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Résumé 

L'objet de cette mission à l'EMATER-RS était en premier lieu de discuter le programme de 

gestion des exploitations agricoles que cette institution est en train d'implanter et, en second lieu, 

de discuter la mise en place d'un projet de coopération entre l'EMATER-RS, le PRORURAL 

2000 - programme de lutte contre la pauvreté rurale sur financements Banque Mondiale- et le 

CIRAD-TERA. Sur le premier point un certain nombre de remarques ont été faites concernant 

la prise d'information et son traitement; sur le second point, une proposition de coopération sur 

trois ans a été discutée, portant sur un ensemble d'activités d'observation et d'appui aux petites 

exploitations familiales. La proposition doit dès lors être soumise à la Banque Mondiale. 

Resumo 

0 objetivo <lesta consultoria para a EMATER-RS era primeiramente de discutir o programa de 

gestào para os estabelecimentos familiares em curso de implantaçào e em segundo lugar, de 

discutir a definiçào de um projeto de cooperaçào entre a EMATER-RS, o PRORURAL 2000 -

programa de combate à pobreza rural corn um financiamento do Banco Mundial - e o CIRAD

TERA. Com respeito ao primeiro ponto, algumas observaçôes foram feitas sobre o levantamento 

de informaçôes e o tratamento dos dadas. No que diz corn respeito ao secundo ponto, discutiu-se 

uma proposta de cooperaçào de très anos envolvendo um conjunto de atividades de observaçào 

e de apoio aos estabelecimentos familiares de pequeno porte. A proposta deve agora ser 

apresentada para o Banco Mundial. 

Mots clés: Exploitation agricole, Gestion, Références locales, Brésil 
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NOTE DE SYNTHESE 

Relevé de conclusion - mission de Ph. Bonnal au Rio Grande do Sul, Brésil,

du 15/03 au 23/03/98 

Objet: discussion d'un programme de coopération entre le PRORURAL 2000 et CIRAD

TERA 

Contexte: 

PRO RURAL 2000, est un programme de développement rural visant à réduire la pauvreté de la 

fraction de la population la plus pauvre. Doté d'un budget de quelques 200 millions de$ US, 
provenant pour moitié de prêts banque mondiale, le programme a démarré en novembre 97, il 

a une durée de 6 ans. La plus grande partie de ce budget est consacrée à la construction 

d'ù?frastructures productives et sociales et à la mise en place d'un projet de crédit rural 

concrétisé par le biais de petits projets d'investissement individuel ou collectif. Les autres 

composantes du programme traitent de la formation professionnelle, l'assistance technique et 

la recherche. 

La demande faite par l'EMATER-RS, composante active du PRORURAL, au CIRAD s'inscrit 

dans le volet Recherche. Elle porte sur la réflexion méthodologique de diagnostic localisé, la 

conduite d'un programme sur la gestion des exploitations agricoles, la mise en place d'un réseau 

de fermes de r�férence et la mesure de l'impact de la politique agricole sur le niveau de vie des 

ménages. 

Propositions 

Durant la mission, une proposition de coopération de 3 ans a été faite et discutée avec l'équipe 

de comptabilité gestion de l 'EMATER ( dont le responsable au niveau de l'Etat est M Dulphe 

Machado Neto), les ingénieurs responsables des activités de diagnostic (MM Nelson Baldasso 

et Marcos Pereira), le Directeur du Département de Planification de l'EMATER-RS (MPaulo 
Rodrigues) et le Coordinateur Général de PRORURAL ( M José Luiz Azambuja). 

