ações do Projeto de 

Combate à Pobreza Rural no Ceará, a fim de fortalecer a implantação 

dos projetos que visam a melhoria da qualidade de vida no campo. 

Responde também pela elaboração de estudos e fortalecimento com 

comunidades que são beneficiadas pelos projetos do Estado. 

 COCRED: Coordenadoria de Crédito e Políticas Afins. Apoia a 

assistência aos programas de assistência técnica e extensão rural, 

visando o fortalecimento da agricultura familiar, por meio do 

monitoramento e supervisão, divulgação de projetos e programas, 

viabilizando a aquisição de terras e promovendo infraestrutura produtiva, 

bem como disponibilização de crédito, garantia de renda mínima em 

situações de estiagem ou excesso hídrico, a fim de contribuir para o 

bem-estar do agricultor familiar. 

 COPLAG: Coordenadoria de Planejamento e Gestão. Tem como 

responsabilidade o suporte ao funcionamento da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário (SDA). Compete a COPLAG o gerenciamento 

da redução de desperdícios na execução das atividades, a 

administração de contratos e convênios, entre outras atividades com a 

finalidade do desenvolvimento das diversas atividades que garantem o 

funcionamento da SDA. 

 Unidade de gerenciamento de projetos (UGP) - Projeto São José III: 

O Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável é responsável pelo 

fortalecimento da agricultura familiar e a promoção do bem-estar de 

comunidades rurais. Objetiva, através do financiamento de projetos 

voltados a cadeias produtivas, inserir o agricultor no mercado, 

agregando valor aos empreendimentos familiares da área rural.  

 Unidade de Gerenciamento de Projeto (UGP) - Projeto Paulo Freire: 

Esse projeto é uma importante contribuição da SDA ao processo de 

melhoria da qualidade de vida da população rural cearense. Objetiva 
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reduzir a pobreza através da melhoria do padrão de vida de agricultores 

familiares cearenses, priorizando jovens e mulheres, através do 

desenvolvimento do capital social humano e da produção sustentável.  

Os dois projetos mencionados acima (UPGs) estão em execução no 

momento e tem as suas próprias Unidades Gerenciadoras de Projetos na SDA, 

sendo, portando, citados junto com as coordenadorias. 

 COAPE: Coordenadoria de Apoio às Cadeias produtivas da Pecuária 

tem como responsabilidade o planejamento, coordenação e fiscalização 

de programas e projetos que estão ligados a pecuária e instituições 

afins, visando a autonomia das atividades agropecuárias como a 

bovinocultura leiteira, ovinocaprinocultura, apicultura, entre outros, além 

da Execução do Programa de Aquisição de Alimentos - Leite (PAA - 

LEITE), participação e execução de eventos e feiras agropecuárias, e 

marcas e registros.  

Atualmente, a COAPE tem em execução diversos Projetos voltados 

ao desenvolvimento da pecuária e a promoção de qualidade de vida para os 

beneficiários do Governo do Estado. Dentre eles, os “Projetos Produtivos para 

Superação da Pobreza em Assentamentos do Estado do Ceará”, executado 

junto à CODAF, se destaca por contemplar seis atividades diferentes 

(Apicultura, Caprinocultura Leiteira, Fruticultura Irrigada, Quintais Produtivos, 

Forragicultura Irrigada e Galinha Caipira) a serem implantadas em 

Assentamentos Rurais no Ceará, tendo como objetivo a superação da pobreza 

nessas unidades agrícolas, uma vez que os assentados necessitam do auxílio 

para que possam ser integrados no meio econômico. Esse projeto é financiado 

pelo Governo do Estado do Ceará, em parceria com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (Incra) e executado pela Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário. 
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7. PROJETOS PRODUTIVOS PARA SUPERAÇÃO DA POBREZA EM 

ASSENTAMENTOS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

Visando contribuir para a superação da pobreza nos Assentamentos 

do Estado, resgatar a dignidade humana das famílias assentadas que tem o 

perfil do Programa Bolsa Família, reintegra-los dentro dos princípios 

agroecológicos na implantação de projetos produtivos com sustentabilidade 

social e econômica, foi criado o projeto intitulado “Projetos Produtivos Para 

Superação da Pobreza em Assentamentos Rurais do Estado do Ceará”, 

executado pelo Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário – SDA, em parceria com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária. 

O Ceará detém 341.510 estabelecimentos enquadrados na 

agricultura familiar. Destes, 838 imóveis, onde residem aproximadamente 

31.399 famílias, estão dispostos no Estado nas diversas formas de 

assentamentos rurais, constando 9,19% do total de famílias do Estado, 

ocupando uma área de 1.156.183 hectares, que, em vista dos 3.492.848 

hectares de extensão de terra destinadas a agricultura familiar, corresponde a 

33,10% do total de área dos estabelecimentos citados. Com base nesses 

dados, pode-se constatar que se trata de uma grande parcela populacional e 

de área, que necessita de atenção dos governantes responsáveis.  

A luta do homem pela terra é importante no Estado e a história 

confirma esse fato. Porém, apenas deter a terra, ou simplesmente distribuir a 

terra entre aqueles que não têm condições de comprar ou manter um local para 

trabalho e moradia sem a intervenção do Governo e dos demais órgãos 

destinados a isso, não garante segurança que as famílias assentadas 

necessitam, a fim de contribuir para a melhoria das suas condições de vida, 

menos ainda para resgatar a dignidade humana e garantir acesso a saúde e 

educação.  

As condições climáticas adversas da região Nordeste, por exemplo, 

evidenciam esse fato, pois os assentados, talvez pelo seu processo de 

organização devido a luta pela terra, buscam soluções de ajuda para a 

sobrevivência nos períodos de estiagem na Região.  
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Apesar dos esforços do Governo, não se tem obtido êxito nas 

tentativas de tornar os Assentamentos sustentáveis diante das intempéries 

climáticas comuns em nossas condições. Os recursos utilizados não têm obtido 

sucesso na estruturação produtiva das áreas assentadas, provavelmente por 

serem alocados na visão de projetos pontuais, localizados e que até então não 

refletem o impacto necessário para que os assentamentos consigam obter 

sustentabilidade social, econômica e ambiental.  

Esse projeto visa alicerçar os assentamentos de maneira produtiva, 

atendendo-os nas suas necessidades e fazendo o uso de tecnologias 

adequadas as condições locais específicas, implantando os projetos produtivos 

da Reforma Agrária do Estado do Ceará, visando o aumento da escala de 

produção, a melhoria dos processos tecnológicos de produção, de modo que 

as famílias assentadas mudem seus padrões de ocupação e renda de maneira 

efetiva.  

A operacionalização dessa proposta teve início com a aprovação e 

liberação dos recursos para instalação das tecnologias propostas, aquisição 

dos equipamentos, insumos e semoventes, por meio de procedimentos 

licitatórios, e fornecimento de assistência técnica continuada às famílias 

beneficiadas.  

 

7.1. Objetivos do projeto 

 

 Os projetos a serem implantados visam apoiar as iniciativas de estimulo 

à produção agroecológica e a estruturação de cadeias produtivas que 

tenham interesse econômico relevante, nos Assentamentos da Reforma 

Agrária no Estado do Ceará, priorizando o atendimento de 810 famílias 

que se encontram vulneráveis socialmente localizadas em Áreas Rurais; 

 Implantar os projetos produtivos adequados à convivência com o 

Semiárido a fim de garantir segurança alimentar e nutricional das 

famílias beneficiadas com as atividades contempladas nos projetos 

(Apicultura, Caprinocultura Leiteira, Galinha Caipira, Quintais Produtivos, 

Fruticultura Irrigada e Forragicultura Irrigada); 
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 Ampliação da escala de produção das cadeias produtivas selecionadas 

pelas famílias beneficiadas; 

 Gerar, de maneira sustentável, ocupação e renda em Assentamentos 

com consequente melhoria da produção e dos processos produtivos, 

aos assentados contemplados com os projetos. 

 

7.2. Seleção das famílias 

 

As famílias que foram selecionadas para cada um dos projetos 

produtivos, através de mobilizações realizadas pela Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário, se enquadraram no perfil de assentados da Reforma 

Agrária de Programas Estaduais ou Federais do Estado do Ceará, ligados ao 

Movimento dos Sem Terra – MST, Federação dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras da Agricultura do Estado do Ceará – FETRAECE, Instituto de 

Desenvolvimento Agrário do Ceará – IDACE e do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA.  

