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Resumo 

No interior do nordeste brasileiro, é de suma importância investimentos em diferentes práticas 

para a obtenção de renda. Objetivou-se a partir deste estudo, impactar economicamente 

comunidades rurais e incentivar a agricultura familiar através do cultivo de hortaliças, da 

implantação de hortas e geração de renda. A pesquisa desenvolveu-se durante o ano de 2016, 

nas comunidades Cabeça do Negro, município de Orós-CE, Aroeiras e Riacho da Areia, que 

pertencem ao município de Iguatu-CE. Um total de 8 famílias foram beneficiadas com a 

instalação de canteiros acompanhados de um sistema de irrigação alternativo. O 

desenvolvimento do trabalho proporcionou um maior crescimento econômico e de produção 

nas comunidades trabalhadas. 
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Introdução 

A agricultura é o meio de geração de renda de muitas famílias que sobrevivem do 

campo, porém, a baixa disponibilidade de água no semiárido brasileiro, tem se tornado um 

obstáculo à permanência dessas famílias que buscam melhores condições de vida no meio 

rural. Para fortalecimento do convívio com o semiárido, diversas tecnologias sociais têm sido 

desenvolvidas e aprimoradas ao longo dos anos. “Uma tecnologia social compreende a 

introdução de técnicas reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade e que 

representem efetivas soluções de transformação social” (COSTA, 2013).  

Pesquisas realizadas por Lourencini (2016) constatou um aumento de 170% para o 

preço de frutas e verduras. Tendo conhecimento desses preços elevados, é importante que se 

realizem projetos para incentivar o produtor rural a produzir de forma sustentável seu próprio 

alimento. Dombek et al. (2006) observam que as famílias rurais que produzem seus alimentos 

estão em condições de segurança alimentar superiores àquelas que assim não procedem.  

Desta forma através do projeto, enfatizou-se a arte da produção do alimento tradicional 

através da implantação de hortas, visando perspectivas comerciais/sociais, como forma de 
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impulsionar o comércio local e gerar renda para os agricultores rurais e incentivar a prática da 

agricultura familiar. 

 

Metodologia 

A pesquisa desenvolveu-se nas comunidades Cabeça do Negro, município de Orós-CE, 

Aroeiras e Riacho da Areia, que pertencem ao município de Iguatu-CE. Os municípios estão 

localizados entre as coordenadas 6º 21’ 34” (S) e 39º 17’ 55” (W) no Nordeste do Brasil, na 

região Centro Sul do estado do Ceará (Figura 1). 

 

Figura 1 - Localização dos municípios onde se desenvolveu o estudo 

O clima da região é do tipo BSw’h’ (Semiárido quente), com temperatura média mensal 

superior a 18 °C e precipitação média histórica para a região entre os anos de 1912 e 2015 é 

de 867,1 mm (RIBEIRO FILHO, 2016) e altitude de 217,17 m a nível do mar. O município 

está inserido na região denominada de depressão sertaneja, apresenta relevo pouco acidentado 

com declividade de 8,72% (IPECE, 2015). 

O time Enactus IFCE Iguatu desenvolveu o estudo durante o ano de 2016, onde um total 

de 8 famílias foram beneficiadas com a instalação de canteiros acompanhados de um sistema 

de irrigação alternativo (Figura 2), para o cultivo das hortaliças. Após a instalação do sistema 

e plantio de hortaliças em todas as comunidades envolvidas, foram realizados 

acompanhamentos, para monitorar o desenvolvimento do projeto e orientar os agricultores.  
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Figura 2 - Canteiros instalados na comunidade Aroeiras, Iguatu-CE 

Para dar início a implantação do projeto foram realizados dias de campo que 

consistiram em trabalhar com o grupo de produtores nas comunidades rurais (Figura 3), com o 

objetivo de desenvolver o empreendedorismo rural de forma sustentável, observando o tripé 

da sustentabilidade: economicamente viável, ecologicamente correto e socialmente justo, e 

possa assim iniciar a sua produção ou melhorar a produção existente. Durante as palestras 

também realizou-se oficinas para confecção dos canteiros e equipamentos utilizados para a 

produção das hortaliças. 

 

Figura 3 - Dia de campo, palestra para os produtores 

É relevante estudar os fatores que interferem na produção para autoconsumo decorrente 

do fato desta ser um importante meio para asseverar o que Candido (2001) denominou de 

mínimo vital e, ademais, cumpre outros papéis na agricultura familiar que lhe assegura maior 

autonomia, como: segurança alimentar, diversifica os meios de vida, promove a sociabilidade 

e relaciona-se com a identidade. 
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Resultados 

No decorrer dos estudos, pode-se observar que os agricultores de todos os municípios 

em que se desenvolveu a pesquisa obtiveram um crescimento considerável nas suas áreas de 

produção, denotando um aumento médio de até 481,4% por agricultor, conforme observado 

na Figura 4. 