Les principales composantes de la proposition sont les suivantes 

la mise en place d'un système de diagnostic localisé à partir de l'identification de 

régions equiproblématiques (opération qui est largement avancée grâce à une action 

concertée entre EMATER-RS el l'Université d'ljuy), 
l'approche de la diversité à partir de la sélection de municipes représentatifs par région 

(idem point précédent), 
la discussion de méthodes de diagnostic local basé sur le zonage à dire d'acteurs, la 
typologie d'exploitation, l'analyse des systèmes techniques, l'analyse des circuits 
commerciaux et l'analyse des systèmes agro-alimentaires localisés, 

le couplage des réseaux de comptabilité gestion (observations limitées sur un grand 

nombre de cas) et de fermes de références (observations complètes sur un nombre réduit 



2 

de ca:,), ce qui impose une approche pragmatique et progressive, 

la réflexion coordonnée des différentes composantes de la gestion des réseaux : définition 

des protocoles de suivi, implantation des réseaux, élaboration des références locales, 

utilisation des résultats dans les activités de conseil technique, 

l'analyse de l'impact du programme à partir du suivi d'un échantillon de projets 

individuels. 
la validation, la synthèse et la formalisation de la démarche. 

Localement, le programme gestion référence compte 20 techniciens et ingénieurs à plein temps 

ainsi que plusieurs responsables au niveau des régions et de l'Etat. 376 exploitations sont suivies 

mensuellement, l'information est traitée informatiquement (système Contagri). Trois ingénieurs 

seront engagés dans les prochains mois, pour une durée de deux ans pour assurer le suivi des 

fermes de référence. Au cours des trois années, le réseau comptabilité gestion est donc amené 
à évoluer pour s'intégrer progressivement avec un réseau référence. 

Intérêt pour le Cirad 

Pour le Cirad, cette opération - qui constitue la concrétisation des activités de coopération 

réalisées depuis 1995- présente trois intérêts principaux : 

tester à grande échelle la potentialité des dispositifs de référence pour orienter des 

programmes d'assistance technique 

tester la capacité d'une institution de développement à s'approprier et à pérenniser ce 

type de disposit(f 
discuter! 'adaptation de démarches intégrées - allant du zonage régional à l'élaboration 

de références au champ. 

L'intérêt est, d'autre part, renforcé par le fait que l'opérateur principal soit une institution de 

développement. 

Implications financières 

L'appui du Cirad, se réaliserait par le biais de missions de courte durée. Trois chercheurs sont 

impliqués : Denis Sautier (intégration des approches filières et systèmes agro-alimentaires 

localisé, analyse d'impact, valorisation méthodologie) ainsi que Benoît Gaud et Philippe Bonnal 
(gestion des réseaux de gestion référence, discussion de modes d'utilisation, valorisation de la 

méthodologie). 

Cet appui représenterait 14 7 jours de mission sur trois ans répartis sur les trois chercheurs, soit 

3 5 en 1998, 4 2 en 1999 et 70 en 2000. Les prestations seraient payées, sur fonds Banque 

Mondiale, à 450 $(j d'honoraires + 147 $ US. de per-diem + billet d'avion. L'ensemble 

représente un marché de 102.000 $ US. 

Le programme et le montage financier ont été acceptés tant par M P. Rodrigues que par M J. L. 

Azambuja. MAzambuja doit maintenant présenter ces propositions à la Banque Mondiale. 
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1. Introduçao e objetivo da consultoria

Segundo o contrato de consultoria ( anexo 1 ), esta missao tinha dois objetivos principais: 

auxiliar os técnicos do programa de gestao para analisar e avaliar os sistemas de 

informaçao existentes na empresa, no âmbito dos projetas, do programa de gestao 

agricola e da rede de referência, 

discutir urn projeta de cooperaçao entre a EMATER-RS e o CIRAD no âmbito do 

prograrna PRO-RURAL 2000, coerente corn o objetivo geral de reduçao da pobreza 

rural. 

Os pontas apresentados a seguir resultam das discussôes corn os funcionarios da EMA TER 

diretarnente envolvidos no prograrna de gestao (ver a lista dos participantes em anexo 2). Uma 

restituiçào e mna discussào forarn feitas no final do periodo da consultoria junto à chefia do 

DPLAN da EMA TER, Dr. Paulo Rodrigues, e à coordenaçao geral do PRO RURAL, Dr. José 

Luiz Azambuja. 