A metodologia de implantação desta ação apresentou ordem de 

execução e obedeceu a seguinte programação: 

 Mobilização e cadastramento das famílias assentadas beneficiadas; 

 Reunião com as famílias interessadas e assentadas a fim de detalhar os 

projetos e coletar informações preliminares; 

 Estabelecimento dos grupos de interesse em relação a cada projeto 

produtivo e formalização dos termos de compromisso; 

 Visitas de acompanhamento dos técnicos da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário a cada um dos Assentamentos para realizar o 

acompanhamento da implantação dos projetos produtivos propostos as 

famílias beneficiadas.  

No total, foram 810 famílias beneficiadas em 21 municípios e 43 

Assentamentos Estaduais ou Federais, em toda a região do Estado do Ceará. 

As Famílias selecionadas deveriam atender aos seguintes requisitos: 

 Ser assentada e estar com a situação regular junto ao INCRA; 

 Ter aptidão para trabalhar com a cadeia produtiva escolhida; 



29 
 

 

 Ter área suficiente para implantação dos projetos; 

 Ter disponibilidade de água e energia para instalação dos projetos; 

 Estar aberta a aceitar novas tecnologias. 

 

7.3. Implantação dos projetos produtivos 

 

Após o período de mobilização, visitas e cadastramento das famílias 

a serem beneficiadas, os projetos foram encaminhados a cada uma delas a fim 

de serem implantados de maneira similar nas propriedades atendidas. Os 

materiais referentes a cada um dos projetos foram recebidos nos 

assentamentos mediante eventos onde os beneficiários recebiam os materiais 

e certificados de comprovação de recebimento.  

 

7.3.1. Implantação de unidades de apicultura em assentamentos do 

Estado do Ceará 

 

A apicultura é uma atividade amplamente desenvolvida ao redor do 

mundo e o Brasil tem se destacado como um dos grandes produtores mundiais 

qualitativa e quantitativamente no tocante a produção de mel. Em 2009, o País 

chegou a ocupar o quarto lugar no ranking dos maiores exportadores de mel. A 

seca, no entanto, foi responsável pela queda da produção nos anos seguintes, 

fazendo com que o Brasil caísse na posição consolidada anteriormente. Apesar 

disso, a atividade conta com prognósticos positivos, pois poucos países no 

mundo têm as mesmas condições climáticas e ambientais favoráveis à criação 

de abelhas para a produção de mel e derivados como o nosso país. (ADECE, 

2017) 

É uma atividade conservadora de espécies por não ser destrutiva, 

como é o caso da maioria das atividades no meio rural, e é uma das poucas 

atividades agropecuárias que chega a preencher todos os requisitos da 

sustentabilidade, por ser econômica, gerando renda para os agricultores; 

social, utilizando-se da mão de obra familiar no campo e diminuindo o êxodo 
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rural; ecológica, por não ser necessário o desmatamento para a criação de 

abelhas (GUIMARÃES, 1989). 

Ainda pode ser desenvolvida em praticamente todo o espaço 

geográfico que possuir condições de solo e clima favoráveis, além de 

vegetações exuberantes e com floradas (SANTOS & RIBEIRO, 2009). 

No Ceará, a apicultura é caracterizada pela produção de mel de 

abelhas africanizadas (abelha melífera africanizada) e se destaca dentre os 

demais estados do Nordeste como um dos principais produtores e 

exportadores do produto, por conta de suas características edafoclimáticas e 

de flora, produzindo um mel com características orgânicas.  

A localização do Ceará é propícia ao bom desempenho da 

apicultura. No Semiárido encontramos condições muito favoráveis para a 

exploração da atividade que vão além do clima favorável. A riqueza nectarífera 

da Região de sua vegetação é uma dessas condições, visto que, onde 

predominam o cajueiro e a algarobeira, a importância da apicultura torna-se 

maior, devido ao fato de que essas plantas são altamente melíferas, sendo 

bastante apreciadas pelas abelhas e florescerem nas épocas mais secas do 

ano (outubro/novembro), quando praticamente toda a vegetação nativa está 

sem folhas e frutos. Além disso, o Ceará está localizado em uma região onde é 

possível a produção de mel orgânico devido não se utilizar agrotóxicos nas 

lavouras, nem na mata nativa (SAEED K. et al., 2009). 

O Semiárido se torna um local viável à criação de abelhas para a 

produção de mel visto que a Caatinga é um ecossistema rico em espécies 

melíferas de florescimento escalonado. Além disso, a demanda pelo mel é 

crescente, porém, para que o Estado possa se manter em nível competitivo, é 

necessário que medidas sejam tomadas a fim de fortalecer a cadeia produtiva.  

Esse projeto objetiva realizar a atividade apícola de maneira 

sustentável, competitiva e rentável, através do acompanhamento técnico e 

fortalecimento e profissionalização dos apicultores, beneficiando famílias que  

estão desenvolvendo a atividade apícola ou que tenham potencial para tal 

atividade nos territórios, gerando agregação de renda, inclusão social e fixação 

dessas famílias ao campo.  
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Para isto é proposto a instalação dos apiários utilizando mão de obra 

dos próprios assentados e com supervisão técnica dos extensionistas. Essa 

estratégia fomenta o empoderamento das ações por parte dos beneficiários e a 

participação nas atividades desenvolvidas, gera renda para as famílias do 

próprio Assentamento e entorno e diminui os custos do Projeto.  

As famílias beneficiadas pelo Projeto de apicultura são 438, em 55 

Assentamentos, localizados em 23 municípios do Estado. 

Em cada unidade familiar será implantado um apiário com 40 

colmeias juntamente com os materiais necessários para o manejo da colmeia e 

extração de mel, além de insumos para a produção de mel.  

A implantação conta com a seguinte ordem de execução: 

 Aquisição dos materiais necessários para os projetos produtivos; 

 Assistência técnica por Assentamento para execução e 

acompanhamento dos projetos produtivos; 

 Acompanhamento técnico e avaliação. 

Serão entregues, por família assentada: 

1. 40 colmeias com melgueira; 

2. 01 fumegador; 

3. 01 formão; 

4. 01 vassourinha; 

5. 01 indumentária (macacão, botas, luvas); 

6. 40 kg de cera alveolada; 

7. 20 kg de cera bruta. 

 

7.3.2. Implantação de unidades de caprinocultura leiteira em 

assentamentos do Estado do Ceará 

 

A caprinocultura pode ser considerada um negócio rentável devido a 

sua adaptabilidade às condições locais e a possibilidade de ser explorada por 

vários tipos de produtores, além do crescimento do mercado e o interesse das 

empresas locais pela atividade (BNB, 1999) 
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No Brasil, o mercado do leite de cabra vem crescendo com os 

produtos na forma de leite pasteurizado, leite pasteurizado congelado, leite em 

pó e, desde 1988, em embalagens tetrapark tipo longa vida UHT, esterilizado e 

aromatizado (CORDEIRO & CORDEIRO, 2008). 

No Brasil, essa produção tem aumentado, com predominância no 

Nordeste do país, seguida pela Região Sul, como consequência da importação 

de matrizes leiteiras e melhoramento do plantel nacional. Hoje encontramos 

uma importante demanda do mercado para o consumo do leite caprino, o que 

demonstra que a população tem dado importância ao consumo desse leite e a 

inclusão do mesmo à dieta, buscando alternativas para o consumo (SANTOS & 

CANDIDO, 2009). 

No Nordeste, a produção de leite caprino é originária de sistemas de 

produção provenientes da agricultura familiar, ou por pequenos produtores. A 

decisão de estabelecer, nessa Região, a exploração sustentável dos produtos 

da caprinocultura leiteira requer o desenvolvimento de ações que estejam 

voltadas para a produção crescente de leite no Estado, especialmente em 

municípios onde é tradicional a criação de caprinos. A execução desse projeto 

é justificada, uma vez que outras comunidades do Estado serão beneficiadas, 

além de vir ao encontro os anseios do Governo de ações inovadoras que 

melhorem a vida do homem do campo. 

Os beneficiários dessas unidades são um total de 323 famílias 

assentadas em 14 Assentamentos localizados em dez Municípios do Estado do 

Ceará.  

Em cada uma das unidades familiares será implantada uma unidade 

de caprinocultura leiteira, com a entrega de um macho reprodutor de raça 

leiteira, Puro de Origem – P.O. e 15 matrizes mestiças com aptidão leiteira, 

sementes de sorgo e raquetes de palma forrageira para a implantação de 

reserva alimentar, além de um kit de higienização da ordenha. A implantação 

das instalações rústicas será feita utilizando mão de obra dos próprios 

assentados, com supervisão técnica dos extensionistas, a fim de fomentar o 

empoderamento das ações por parte dos beneficiários, bem como a 

participação nas atividades desenvolvidas pelo Projeto e a geração de renda 
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para as famílias do próprio Assentamento e entorno, além de diminuir os custos 

do Projeto.  