 

Figura 4 – Crescimento das áreas de produção dos agricultores após a pesquisa 

O crescimento das áreas para cultivo, proporcionou aos produtores a possibilidade de 

maximizar sua produção e consequentemente sua renda, aumentando os lucros obtidos 

durante o período de colheita. Esse incremento na renda através da área pode ser observado 

claramente na tabela 1, em que se apresentam os lucros por metro quadrado, em relação ao 

preço médio das hortaliças a serem cultivadas. 

Tabela 1. Balanço de renda média por área de produção 

Balanço de Renda Média 

Área atual (m2) 290,7 

Lucro médio/ m² R$ 13,50 

Renda média/área R$ 3924,45 

Ciclos das Cultura/Dia 35 

Ciclos das Cultura/Mês 10,43 

 

A renda média é baseada na produção por m², que gira em torno de R$ 13,5 para 

2,98kg/m² (produtividade das hortaliças), com base dos dados da Abcsem (2013).  

Os benefícios para os produtores são ainda maiores quando observamos a produção, 

renda mensal e anual (Figura 5). 
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Figura 5 - Rendas médias diárias, mensais e anuais (R$) 

Cada produtor obteve um aumento médio de produção em 372%, a renda retirada das 

hortas, teve um aumento médio de 82,5% para cada agricultor beneficiado, maior 

produtividade, por meio das tecnologias de irrigação de baixo custo empregadas no projeto, e 

manejo adequado, com a reutilização de nutrientes dos recursos existentes, como as 

adubações verde e orgânica. El-Deir (2013) afirma que o processo de transformação das 

comunidades rurais do Semiárido, pode se dar por meio de atividades extensionistas e pela 

estruturação de projetos coletivos, cuja responsabilidade seja compartilhada por todos. Ainda 

observando a figura 5, podemos constatar o crescimento da renda, iniciando-se com um valor 

de R$ 14,21 por dia por produtor, em seguida R$ 426,3 mensal por produtor e R$ 5115,8 por 

ano por produtor, sendo que a pesquisa beneficiou 8 famílias, estas somam juntas uma renda 

total de R$ 40926,40 por ano. 

 

Considerações finais 

Considerando-se a pesquisa desenvolvida nas comunidades, podemos constatar a 

importância de práticas de incentivo ao desenvolvimento da produção do alimento tradicional, 

em conjunto com a agricultura familiar, como forma de gerar renda para os pequenos 

agricultores.   

Deste modo, o presente trabalho proporcionou para as comunidades abrangidas pelo 

projeto, novas alternativas de renda e de produção de alimentos naturais, proporcionando 

também um significativo desenvolvimento econômico e de produção nas comunidades aqui 

trabalhadas. 

 



 
 
 

Rio de Janeiro/RJ 
20 e 21 de Julho de 

2017 BRASIL 

II Simpósio Nacional de Empreendedorismo 

Social  Enactus Brasil 

Referências 

(ABCSEM), Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas. PESQUISA DE 

MERCADO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS. Disponível em: 

<http://www.abcsem.com.br/dados-do-setor>. Acesso em: 18 mar. 2013. 

CANDIDO, A. Os parceiros do Rio Bonito: um estudo sobre o caipira paulista e a 

transformação dos seus meios de vida. 9 ed., São Paulo: Duas Cidades/Editora 34, 2001. 

COSTA, A. B, (Org.). Tecnologia Social e Políticas Públicas. São Paulo: Instituto Pólis; 

Brasília: Fundação Banco do Brasil, p. 232, 2013. 

DOMBEK, L.A. et al. Segurança alimentar e autoconsumo em assentamentos rurais do 

Pontal do Paranapanema – Brasil. In: VII CONGRESSO LATINO AMERICANO DE 

SOCIOLOGIA RURAL. Quito: ALASRU, 2006. 

EL-DEIR, S. G. Metodologias Inovadoras para o Empoderamento Social. 1. ed. Recife: 

EDUFRPE, p. 237, 2013. 

IPECE - Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará. Perfil básico municipal. 

Disponível em: http://www.ipece.ce.gov.br/publicacoes/perfil_basico/pbm-2014/Iguatu.pdf. 

Acesso em: 27 de agosto de 2015. 

LOURENCINI, A. B. Preços de frutas e verduras voltam a subir e ficam até 170% 

maiores. Disponível em: 

<http://www.tribunadeindaia.com.br/_conteudo/2016/03/cidade/3304-precos-de-frutas e-

verduras-voltam-a-subir-e-ficam-ate-170-maiores.html>. Acesso em: 22 mar. 2016. 

 

PAN BRASIL. Programa de ação nacional de combate à desertificação e mitigação dos 

efeitos da seca. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Recursos Hídricos, 

p. 329, 2004. 

 

RIBEIRO F.J.C. Produção De Sedimentos Em Microbacias No Semiárido Brasileiro 

Submetida A Diferentes Manejos. 2016. 1 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnólogo em 

Irrigação e Drenagem, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – 

Campus Iguatu, Iguatu, 2016. 

 