Apresentarernos a seguir e sucessivarnente : as nossas colocaçôes sobre o programa de gestao e 

o sisterna de inforrnaçao (paragrafo 2), algumas precisôes sobre a irnplantaçao da rede de

fazendas de referência (paragrafo 3) e por fim os elementos do projeta de cooperaçào entre

PRORURAL, EMATER e CIRAD (paragrafo 4).

2. 0 programa de gestao

Em Junho de 1997, a EMATER implernentou um sistema de observaçao sobre a situaçao 

econômica dos pequenos produtores do Rio Grande do Sul, semelhante ao programa manejado 

no Estado de Santa Catarina desde varias anos. Este sistema consta de 376 unidades de produçao 

repat1idas nas diversas regiôes ecol6gicas do Estado. Cada unidade é acompanhada mensalmente. 

Vinte técnicos estao corn dedicaçao parcial ou exclusiva para esta tarefa. 

Durante as discussôes, nao se teve a oportunidade de examinar a informaçào coletada, pelo o 

motiva de que o primeiro ano de acompanhamento ainda nao foi completado. Corn base nesta 

observaçao nao nos pareceu oportuno discutir detalhadamente o sistema de informaçao no 

presente relat6rio. Propôe-se postergar dita discussao numa pr6xima consultoria (ver paragrafo 

4). Contudo algurnas colocaçôes poderao ser feitas em base na observaçao das planilhas 

utilizadas para a recopilaçào de informaçôes. 
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2.1. Organizaçao do sistema de gestao 

0 objeto <leste trabalho é produzir referencias econômicas de diversos sistemas de produçào, 
sendo eles identificados a partir de uma estratificaçào da populaçào das unidades de produçào. 
Para cada sistema, observam-se dez casos. 0 tratamento da infomrnçào baseia-se na metodologia 
da ana.lise de grupos. Calculam-se, indices médias por sistema e por grupos ( cabeça, media e 
cola). 

a) Estratificaçc7o da amostra :

Utilizam-se dois critérios : a origem da Renda Bruta Total (RBT) e a importância da Superficie 
Agricola Ûtil (SAU). 

0 primeiro critéria serve para definir o tipo de sistema de cultiva, o seja a combinaçào 
produtiva, a partir do peso percentual das atividades produtivas, três casos sào 
identificados 
• sisterna especializado, denominado assim se pelo rnenos 60% da RBT provêem

de urna determinada atividade,
• sistema misto, corn duas atividades dominantes se pelo menos 75% da RBT

provêem de duas atividades corn nenhuma delas abaixo de 30%,
• sisterna misto de três atividades se pelo menos 80 % provêem de três atividades

corn nenhurna delas abaixo de 20%.

0 secundo serve para tornar ern conta o efeito « tamanho ». Cinco classes de SAU foram 
definidas de acordo corn a orientaçào técnica do sistema de produçào, ou seja das 
atividades produtivas e do grado de intensificaçào. Para as produçôes confinadas (suinos, 
aves, etc.), urna classificaçào particular foi feita, também corn cinco classes, baseada na 
area de infra-estrutura utilizada. 1 

b) As variaveis utilizadas

Os elementos coletados rnensalmente pelos técnicos sào bastante extensos, tratam-se de: 

Dadas estruturais sobre a unidade de produçao 

estrutura da area total e da SAU, 
estrutura da mào-de-obra farniliar e assalariada permanente, 
inventarios dos animais, maquinas, equipamentos, construçôes, estoques de produtos 
agropecuarios, estoques de produtos manufaturados, plantaçôes, 

Dadas das produçoes vegetais : 
plano de cultiva (culturas principais e secundarias) e estructura da produçào, 