A implantação conta com a seguinte ordem de execução: 

 Implantação das áreas de reserva estratégica alimentar (plantio de sorgo 

e palma forrageira); 

 Aquisição dos animais e dos kits de higienização da ordenha; 

 Assistência técnica por assentamento para a execução e 

acompanhamento dos projetos; 

 Avaliação e acompanhamento técnico. 

Serão entregues, por família assentada: 

1. 3.000 raquetes de Palma Forrageira; 

2. 10 kg de semente de Sorgo Forrageiro (1 ha); 

3. 01 kit de higienização para ordenha;  

4. 15 matrizes mestiças de aptidão leiteira; 

5. 01 reprodutor P.O. de aptidão leiteira 

No recebimento dos materiais para a implantação do projeto 

produtivo, são dadas orientações de quando plantar, local para o plantio, 

preparo do solo, espaçamento e necessidade ou não de irrigação. Além de 

orientações para o preparo de silagem do Sorgo Forrageiro. 

O kit de higienização de ordenha de cabras leiteiras conta com os 

seguintes itens: 02 aplicadores sem retorno; 01 caneca com fundo preto; 01 

balde inox para ordenha (05 litros); 01 tambor de plástico (30 litros); 01 pacote 

de papel toalha descartável; 01 funil coador em plástico; Solução de iodo; 

Detergente neutro; Água Sanitária. 

Os reprodutores P.O. são selecionados em diversos Municípios na 

Paraíba, mediante comissão técnica, e são das seguintes raças: Saanen, 

Toggenburg, Anglo Nubiana, Parda Alpina, Alpina Britânica e Alpina 

Americana.  

As fêmeas são selecionadas no Município de Valente, na Bahia, 

mediante comissão técnica e são mestiças das seguintes raças: Saanen, 

Toggenburg, Murciana, Anglo Nubiana, Parda Alpina, Alpina Americada e 

Alpina Britânica.  
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7.3.3. Implantação de unidades de galinha caipira em assentamentos do 

Estado do Ceará  

 

A criação de galinhas caipiras se caracteriza por explorar de forma 

extensiva a produção de produto animal em propriedades agrícolas. É um 

mercado promissor e a oferta é comumente menor que a demanda. Tem um 

mercado muito específico que busca o produto por suas características 

naturais e por seu sabor específico (EMBRAPA, 2003). 

A galinha caipira é uma ótima sugestão de lucro para pequenas 

propriedades, pois os custos provenientes da dieta em criações animais podem 

corresponder a aproximadamente 75% dos gastos totais de produção, e nessa 

criação, especificamente, os custos diminuem com o uso de leguminosas, 

capins, frutas e hortaliças (AVAL, 2017). 

No Projeto, o objetivo é compartilhar os produtos e subprodutos das 

aves às culturas vegetais com o uso de mão de obra familiar. O produtor passa 

a produzir proteína animal de boa qualidade para comercialização e consumo 

familiar, tendo assim, agregado valor aos produtos agrícolas e aumentando a 

renda em sua casa.  

A motivação para a realização de tal atividade vem do crescente 

interesse dos consumidores por produtos naturais, o que acabou promovendo 

o aumento da procura de frango e ovo caipiras nas cidades, valorizando o 

preço desses produtos.  

O produto caipira tem grande importância no mundo e no Brasil é um 

produto cultural no âmbito gastronômico, tendo presença marcante nos pratos 

típicos de diversas Regiões do País. A introdução de novas tecnologias à 

criação do frango caipira faz com que haja um incentivo ao incremento da 

demanda desse produto no mercado, uma vez que houve um decréscimo no 

consumo pela pouca oferta desse produto no passado.  

A criação do frango caipira se torna uma fonte de renda adequada à 

pequenas propriedades, devido a rusticidade das suas instalações, permitindo 

o reuso das mesmas. Essas instalações devem oferecer um ambiente higiênico 

e protegido, que não permita a entrada de predadores no local e que ajude a 

amenizar os impactos das variações de temperatura e de umidade do local de 
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criação. Além disso, as instalações devem garantir que as aves sempre tenham 

acesso à ração e água (EMBRAPA, 2003). 

No tocante ao tipo de criação a ser explorada, algumas criações 

priorizam aves caipiras onde tanto os machos quanto as fêmeas são abatidos 

ao final do ciclo. Em outros casos, algumas criações priorizam a produção de 

ovos caipiras, onde apenas as fêmeas são utilizadas, ou, há a possibilidade de 

serem criados lotes mistos, onde os machos são vendidos ao atingirem o peso 

de abate e as fêmeas são destinadas à produção de ovos.  

A criação possui as seguintes vantagens: a pequena área de terra 

requerida para abrigar as instalações do aviário; quando as instalações se 

localizam em locais onde não há um solo fértil para atividades agrícolas, a 

criação de aves no local pode contribuir para a recuperação através da 

incorporação das excretas das aves; a criação é caracterizada por um manejo 

de fácil execução e de baixo custo de produção, com aves rusticas, fazendo 

uso de alimentação alternativa e, por esse motivo, evitando o uso de rações 

concentradas comerciais, uma vez que as aves terão acessos a piquetes para 

pastejo e serão alimentadas com as sobras dos produtos e subprodutos das 

unidades familiares assentadas. 

A maior das vantagens é a demanda pelo produto, que, como dito 

anteriormente, se trata de um produto diferenciado, de sabor e textura 

apreciáveis, ovos mais pigmentados, conferindo melhor aspecto e sabor, livre 

de elementos químicos na ração e do estresse pelo confinamento (AVAL, 

2017). 

Os beneficiados pelos projetos de galinha caipira somam 330 

famílias assentadas da Reforma Agrária. A implantação do Projeto nos 

Assentamentos tem sido feita através da seguinte ordem de execução: 

 Aquisição de materiais necessários para implantação dos projetos 

produtivos; 

 Aquisição de semoventes (pintos de 01 dia e insumos); 

 Assistência técnica por assentamento para a execução e 

acompanhamento dos projetos produtivos 

 Avaliação e acompanhamento técnico. 
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Cada produtor recebe: 

1. 01 galinheiro moderno com área de solário irrigada; 

2. Equipamentos para avicultura; 

3. 36 sacas de 40 kg de ração para 01 ciclo completo; 

4. 120 pintos de 01 dia (dupla aptidão/carne e ovo) 

No recebimento dos materiais para a implantação do projeto 

produtivo, são dadas orientações de manejo, do que deve ser plantado nos 

solários, entre outros.  

Dos equipamentos recebidos, constam, por Projeto: 01 ninheira 

simples com 12 bocas; bebedouros do tipo pendular e copo pressão; 

comedouros tubulares infantis e tubular para aves; folhas de Eucatex para a 

instalação dos círculos de proteção, entre outros. 

Das sacas de ração: 05 sacas de 40 kg de ração farelada para fase 

inicial; 22 sacas de 40 kg de ração farelada para a fase de crescimento. 

São entregues, 120 pintos de 01 dia de dupla aptidão, a cada uma 

das famílias beneficiadas com esse projeto. 

 

7.3.4. Implantação de quintais produtivos em assentamentos do Estado 

do Ceará 

 

Na região Nordeste, os Quintais são conhecidos como áreas dos 

arredores das casas, onde pode haver produção diversificada, como a criação 

de pequenos animais e o cultivo de plantas medicinais, frutíferas ou hortaliças 

(ESPLAR, 2017). 

O Quintal Produtivo se torna importante no contexto de diversidade e 

acesso fácil e cômodo, onde se cultivam ou são mantidas múltiplas espécies 

que fornecem algumas das necessidades nutricionais e alimentares da família, 

e outros produtos como lenha, plantas medicinais, criação de animais 

domésticos de pequeno porte, entre outros, reduzindo a dependência por 

produtos adquiridos externamente e sendo espaços que são definidos de 

acordo com as necessidades das comunidades onde estão implantados 

(SANTOS & OLIVEIRA & CURADO & AMORIM, 2013). 
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Diversificar o cultivo se torna atrativo do ponto de vista de que se 

pode oferecer uma gama de produtos ao comércio, não deixando o agricultor 

dependente de um só produto como sua fonte de renda e alimentar.  