1 A metodologia esta detalhada no documenta : Emater/RS, Programa de gestao agricola, janeiro 

de 1998. 
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entradas monetarias de cada atividade, 

estrutura dos fluxas fisicos ligados às modalidades na utilizaçào de cada produto agricola, 

formaçào dos estoques e organizaçào das cessôes internas, 

Dadas das produçàes animais 

entradas monetarias de cada produto dentro do sistema de pecuâria, 

compra de animais por especie e estrato fisiol6gico, 

produçào e cessôes internas dos sub-produtos, 

inventârios dos animais, sub-produtos e produtos transformados, 

inventario mensal dos animais por espécie (bovinos, ovinos e porcos), sexo e estado 

fisiol6gico, 

Dadas sobre gastos e custos 

compra, estocagem e utilizaçào dos insumos por categoria e natura, 

mào-de-obra, 

manutençào de maquinas e equipamentos, 

investimentos com construçào. 

Fluxas de caixa fora da produçào agropecuaria 

Sintese contavel : estrutura do ativo e passivo 

2.2. Observaçôes sobre o programa de gestâ.o 

No re.fèrente ao programa de gestc7o coma um tudo 

1. Trata-se de um dispositivo muito completo, tanto no que diz respeito à amostra escolhida

quanta à diversidade da informaçào recopilada.

11. A definiçào dos critérios de estratificaçào é operacional ; ela permite simultaneamente

tomar em conta a diversidade dos sistemas de produçào existentes na regiào e limitar a

variabilidade dos indices sintéticos por estrato. Contudo, é necessârio definir um processo

para adequar a classificaçào resultante desta estratificaçào corn as tipologias definidas no

marco dos diagn6sticos municipais para fortalecer o dispositivo.

No referente às informaçàes coletadas 

111. A informaçào coletada vai mais além de um simples levantamento de informaçôes

conjunturais. Limitando-se aos aspectas meramente econômicos, todos os componentes

do sistema sào considerados.

1v. A concepçào do questionario de enquete é adequada, sendo ele completo e coerente.

Contudo, evidenciam-se algumas (poucas) repetiçôes de informaçôes, as quais poderiam

ser eliminadas para agilizar o sistema. Este fenômeno observa-se particularmente na

parte referente à estrutura das cessôes internas (pagina 7).
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v. No que diz respeito à avaliaçào dos critérios econômicos por atividade numa 16gica de

contabilidade analitica, cabe fazer duas colocaçôes: nos parece que (i.) a avaliaçào das

entradas monetarias e/ou a valorizaçào econômica por atividade é precisa e nào apresenta

nenhum problema particular, mas que (ii.) a avaliaçào das despesas por atividade -

realizada por "imputaçào" a cada atividade a partir de um levantamento geral de gastos

por classe de despesas (insumos, mao-de-obra, serviços pagos, etc.) - fica bastante

imprecisa. Esta maneira é sem dùvida a mais operacional ja que nào impôe fazer um

acompanhamento especifico por atividade, porém pede um esforço importante por parte

do produtor que tem que se lembrar das quantias precisas de recursos utilizados em cada

atividade. Qualquer dado esquecido por ele se traduz por uma sob-avaliaçào dos custos

directos e, consequentemente por uma sobre-avaliaçào da margem bruta da atividade

correspondente. Recomenda-se uma atençào particular do técnico no levantamento de

dita informaçào.

v1. A planilha utilizada para recopilar as despesas referentes ora às atividades realizadas fora 

da unidade de produçào ora ao consurpo da familia (pagina 36) é muito imprecisa, o que 

tem como conseqüência de sob-avaliar o peso daquelas despesas e nào obter um analise 

correto das limitaçôes econômicas e financeiras ligadas a elas. 

No referente à relaçào entre o programa de gestêio e a rede de fazendas de referência 

v11. A profundidade corn a quai se esta realizando o acompanhamento dos estabelecimentos 

agropecuarios no programa de gestào e a coerência da metodologia utilizada corn respeito 

àquela a ser implantada para a rede de fazenda de referência, fazem corn que nào se 

justifica a separaçào dos dois dispositivos. Durante a consultoria, discutiu-se e chegou-se 

a um acordo sobre a ideia de juntar as duas redes, sendo a rede de referência uma 

"extensào" do programa de gestào. Isto é, algumas unidades de produçào do programa 

de gestào serào selecionadas para serem incorporadas na rede de fazendas de referência. 