No projeto, a agroecologia é inserida como uma oportunidade para 

que os agricultores familiares tenham uma alternativa à agricultura 

convencional. Esse tipo de cultivo tem como princípio básico o uso dos 

recursos naturais de forma racional, produzidos no próprio local de produção, 

podendo ser: folhas de árvores, palhadas, cinzas, estercos (de aves ou 

bovinos, por exemplo), galhos apodrecidos de podas de formação e podas 

produtivas. Esses insumos favorecem a ação dos microrganismos benéficos ao 

solo, melhorando a composição e características químicas, físicas e biológicas 

desse ambiente. A agroecologia acaba sendo um mecanismo de transformação 

da agricultura, preocupando-se com a cadeia produtiva, a renda do produtor, 

mas também com a relação entre o ser humano e o ambiente, buscando 

modelos sustentáveis para a atividade do campo (GLIESSMAN, 2001; 

PEDROSA, 2016). 

Enquanto o modelo de agricultura convencional tem um forte 

interesse econômico, e com isso, faz uso de adubos químicos e outras 

metodologias que causam desequilíbrio ambiental, a agroecologia vem na 

contramão desse movimento, visando um cultivo natural, livre de agentes que 

possam fazer mal ao ambiente e adaptando a criação ao local aonde a 

atividade vem sendo desempenhada (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2011). 

Desse modo, o Quintal Produtivo é um modelo de exploração que 

pode ser conduzido em pequenas áreas dentro da unidade produtiva, 

caracterizando-se pelo culto agroecológico, com alta diversidade das espécies 

produzidas, agrícolas ou pecuárias e plantas medicinais no mesmo local, tendo 

em vista uma melhor qualidade de vida e melhoria do padrão alimentar das 

famílias que receberão esses Projetos, além da geração de renda, que 

estimula a produção de novos ciclos de criação e cultivo.  

A instalação dos Quintais Produtivos requer mão de obra, cujos 

preços estão orçados de acordo com os praticados no interior do Estado. 

Os beneficiados por esses projetos somam 07 famílias assentadas 

da Reforma Agrária, selecionadas pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário.  
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A implantação dessa ação tem obedecido a seguinte ordem de 

execução: 

 Aquisição de materiais para implantação dos projetos produtivos; 

 Aquisição de semoventes (pintos de 01 dia) e insumos; 

 Assistência técnica por assentamento para execução e acompanhamento 

dos projetos produtivos; 

 Avaliação e acompanhamento técnico. 

Serão entregues, por produtor: 

1. 01 galinheiro rústico; 

2. Sistema de irrigação na área de produção; 

3. Equipamentos para avicultura; 

4. 08 sacas de 40 kg de ração (01 ciclo); 

5. 60 pintos de 01 dia (dupla aptidão); 

6. 01 kit de irrigação por microaspersão de 0,025 há; 

7. 50 pacotes de sementes de hortaliças; 

8. 60 mudas de fruteiras. 

O galinheiro entregue será de modelo rústico, com área de solário 

irrigado por microaspersão; bebedouros do tipo pendular e copo pressão; 

comedouros do tipo tubular infantil e tubular para aves, entre outros. 

Das sacas de ração: 03 sacas de 40 kg de ração farelada para a 

fase inicial; 12 sacas de 40 kg de ração farelada para a fase de crescimento.  

Serão 60 pintos de 01 dia de dupla aptidão, por projeto. 

As sementes e mudas serão entregues de acordo com as 

preferências do produtor.  

 

7.3.5. Implantação de unidades de forragicultura irrigada em 

Assentamentos do Estado do Ceará 

 

A Caatinga é a vegetação predominante no Semiárido Brasileiro e 

tem ampla utilização pastoril. Porém, esta não apresenta capacidade de 

suporte forrageiro que mantenha, durante o ano inteiro, as necessidades dos 

rebanhos. Somado a esse fator, a Região Nordeste apresenta longos períodos 
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de seca, além do uso indiscriminado da vegetação, resultando em perdas, 

tanto para os animais em pastejo, quanto devido aos problemas que serão 

gerados nas áreas de pastejo, e na redução da capacidade de suporte do 

pasto.  

A irregularidade das chuvas e as características físicas e 

topográficas do solo de Regiões Semiáridas, a agricultura de sequeiro se torna 

uma atividade vulnerável. Dados do Governo do Ceará apontam que, em anos 

de seca, a agricultura perde até 72% de sua produtividade média, enquanto as 

perdas na pecuária são de até 20% da média da localidade. A pecuária, nesse 

caso, atua como uma atividade que equilibra das variações climáticas durante 

os anos. No entanto, a produtividade dos animais ruminantes nessas regiões é 

influenciada diretamente pela irregularidade na oferta da forragem (ARAUJO 

FILHO & CARVALHO, 2001). 

As pastagens são o principal alimento dos rebanhos no Semiárido, 

principalmente as áreas de pastagens nativas comparadas às de pastagens 

cultivadas (GIULIETTI et al., 2004). 

De julho a dezembro, há a carência na disponibilidade e queda da 

qualidade da forragem no Semiárido da Região Nordeste. As alternativas para 

a redução ou eliminação dessas perdas, que causam a oscilação na produção 

de leite e carne no decorrer do ano, fazendo com que o fluxo de caixa do 

produtor obedeça ao mesmo comportamento da produção, são de simples 

execução e garante melhores rendimentos no desempenho animal. São as 

alternativas: a formação de reserva alimentar, como a silagem e o feno, que 

preservam as propriedades nutricionais do material vegetal e, quando feitos 

corretamente, garantem alimento de alta qualidade durante todo o ano; pastejo 

rotacionado e cultivo de cactáceas, dentre as quais a palma forrageira se 

destaca.  

Segundo Tadeu Voltolini (2013), a reserva estratégica alimentar é ter 

alimentos disponíveis para o período seco do ano. O produtor pode usar o 

período chuvoso para plantar, colher, cultivar e armazenar material forrageiro 

para que possa oferecer aos animais durante o período seco. Assim, a reserva 

é uma técnica de prevenção e preparação nos momentos mais favoráveis 
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(período chuvoso) para o sustento durante os períodos menos favoráveis 

(período seco). 

O crescimento da demanda de leite e carne provenientes dos 

Programas atendidos pelo Governo e da Indústria de Laticínios induz a maior 

atuação do incremento da cadeia produtiva, fazendo com que haja a 

necessidade do uso de tecnologias que melhorem a produtividade e auxiliem 

na redução de custos de produção, obtendo ganhos mais significativos para o 

agricultor familiar. O projeto de forragicultura irrigada visa contribuir com a 

demanda alimentar em quantidade e qualidade, proporcionando ao agricultor 

familiar a estabilidade da produção e o incremento da renda.  

A implantação dos itens nas áreas previstas para a realização do 

projeto conta com o uso da mão de obra dos assentados, supervisionados 

pelos extensionistas, a fim de fomentar o empoderamento das ações por parte 

dos beneficiários, a participação dos mesmos nas atividades desenvolvidas 

pelo projeto e a geração de renda para as famílias do próprio Assentamento, 

além de diminuir os custos do Projeto. Os preços da mão de obra orçados são 

os preços praticados no interior do Estado. 

Os beneficiários dos projetos de forragicultura irrigada são 03 

famílias assentadas, selecionadas pela Secretaria do Desenvolvimento Agrário.  

A metodologia de implantação do projeto segue a seguinte ordem de 

execução: 

 Aquisição dos materiais necessários para implantação dos projetos 

produtivos; 

 Assistência técnica por assentamento para a execução e 

acompanhamento dos projetos produtivos; 

 Avaliação e acompanhamento técnico. 

Serão entregues, por produtor: 

1. 01 kit de irrigação por gotejamento para 01 há; 

2. Sementes de espécie forrageira para produção de feno e silagem, de 

acordo com a preferência do produtor. 

No kit de irrigação consta: 01 sistema de irrigação por gotejamento 

com adutora, tubulações, filtros, conexões e fitas gotejadoras para 01 ha. 
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7.3.6. Implantação de unidades de fruticultura irrigada em Assentamentos 

do Estado do Ceará 

 

O setor da agricultura irrigada é um dos principais geradores de 

renda no Brasil, gerando emprego e desenvolvimento do Agronegócio. A 

produtividade da fruticultura tem registrado o potencial desse segmento 

produtivo, confirmando que o Brasil tem condições de produzir frutas de 

qualidade, capazes de atender aos requisitos dos Mercados Externos.  

O Brasil é um dos maiores produtores de frutas frescas em todo o 

mundo devido às condições de clima, solo e área disponível. O mercado da 

fruticultura tem se fortalecido pela tradição, como no caso da cajucultura, e 

pelos investimentos públicos e privados na produção de frutas frescas. 

Segundo o perfil da produção de Frutas Brasil/Ceará 2013, da Agencia de 

Desenvolvimento do Ceará (Adece), o Ceará já foi responsável pela produção 

de 20 milhões e 49 mil toneladas de frutas, representando 5,2% da produção 

no país. O Estado se destaca como grande produtor de caju, coco, maracujá, 

melão e mamão. Com relação às frutas regionais temos em destaque o cajá, 

cajarana, jaca, ata, graviola, abacate e banana.  