Deste modo, o programa de gestào tendra o objetivo de oferecer conhecimentos sobre um 

grande nùmero de unidades de produçào, sendo a informaçào restringida apenas aos 

aspectas econômicos. Emquanto que a rede de fazenda de referência deve permitir, a 

partir de um nùmero limitado de casos, estabelecer referências detalhadas, tomando em 

conta os aspectos tanto econômicos quanto sociais ou tecnol6gicos. 

Todavia, ligar as duas redes, faz corn que é necessario conduzir uma reflexào 

metodol6gica particular corn a finalidade de assegurar-se que o dispositivo, como um 

tudo, te1ù1a o nive! de coerência suficiente para obter os resultados planejados. Este é o 

objetivo principal do projeta apresentado no panigrafo 4. 
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3. A rede de fazendas de referência

3.1. Consideraçoes em torno do conceito, da funçâo e da finalidade da rede de faze11da de 

referê11cia 

Considerando a necessidade que todos os participantes na rede de fazendas de referência 

concordem sobre a significaçao das palavras utilizadas, justificam-se fazer a seguir algumas 

consideraçôes conceituais. 

Uma referência local é uma visao realista e modelizada do funcionamento de uma determinada 

entidade local especifica, como é o caso da informaçao gerada pelo programa de gestao. Na 

mesma 16gica, uma fazenda de referencia é uma instrumento que deve permitir construir 

uma representaçao completa sobre um tipo de estabelecimentos agropecuârios ; isto é, uma 

imagem tomando em conta a estrutura, o funcionamento, a capacidade de reproduçao da unidade 

de produçao assim como os projetas econômicos e sociais do produtor e da familia ; projetas que 

sustentam e explicam a situaçao econômica e técnica do estabelecimento. 

Segundo os objetivos da pesquisa, o grado de modelizaçao pode ser mais ou menos avançado, 

indo desde tm1 simples testemunho sobre um caso particular até um modelo avançado tratando 

de apresentar uma sintese de um conjunto de estabelecimentos agropecuarios. 

Assim, pode-se afim1ar que a rede de fazendas de referência é um dispositivo que permite lograr 

diversos objetivos, tais como 

1. Construir um conhecimento detalhado sobre a diversidade da realidade em quanto

ao funcionamento dos estabelecimentos agropecuârios; ou seja produzir uma imagem

fiel de uma determinada realidade.

0 técnico encarregado do acompahamento deve unicamente recopilar a informaçao

sem nenhuma intervençao susceptivel de interferir com as decisôes dos produtores. Se

trata essencialmente de um dispositivo de pesquisa sobre as condiçôes e a maneira do

produtor para utilizar os recursos disponiveis e solucionar suas limitaçôes.

A principal dificuldade de esta orientaçao é manter um certo interesse por parte do

produtor durante tudo o periodo de recopilaçao da informaçao durante o qual o unico

retorno que ele recebe é de conhecer melhor a sua unidade de produçao. Este ponto é

importante, ja que geralmente, a falta de interesse do produtor da lugar à produçao de

uma informaçao de ma qualidade.

11. Definir "modelos" de estabelecimentos agropecuârios "bem-sucedidos" corn respeito

às limitaçôes locais e aos objetivos do produtor. Isto é, casos de unidades de produçao

que apresentem boas condiçôes de sustentabilidade em determinadas condiçôes agro

ecol6gicas e s6cio-econômicas suficientemente freqüentes para interessar um numero

significativo de produtores. 0 trabalho de formalizaçao pode ir até tentar construir, em

base na observaçao concreta, um "ideal-tipo" do sistema de produçao referente às

condiçôes locais escolhidas.
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0 objetivo, muitas vezes, é produzir um material didactico e pedag6gico para produtores 

cuja unidade de produçào encontra-se em condiçôes similares, para apoiar o processo de 

decisào dos mesmos. 