A melhoria desse setor produtivo depende apenas de uma melhor 

organização do setor e da modernização da comercialização e de incentivos 

para inovações tecnológicas e agregação de valor. 

O Ceará tem a fruticultura como importante atividade na geração de 

emprego e renda no campo. O Estado do Ceará se destaca nacionalmente 

pela produção de fruteiras irritadas como melão, banana e caju, dentre outras. 

Alguns assentamentos no Nordeste tem potencial hídrico para a fruticultura, 

que muitas vezes são pouco aproveitados, quando não utilizados de forma 

alguma.  

A instalação dos projetos de fruticultura irrigada nos assentamentos 

da Reforma Agrária do Ceará conta com a mão de obra dos próprios 

assentados, acompanhados pelos extensionistas, a fim de fomentar o 

empoderamento das ações por parte dos beneficiários, a participação dos 

moradores nas atividades desenvolvidas pelo Projeto, geração de renda para 

as famílias dos próprios Assentamentos e diminuição de custos do Projeto. 
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No total, são 06 famílias assentadas a serem beneficiadas com 

esses projetos.  

A metodologia de implantação dessa ação apresenta a seguinte 

ordem de execução: 

 Aquisição dos materiais necessários para execução e acompanhamento 

dos projetos produtivos; 

 Assistência técnica por assentamento para execução e 

acompanhamento dos projetos produtivos; 

 Avaliação e acompanhamento técnico. 

Serão entregues, por produtor: 

1. 01 kit de irrigação por aspersão para 01 ha; 

2. Sementes e mudas da preferência do produtor. 

No kit de irrigação consta: 01 sistema de irrigação por aspersão com 

adutora, tubulações, filtro, conexões e aspersores para 01 ha. 
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8. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROJETO 

 

Durante o período de estágio, os Projetos Produtivos estavam sendo 

implantados e, juntamente aos técnicos e Coordenadores da SDA foram 

realizados o acompanhamento das entregas e recepção de materiais 

referentes aos projetos produtivos, em especial os dos projetos direcionados à 

pecuária, de responsabilidade da COAPE.  

O recebimento de materiais era efetuado pelos técnicos da COAPE, 

que também se faziam presentes nos eventos realizados para as entregas 

desses materiais nos Assentamentos, com a participação dos Coordenadores, 

Supervisores de Núcleos e do Secretário do Desenvolvimento Agrário, 

Francisco José Teixeira.  

Durante a implantação dos Projetos, os técnicos responsáveis por 

cada uma das culturas, visitavam periodicamente a construção e o 

desenvolvimento das obras necessárias para o início da atividade. O trabalho 

deles, nesse momento, é necessário para que as orientações dadas com 

relação à construção e implantação das áreas dos Projetos seguissem de 

maneira correta para que não houvesse problemas quando a atividade fosse 

iniciada. Todas as informações recolhidas nos dias de visitas aos 

assentamentos eram repassadas em relatório para os órgãos responsáveis 

pela fiscalização do Projeto.  

Os problemas encontrados na implantação dos Projetos também 

eram verificados pelos técnicos responsáveis, que sempre estavam de 

prontidão para encontrar soluções adaptáveis aos locais de execução dos 

Projetos, a fim de resolver os problemas de maneira rápida, efetiva e com bom 

custo benefício.  

O acompanhamento das atividades do Projeto em Assentamentos 

foi realizado em dois Municípios da Região, onde três Assentamentos foram 

visitados em épocas distintas, podendo-se verificar o avanço da produção de 

galinhas caipiras, bem como a construção e instalação de galinheiros, 

problemas com a criação de caprinos e as principais dificuldades dos 

assentados em lidar com as intempéries da Região Nordeste junto às 

necessidades dos animais.  
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Os municípios foram: Chorozinho, no Assentamento Menino Jesus. 

Localizados no município de Beberibe, o Assentamento Massaranduba e o 

Assentamento Umari Casa Forte. E no Canindé, uma visita ao Assentamento 

Cacimba Nova.  

 

8.1.   Assentamento Menino Jesus, Chorozinho - CE 

 

As visitas ao Assentamento Menino Jesus, localizado em 

Chorozinho – CE foram realizadas em dois períodos distintos, onde, a primeira 

aconteceu no início do estágio, quando, em um Evento realizado, no dia 12 de 

agosto de 2017, no Assentamento, houve a entrega dos materiais referentes 

aos projetos, onde foram entregues, no total, 32 projetos de caprinocultura 

leiteira, 46 projetos de apicultura, 56 de galinha caipira e 03 quintais produtivos. 

O evento contou com a participação de diversos técnicos da COAPE e CODAF, 

além do Secretário do Desenvolvimento Agrário, Francisco José Teixeira, 

representando o Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana (Figura 1). 

 
Figura 1 – Entrega de materiais no Assentamento Menino Jesus 

Fonte: O Autor. (a) cabras nas baias; (b) materiais referentes aos projetos de 
caprinocultura leiteira e apicultura; (c) e (d) vistas do aviário rústico e piquetes. 
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A segunda visita ocorreu em 20/10/2017, com finalidade de 

acompanhar o desenvolvimento das atividades em andamento dos projetos 

produtivos, verificar e atender aos problemas encontrados no decorrer da 

criação e auxiliar os produtores quanto ao manejo dos animais nas diferentes 

fases de criação. Foi possível acompanhar o bom desempenho de um dos 

projetos de galinha caipira, em execução desde o dia da entrega, onde as 

aves, com aproximadamente dois meses de criação, alcançaram um bom 

índice zootécnico, com baixa taxa de mortalidade no lote, onde 128 pintinhos 

foram recebidos e apenas 3 morreram até o presente momento. Também 

foram realizadas orientações de manejo quanto ao pastejo das aves nos 

piquetes, quanto ao fornecimento de ração e quanto ao manejo no galpão.  

Da mesma forma, foi possível verificar a criação de galinhas caipira 

bem sucedida em um projeto de Quintal Produtivo. A produtora responsável 

pelo lote das aves nesse sistema mais rústico de criação informou que já há 

uma boa demanda pelas aves, com uma boa oferta de preço, já fornecendo 

renda para a família beneficiada com esse projeto, que afirma ser um dos 

melhores auxílios que já receberam (Figura 2). 

 
Figura 2 – Segunda visita ao Assentamento Menino Jesus, desenvolvimento 
dos projetos Galinha Caipira e Quintal Produtivo. 

Fonte: O Autor. (a) e (b) desenvolvimento do projeto Galinha Caipira, vista da 
ninheira e dos piquetes, respectivamente; (c) e (d) vista externa e interna do 
aviário rústico referente ao projeto Quintal Produtivo. 
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8.2. Assentamento Cacimba Nova, Canindé – CE 

 

Uma visita foi realizada ao Assentamento Cacimba Nova, localizado 

no município de Canindé – CE, no dia 09 de agosto de 2017. A visita teve 

como objetivo verificar problemas com caprinos que foram descornados 

anteriormente e, com a verificação do problema, orientar o tratamento 

adequado aos animais (Figura 3).   

 

Figura 3 – Problemas na descorna dos bodes. 

Fonte: O Autor. 

 

Durante a visita ao Assentamento, estivemos nas residências de 

vários beneficiários e observamos que o problema ocorreu em várias 

propriedades que receberam o material referente à criação de caprinos do 

projeto, visto que os animais foram descornados no mesmo dia com a mesma 

metodologia, desconhecida pelos técnicos. Na maioria das criações foram 

detectados outros problemas, como conjuntivite, ectima contagioso (boqueira) 

e anemia em diversos animais. Foi realizada uma aplicação de cálcio em um 

dos animais que estava sem andar. As recomendações de tratamento foram 

feitas pelo veterinário técnico da COAPE.  

 

8.3. Assentamento Massaranduba, Beberibe – CE 

 

No Assentamento Massaranduba, na visita que ocorreu no dia 20 de 

outubro de 2017, foi possível acompanhar a construção de 15 galpões dos 

projetos de galinha caipira e apresentar um dos novos responsáveis pela 

fiscalização dos projetos de galinha caipira. Durante a visita, os técnicos 

responsáveis pelo projeto fiscalizaram a construção de cada um dos galpões, 
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bem como os materiais recebidos para a montagem dos mesmos e 

conversaram com os assentados beneficiários a respeito das perspectivas da 

criação e dos resultados observados no Assentamento Menino Jesus, visitado 

anteriormente.  

 

8.4. Assentamento Umari Casa Nova, Beberibe – CE  

 

A visita ao Assentamento Umari Casa Nova, no dia 20 de outubro de 

2017, teve como objetivo apresentar um dos novos responsáveis pela 

fiscalização dos projetos de galinha caipira, bem como verificar os materiais 

recebidos para a construção dos galpões e a instalação do projeto. Além disso, 

houve a tentativa de resolver problemas que estavam dificultando o início das 

atividades, devido ao preço a ser pago pela mão de obra da instalação dos 

aviários.   
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9. OUTRAS ATIVIDADES 

 

Durante o período de estágio, foi possível acompanhar outras 

atividades realizadas na COAPE referentes a outros Projetos da Secretaria do 

Desenvolvimento Agrário. As atividades realizadas compreendem a visita ao 

município de Piquet Carneiro, a fim de atender à problemática dos tanques de 

resfriamento de leite na região (ação do PAA-Leite), a organização de 

documentos referentes a projetos já em período de finalização, o 

acompanhamento da capacitação de produtores rurais, no município de 

Quixelô – CE que são beneficiados pelos Projetos em Apicultura da Secretaria 

em parceria com o Ministério da Integração, bem como o recebimento e 

entrega dos materiais desses projetos nos municípios do Ceará, a participação 

no estande da Secretaria na EXPOECE 2017, a participação em um dia de 

campo promovido pelo projeto Paulo Freire, no Assentamento Rodeador, 

distrito de Juá, no município de Irauçuba, a participação da missão técnica em 

Sergipe e a idealização e execução de um experimento com variedades de 

cactáceas, supervisionado pelo Coordenador da COAPE, Márcio José Alves 

Peixoto, que tem graduação em Agronomia e doutorado em Zootecnia pela 

Universidade Federal do Ceará. 

 

9.1. Visita ao município de Piquet Carneiro – PAA-Leite 

 

A visita ao município de Piquet Carneiro aconteceu no dia 08 de 

agosto de 2017, onde os técnicos responsáveis pelo Projeto participaram de 

uma reunião na Secretaria de Agricultura Familiar de Piquet Carneiro acerca da 

problemática do leite caprino na Região e da necessidade de aquisição de um 

tanque de resfriamento para o leite. A SDA não realiza, no momento, a 

solicitação de novos tanques, mas faz o uso da remanejamento de tanques que 

não estão em uso, sendo essa a alternativa encontrada pelos técnicos da SDA 

para o município de Piquet Carneiro. Em troca, a Secretaria pede a fidelidade 

dos produtores na venda do leite para o Governo, a fim de usar esse leite na 

alimentação da própria população por intermédio de programas como o 

Programa de Aquisição de Alimentos – Leite (PAA-Leite). Atualmente, o preço 
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pago pelo Governo na aquisição de leite caprino é o de R$ 1,65 por litro. O leite 

bovino é comprado a R$ 1,21 o litro.  

 

9.2. Organização de documentos – Projeto CHESF 

 

A Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (CHESF), em parceria 

com o Governo do Estado do Ceará, investiu na pecuária cearense, fornecendo 

verba para ser aplicada em um Projeto de irrigação de 110 ha para o cultivo de 

palma e sorgo, com sistemas de gotejamento e aspersão, respectivamente. O 

projeto beneficiou famílias que receberam ou que teriam potencial para receber 

tanques de resfriamento de leite, no ano de 2012. No Projeto, constava o 

recebimento de um pequeno sistema de irrigação de salvação para poço 

tubular raso. As famílias beneficiadas trabalharam em coletivo numa área de 

110 há de sistema de irrigação, onde 60 há foi destinado ao pastejo 

rotacionado e 50 ha ao plantio de palma forrageira adensada. Foram entregues 

ensiladeiras, enfardadeiras, segadeiras e fatiadeiras de palma forrageira. As 

maquinas e equipamentos foram colocados para uso das comunidades sob 

Termos de Concessão de Uso.  

No dia 22 de agosto de 2017 iniciamos a organização dos 

documentos referentes ao projeto CHESF. A atividade foi direcionada aos 

estagiários da COAPE. Separamos os arquivos por região e após essa fase de 

organização, verificamos cada um dos arquivos com a finalidade de certificar 

se toda a documentação necessária para a finalização do projeto estava 

presente no material revisado e de atualizar o que fosse necessário.  

 

9.3. Capacitação no município de Quixelô – Projeto M.I. Apicultura 

 

A capacitação ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2017 e foi 

dividida em dois momentos, teórica e prática. A realização da parte teórica do 

curso foi realizada na câmara dos vereadores de Quixelô – CE, nos dias 24 e 

26. As práticas ocorreram no dia 25 no sítio Gaspar e no sítio Lagoa do Pé da 

Serra, nos Apiários de apicultores locais que já estavam sendo beneficiados 
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com o Projeto que é fruto da parceria com a Secretaria do Desenvolvimento 

Regional do Ministério da Integração Nacional – MI. O projeto de 

Fortalecimento da Cadeia Produtiva da Apicultura é realizado por meio de 

ações de identificação, mobilização e capacitações de agricultores familiares e 

implantação de núcleos apícolas em oito Municípios do Estado do Ceará 

(Aratuba, Capistrano, Piquet Carneiro, Poranga, São Benedito, Icó, Jucás e 

Quixelô), garantindo também a assistência técnica aos apicultores. Cada 

família contemplada com o projeto recebe um kit de produção apícola, 

composto por 30 colmeias, fumegador, vassourinhas, formões e indumentária.  

A capacitação realizada nesse período foi ministrada por um 

engenheiro agrônomo especialista na área de apicultura, e compreendeu 

temas como a localização de apiários, abertura de colmeias, manejo das 

colmeias, identificação e produção de rainhas, entre outros.  

 

9.4. Recebimento e entrega de materiais - projeto M.I. Apicultura 

 

Durante o período de estágio houveram diversos Eventos de 

Entrega de materiais referentes ao Projeto de Fortalecimento da Cadeia 

Produtiva da Apicultura do Estado do Ceará – M.I., como botas plásticas para 

manejo em apiários, cera alveolada, colmeias do tipo Langstroth, entre outros. 

O recebimento desses materiais, adquiridos através de licitações, e as 

entregas destes aos beneficiários, eram realizados pelos funcionários da 

COAPE responsáveis pelas cadeias produtivas de apicultura no Estado do 

Ceará. As entregas foram feitas em eventos ocorridos nos Municípios onde 

existiam beneficiados com as ações dos projetos. Participaram das entregas o 

Secretário do Desenvolvimento Agrário, membros de associações, os técnicos 

da COAPE responsáveis pelas atividades do núcleo de apicultura e os 

agricultores que receberam os materiais.   
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9.5. Participação na EXPOECE 2017 

 

A participação no Stand da Secretaria do Desenvolvimento Agrário 

na EXPOECE 2017, no Parque de Exposições Governador César Cals, Av. 

Sargento Hermínio Sampaio, 2677, Monte Castelo, Fortaleza – CE. Ocorreu 

entre nos dias 02, 04, 05 e 08 de setembro de 2017, representando a 

Coordenadoria de Apoio às Cadeias Produtivas da Pecuária (COAPE), onde foi 

possível conversar e analisar as perspectivas da agricultura e da pecuária no 

Semiárido Cearense, bem como, apresentar à população os Projetos 

realizados pela Secretaria e suas Coordenadorias, e os produtos gerados 

através dessas parcerias.  

 

9.6. Dia de Campo no Assentamento Rodeador, em Irauçuba, CE - Projeto 

Paulo Freire 

 

O dia de campo, que teve início na manhã do dia 03 de outubro de 

2017, coordenado pelo técnico Márcio Peixoto, Coordenador da COAPE, 

abordou assuntos gerais sobre o plantio e manejo da Palma forrageira. 

Participando da atividade, além do Dr. Marcio Peixoto, a técnica Yara Araújo, 

responsável pelo Projeto, os estagiários da COAPE, os técnicos que são 

responsáveis pelo acompanhamento das atividades dos Projetos nos 

Municípios, e os assentados da região.  