Se trata aqui de um dispositivo meramente de extensào rural. 

n1. Testar e avaliar praticas e tecnologias de maneira sistémica nas condiçôes reais de 

produçào. 

0 produto procurado neste caso é identificar e discutir junto corn os produtores as 

inovaçôes técnicas adaptadas às condiçôes locais de produçao. Pretende-se avaliar se 

uma determinada tecnologia é eficiente tecnol6gicamente (produtividade ), adaptada 

socialmente (conforme corn os gostos do produtor e dos ativos familiares) e adaptada 

economicamente (compativel corn os recursos produtivos disponiveis). 

As inovaçôes testadas podem originar-se tanto fora da zona ( centro de pesquisa, 

experiência de produtores alheios à zona, etc.) quanto dentro da mesma comunidade 

( experiência de um produtor da zona). 

Se trata de uma pesquisa agropecuaria conduzida em parceria corn os produtores. Este 

dispositivo pode ser eventualmente associado corn outro dispositivo de experimentaçào 

agropecuario tematico ( campos de experimentaçào ou ensaios em fazenda de 

produtores ). 

3.2. Seleçiio das unidades de produçao, 

Se bem é certo que as redes de fazendas de referência sào dispositivos flexiveis no sentido que 

pennitem estabelecer diversos tipos de resultados, nào significa que se pode obter esses diversos 

resultados a paitir de uma mesma fazenda. Considera-se que cada um dos objetivos destacados 

no paragrafo anterior tem exigências particulares na seleçao dos estabelecimentos. 

De maneira concreta, se o objetivo é de estabelecer um conhecimento preciso sobre os 

estabelecimentos agropecuarios da zona de trabalho, é necessario escolher unidades de 

produçào representativas da situaçao dos diversos sistemas escolhidos (corn respeito a 

tipologia previamente estabelecida), isto é que correspondem a uma situaçao media em 

quanto a : dotaçao em recursos proprios, acesso a recursos naturais e/o recursos extemos, 

técnicas utilizadas, resultados econômicos e técnicos obtidos, dificuldades encontradas, 

etc. 

Se pelo contrario trata-se de estabelecer referências técnico-econômicas para ajudar aos 

produtores na reflexao sobre a pr6pria evoluçao do seu estabelecimento, as unidades 

selecionadas têm que ser localizadas num contexto produtivo semelhante daquelas 
unidades do publico alvo, mas também, apresentar bons indicadores em quanto a 

sustentabilidade. 
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Se, por fün, o objetivo é de validar tecnologias, os produtores escolhidos têm que 

apresentar garantias de seriedade na organizaçao do trabalho, e respeito dos protocolos 
estabelecidos para garantir o sucesso da operaçao. 

Contudo, se nao é possivel procurar lograr diferentes objetivos a partir de uma mesma fazenda, 

sempre fica possivel combinar, numa mesma rede, diversas unidades de produçao com objetivos 

diferentes, sendo neste caso, uma justaposiçao de varias sob-redes ... 

Durante as discussôes realizadas durante a consultoria, os três objetivos foram citados. Uma 

diferencia nitida é feita entre a rede de fazendas de validaçao de tecnologia, a qual deve ser 

manejada pela EMBRAPA-CPACT e a rede de fazenda de inferência, administrada pela 

EMA TER/PRO RURAL. Entretanto, sugere-se que uma reflexao mas aprofundada seja feita para 

precisar os objetivos especificos da rede de inferência, para dispor de critérios precisos na 

seleçao dos estabelecimentos. Propôe-se que a rede de inferência nao se limitasse à tmica 

formalizaçao de um conhecimento sobre a diversidade dos estabelecimentos agropecuarios, mas 

que pennitisse também construir uma base para a discussao e a decisao corn/e para os produtores. 