Dividido em um módulo teórico e um módulo prático, o curso teve 

início em uma sala na casa sede do Assentamento Rodeador, onde foram 

abordados assuntos correspondentes aos tipos de solo em que a palma deve 

ser cultivada, as variedades de palma, as principais pragas, com foco na 

Cochonilha do Carmim, a variedade de palma a ser utilizada no Projeto, que é 

a Orelha de Elefante Mexicana, devido a sua resistência a cochonilha e ser 

altamente produtiva. Também foram abordados: o método de plantio da palma 

irrigada, a adubação do palmal, que deve ser feita numa distância de 20 a 30 

cm do pé da planta, evitando a queima do material, devido ação dos 

organismos do solo na matéria orgânica, o manejo das raquetes e a melhor 

época para o plantio da palma, que é entre os meses de novembro e 
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dezembro, além de outros manejos como o de realizar a capina da cultura após 

um ano, evitando o uso da enxada devido a raiz superficial, o preparo do solo 

(escarificação, devido a presença de cascalhos), a posição da raquete no 

plantio, que pode variar entre inclinada ou vertical, com 2/3 da raquete 

enterrada, evitar que a face mais larga da raquete seja plantada virada para o 

sol, evitando a perda de água e o apodrecimento do material, entre outros 

assuntos. Além disso, também foi ressaltada a importância da palma como 

formação de reserva alimentar para os animais na nossa região, reduzindo o 

consumo de água desses animais de 40 e 60% para bovinos e ovinos 

respectivamente, a forma como a palma deve ser incluída na alimentação 

desses animais, além do uso na alimentação de galinhas caipiras e suínos, 

reduzindo consideravelmente os custos das dietas desses animais. 

Por fim, também foi ressaltada a importância e serventia da palma 

na alimentação humana, sendo incluída em receitas a fim de torna-las mais 

nutritivas e estimular o consumo de um alimento relativamente novo para a 

Região. 

Na parte prática do curso, logo após essas considerações, foi 

demonstrado o que foi visto na parte teórica com relação ao manejo, métodos 

de plantio e a ocorrência de doenças no palmal. Também foi explicado e 

realizado o corte de algumas raquetes para ilustrar como deve ser realizada a 

técnica de multiplicação de raquetes para o plantio de palma, técnica utilizada 

quando há a carência de material disponível para o plantio na região.   

O projeto Paulo Freire visa melhorar a qualidade de vida da 

população rural cearense em condições de pobreza a extrema pobreza em 31 

municípios, organizações comunitárias e produtivas, atendendo especialmente 

aos jovens, mulheres, indígenas e quilombolas.  

 

9.7. Missão Técnica NUBOV – Sergipe 

 

Promovida pelo Núcleo de Bovinocultura (NUBOV) da COAPE, 

acompanhada pelo supervisor do núcleo, Pedro Eymard, e o técnico Eraldo, a 

missão técnica em Sergipe saiu de Fortaleza em direção ao município Nossa 

Senhora da Glória no dia 23 de outubro de 2017. A finalidade da expedição foi 
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a de visitar pequenos produtores que obtiveram êxito na produção de leite 

bovino no Estado de Sergipe. 

As visitas ocorreram nos dias 24, 25 e 26 de outubro de 2017, em 

quatro propriedades produtoras de bovinos leiteiros, e uma visita à uma das 

linhas de produção da empresa Betânia – CBL Alimentos, no município de 

Nossa Senhora da Glória. O evento atendeu a técnicos que acompanham 

diversos produtores e projetos nos Municípios cearenses, produtores de leite 

do Ceará, assentados beneficiados por projetos em execução pela COAPE, e 

os estagiários, além do Supervisor do NUBOV, Pedro Eymard e o técnico do 

PAA-Leite, Eraldo.  

No dia 24 de outubro, fizemos a primeira visita técnica na fazenda 

Tradição, localizada no município de Carira – SE, dedicada à produção de leite 

e seleção de bovinos das raças Gir Leiteiro, Girolando e Holandês. A produção 

de leite nessa propriedade é secundária a produção de material genético, que é 

o foco do produtor João Bosco, dono da fazenda.  

A propriedade conta com 900 ha de terra e produzia cerca de 6.000 

litros de leite por dia, porém, a ocorrência da Tripanossomíase Bovina, doença 

causada pelo protozoário Trypanossoma spp, diversos problemas foram 

detectados na criação desses animais, entre eles a anemia e grande impacto 

sanitário, contribuiu para a queda da produção de leite, que, atualmente, está 

em cerca de 2.000 litros de leite por dia.  

A alimentação se dá pelo fornecimento de ração balanceada com 

milho, soja e silagem de milho para as vacas em lactação. Para o gado, o 

básico é milho, soja e palma miúda. A criação é totalmente confinada.  

No bezerreiro, o critério para o desmame é o peso, onde ao atingir 

80 kg de peso vivo o animal é totalmente desmamado, comendo, portanto, 

apenas a ração balanceada e o volumoso. 

O custo de produção do leite na propriedade, atualmente, está 

entorno de R$ 0,81 por litro e é vendido por R$ 1,12 o litro. Hoje, a fazenda tem 

cerca de 150 vacas em lactação.  

No dia 25 de outubro de 2017, visitamos duas propriedades e uma 

das fábricas da Betânia. Pela manhã, demos início às atividades visitando a 

Fazenda Aribe, no Povoado Fortaleza, localizada no município de Carira - SE, 
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onde ouvimos a história do proprietário, Eduardo, de apenas 27 anos, que com 

mais nove sócios comprou a terra onde, atualmente, reside e produz leite 

bovino. A terra foi adquirida mediante crédito fundiário, com empréstimo de 20 

mil reais pelo Banco do Nordeste para cada um dos sócios. Cada proprietário 

ficou com 40 tarefas de terra, o correspondente a, aproximadamente, 12 ha de 

terra para cada. Atualmente, Eduardo possui o próprio tanque de resfriamento 

de leite na propriedade, adquiriu também uma ordenhadeira mecânica e iniciou 

um trabalho de melhoramento genético com os seus animais, que totalizam oito 

vacas. A produção de leite, hoje, é de 200 litros de leite por dia, uma média de 

25 litros de leite por vaca, resultado de um trabalho de observação e manejo 

nutricional bem feito, com energia e proteína perfeitamente balanceadas, 

alimentando individualmente os animais de acordo com suas necessidades 

produtivas. O custo de produção do leite na propriedade é de R$ 0,88 o litro do 

leite, e é vendido a R$ 1,10 o litro. A propriedade também conta com um plantio 

de palma miúda adensada, iniciando em breve a irrigada. 

De tarde, visitamos a Fazenda Lagoa Grande, no Porto da Folha - 

SE, do produtor Cícero Borges, que atualmente conta com um rebanho variado 

com vacas mestiças das raças Girolando, Holandês e Pardo Suíço. E touros 

puros de origem Pardos Suíços e Holandeses. A propriedade faz o uso de 

monta natural para a reprodução do rebanho, uma vez que não tem acesso a 

um profissional de confiança para realizar periodicamente e de maneira efetiva 

às inseminações artificiais, e também por preferência do produtor. As vacas em 

lactação, atualmente, somam 280, produzindo cerca de 4.500 litros de leite por 

dia na propriedade. A alimentação dessas vacas tem como base o milho, a soja 

e a silagem de milho com um adicional de 3 a 4 kg de soja, por vaca, na ração, 

dependendo da produtividade dos animais. Aos touros, fornecem a ração base 

(milho, soja, silagem de milho) e 1 kg de cevada por animal por dia. A 

propriedade também conta com um plantio de palma miúda, em cerca de 60 

ha, prevendo plantar ainda mais futuramente.  

Ao final do dia, visitamos uma das linhas de produção da empresa 

Betânia e CBL alimentos, acompanhando o processo final da produção, onde o 

leite é embalado e colocado em caixas para a distribuição.  
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No último dia, finalizando as visitas, fomos a Fazenda Senhozinho 

Preto, no município de Nossa Senhora da Glória. A propriedade é administrada 

pelo “Sr. Preto” e seu filho, Danilo, e conta com mais três funcionários. O 

proprietário contou que começou trabalhando com a produção de queijos, mas, 

logo depois, adquiriu vacas a fim de iniciar a criação de gado leiteiro para a 

produção e comercialização do leite. Atualmente, ele tem em sua propriedade, 

cerca de 60 vacas em lactação, produzindo em média 1100 litros de leite por 

dia, o que totaliza aproximadamente 18 litros de leite por vaca diariamente a 

um custo de R$ 0,60 o litro. A alimentação tem como base o fornecimento de 

milho e soja (ração concentrada) e palma miúda diariamente. A propriedade 

ainda conta com um palmal, produzindo cerca de 4 ha de palma plantada, além 

de produção de grãos (milho). A assistência técnica na propriedade, 

atualmente, acontece a cada 60 dias ou em situações emergenciais.  

 
Figura 4 – Silos nas propriedades visitadas em Sergipe. 

Fonte: O Autor. (a) Silo na Fazenda Tradição; (b) Silo na Fazenda Aribe; (c) 

Silo na fazenda Lagoa Grande; (d) Silo na Fazenda Senhozinho Preto. 

 

Durante a viagem, em todas as visitas, foi possível observar, não 

apenas nas propriedades visitadas, mas em diversas propriedades no Estado 

de Sergipe, que a produção de grãos é uma atividade forte na região e que, 

diferente da realidade do Estado do Ceará, a preocupação na formação de 
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reserva alimentar é marcante, pois em todas as propriedades vimos diversos 

silos, produção de silagem de milho, devido o grão ser extremamente presente 

na região (Figura 4). 

O plantio de palma também é marcante, sendo uma atividade 

comum na Região, predominando a variedade da palma miúda, por ser 

resistente a cochonilha do carmim e ser uma das variedades preferidas pelos 

bovinos.  

 

9.8. Experimento em desenvolvimento: Multiplicação de variedades de 

palma forrageira e mandacaru sem espinho através da propagação pelo 

cladódio 

 

De acordo com Gava e Lopes (2012), no manual de Instruções 

Técnicas da Embrapa Semiárido, a produção de mudas de palma forrageira 

através da fragmentação das raquetes é uma opção para o produtor que 

deseja implantar novas áreas de plantio de palma ou sementeiras, utilizando 

mudas de qualidade que serão produzidas a partir de fragmentos advindos de 

uma pequena quantidade de raquetes. Essa metodologia é simples, tem baixo 

custo e é desenvolvida mediante condições de pouca oferta de raquetes de 

qualidade para a formação do palmal. É aplicável nas diversas propriedades e 

necessita de pouca mão de obra para ser executada.  

Além de ser uma alternativa viável quando se tem poucos 

exemplares para o plantio, a multiplicação das raquetes através da propagação 

pelo cladódio é, segundo Benevenuto de Lima (2013), uma alternativa também 

pelo crescimento lento da planta, onde só se tem novas mudas dois anos após 

o plantio.  Nesse contexto, a distribuição e lançamento de novas cultivares 

resistentes as pragas e ao clima tendem a ser retardadas ou inviabiliza a 

distribuição destas aos produtores. Devido a esses motivos, essa técnica vem 

a ser uma alternativa a essas situações limitantes.  

Com relação ao mandacaru, este se destaca por ser uma cactácea 

com alto potencial forrageiro, sendo um dos principais suportes forrageiros para 

o gado nos períodos de seca. A ausência dos espinhos na espécie adotada no 

experimento facilita o manejo, evitando práticas destrutivas, como as 
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queimadas para a retirada dos espinhos, e viabilizando o uso do mandacaru na 

alimentação dos animais. A exploração desse material de forma sustentável 

depende do conhecimento biológico desse espécime e das estratégias de 

manejo adequadas a sua propagação, com finalidade de conservação e 

utilização desses germoplasmas (CORREIA D. et al., 2010). 

O experimento está em execução, no Parque de Exposição 

Governador César Cals, localizado na Av. Sargento Hermínio Sampaio, 2677, 

no bairro Monte Castelo, onde existe um espaço, destinado ao plantio e 

experimentação, a Fazendinha. O Coordenador da COAPE, Marcio Peixoto, 

idealizador e supervisor do experimento é quem coordena as nossas 

atividades.   

O Material utilizado para a propagação vegetal foram as variedades 

de palma forrageira das espécies, Orelha de Elefante Mexicana, Orelha de 

Elefante Africana e Ipa Sertânia. Também utilizamos um broto de mandacaru 

sem espinhos. 

A primeira etapa ocorreu no dia 11 de outubro de 2017, onde foram 

selecionadas as variedades, algumas foram cortadas na interseção da raquete 

primária com a secundária, outra na interseção entre a raquete primária e a 

raquete originaria (raquete mãe). Também foi feito o corte de um broto de 

mandacaru sem espinhos a fim de testar o fracionamento destinado a 

multiplicação desta espécie, da mesma maneira que é feito o fracionamento 

com as palmas (Figura 5). 

 

Figura 5 – Variedades de Palma Forrageira selecionadas para o experimento. 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 

     Fonte: O Autor. 
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Realizamos o preparo do canteiro destinado ao plantio das 

variedades, realizando a escarificação manual do solo com o uso de uma 

enxada, com a finalidade de descompactar as camadas do solo e eliminar as 

raízes de culturas anteriormente cultivadas no local. O Nivelamento foi 

realizado com o ciscador.  

As raquetes e o broto coletados foram dispostos em uma área 

coberta para o período de murcha, pois a desidratação do material facilita a sua 

cicatrização após o fracionamento.  

Após seis dias de descanso no período de murcha, as raquetes 

ainda apresentavam considerável nível de umidade. Em cada uma das 

raquetes realizamos cortes longitudinais e, posteriormente, cortes transversais 

que variavam de tamanho de acordo com a frequência da presença de gemas 

(cladódios) em cada um, devendo conter de 3 a 4 gemas por fração. O broto de 

mandacaru foi dividido em cortes transversais e, em apenas um dos cortes 

transversais realizamos um corte longitudinal a fim de testar o seu 

fracionamento em diferentes situações. Ao todo, cerca de 150 frações dos 

exemplares foram deixadas à sombra para a cicatrização das arestas até o dia 

do plantio (Figura 6). 

 

Figura 6 – Fracionamento dos exemplares.  

     Fonte: O Autor 
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O Plantio foi realizado no dia 20 de outubro de 2017, no canteiro que 

já havia sido previamente preparado. As frações das raquetes das espécies de 

palma e o broto do mandacaru foram plantados em covas que cobriam 2/3 

(dois terços) do seu tamanho, de modo que a região mais próxima do corte 

longitudinal fosse coberta e a região das bordas ficasse acima do solo, a fim de 

estimular desenvolvimento das raízes, que é facilitado pela concentração de 

hormônios que induzem ao enraizamento na região medial da palma, e o 

brotamento de novas raquetes, induzido pelas gemas localizadas próximas as 

bordas (Figura 7). 

 

Figura 7 – Raquetes fracionadas, cicatrizadas e plantadas. 

Fonte: O Autor. 

 

O experimento ainda está em execução, portanto, não apresenta, no 

momento, uma fase com resultados concretos para que possamos relatar e 

demonstrar o brotamento de raquetes primárias a partir das gemas das 

raquetes fracionadas. No entanto, outros experimentos na área já fornecem 

informações suficientes que certificam que o uso de tecnologias simples e de 

baixo custo podem ser amplamente empregadas para a melhor utilização dos 
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recursos naturais disponíveis no campo. A produção animal e vegetal, 

especialmente no âmbito da agricultura familiar, precisa de estímulos como 

esse para que possa produzir cada vez mais e com qualidade, gerando 

alimentos e outros produtos para a população, focando nas particularidades do 

nosso clima, como os períodos de estiagem, que têm sido prolongados com os 

anos seguidos de seca que tivemos no nosso Semiárido. Essas novas 

metodologias vêm para melhorar a qualidade de vida do produtor que é 

diretamente afetado por essas variações e pelas condições fornecidas pela 

nossa terra além de poderem ser utilizadas por qualquer um, com materiais 

simples e de fácil acesso.  
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10.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Projetos Produtivos que visam o fortalecimento da agricultura 

familiar, o estabelecimento de condições favoráveis para a superação da 

pobreza da população e o estímulo de atividades produtivas em 

Assentamentos Rurais é de suma importância para o desenvolvimento das 

Áreas Rurais, do País e principalmente da região Semiárida, visto que a 

agricultura familiar detém boa parte dos lucros obtidos nas atividades agrícolas 

e pecuárias do Brasil. O papel do Estado como financiador e atuante nessas 

Regiões fortalece o desenvolvimento das cadeias produtivas no Ceará, 

gerando empregos e renda no campo.  

Entender como se desenvolveu a atividade rural no nosso País 

através de eventos históricos, enfatizando o surgimento dos Assentamentos 

Rurais e o desenvolvimento de projetos, como a Reforma Agrária e o PNRA, 

que viabilizaram a distribuição de terras de forma mais justa no Brasil, bem 

como os entraves que ocorreram para que estes não fossem possíveis, se faz 

necessário para que possamos compreender o que as pessoas envolvidas no 

Meio Rural, que não possuem condições para desenvolver nenhuma atividade 

ou mesmo ter uma vida digna com os requisitos básicos para a sobrevivência e 

o seu desenvolvimento, enfrentam diariamente e para que se torne possível 

superar os entraves encontrados nessas Regiões. 

A experiência obtida durante o período de estágio contribuiu para a 

obtenção de conhecimentos técnicos, bem como o conhecimento da realidade 

do Meio Rural no Semiárido, a visualização de forma prática dos 

conhecimentos teóricos anteriormente obtidos no decorrer da graduação, bem 

como a certeza de que, como profissional, terei um papel importante a 

desempenhar no crescimento do Brasil. 
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