3.3. Varitiveis especificas para a rede de fazell(/as de referência 

No que diz respeito à informaçao especifica a ser levantada nas fazendas de referência além 

daquela recopilada nas fazendas de gestao, e sem entrar em muitos detalhes agora jaque este 

tema sera abordado novamente durante a pr6xima consultoria, assinala-se que se relaciona 

essencialmente corn os aspectas técnicos e sociais da unidade de produçao, isto é

a analise hist6rica da evoluçao do estabelecirnento, 

os i tinerarios técnicos por cultura ( calendario cultural, rnaquina utilizada, tempo de 

trabalho, etc.), 

o rnanejo do rebanho (produçao , reproduçao, exploraçao),
o rnanejo do sisterna forrageiro ( organizaçao da pastagem, constituiçao e utilizaçao das

reservas alirnentares ),

o rnanejo do sisterna de alirnentaçao (cornbinaçao da raçao ao longo do ano),

os projetas técnicos, sociais do produtor,

a estrategia do produtor para operacionalizar o projeta,

a avaliaçao da repercussao econômica da aplicaçao do projeta do produtor,

etc.

Corno se pode observar, se trata de conhecer o marco decisional do produtor, avaliando de 

rnaneira precisa as suas praticas técnicas e avaliando os aspectas contiguos que justificam essas 

praticas e permitem prever as repercussôes econôrnicas e sociais das rnesmas para a familia. 
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4. 0 estabelecimento de um projeto de cooperaçao PRORURAL 2000 -

EMATER-RS e CIRAD-TERA

0 Cirad vem pa11icipando em atividades da EMATER-RS desde o ano de 1995, principalmente 

na area de capacitaçào dos técnicos e a elaboraçào de metodologia no setor da Reforma Agraria. 
Os temas abordados durante este trabalho comum foram : o diagn6stico rapido a nive! de 

sistemas agrarios e sistemas de produçào, o planejamento local e a ana.lise das cadeias de 
produçào. 

Durante a consultoria se discutiu a ampliaçao <lesta cooperaçào no marco do PRORURAL-2000 

e a evoluçào dos temas de trabalho para se adaptarem à finalidade geral do programa, a quai é 

a reduçào da pobreza rural. 

4.1 Os objetivos do projeto 

Segundo o discutido, podemos identificar os seguintes objetivos gerais 

adequar a metodologia de diagn6stico a nive! de Municipios 
definir um dispositivo de observaçào sobre a situaçào econômica, social e técnica dos 
pequenos produtores rurais para facilitar a organizaçào do apoio técnico, 
conhecer o impacto da politica agricola a nivel dos estabelecimentos agropecuarios e das 

familias rurais. 

Em poucas palavras, se trata de concentrar a atençào nos estabelecimentos agropecuarios, a 

partir de diferentes angulos de observaçào : comprensào do funcionamento, avaliaçào dos 
resultados, analise do impacto das politicas publicas, etc. 

4.2. 0 dispositivo e as etapas de i11terve11çiio 110 projeto 

A proposta da equipe da Emater, sobre a qual concordamos plenamente, é estabelecer um 

dispositivo de observaçào e intervençào representativo da diversidade das situaçôes agrarias do 
Estado. A partir de um zoneamento geral do Estado, selecionar-se-ào municipios representativos, 
nos quais realizar-se-a um diagn6stico sobre a situaçào agraria e da diversidade dos sistemas de 
produçào. Na base do diagn6stico, selecionar-se-ào unidades de produçào representativas dos 
sistemas que se quer caracterizar ora de maneira exclusivamente econômica (rede de gestào) ora 
de maneira sistêmica (rede de referência). Paralelamente a este trabalho, uma avaliaçào do 

impacto das politicas agrarias no que diz respeito ao crédito agropecuario sera feita observando 
algumas unidades de produçào onde foram implantados projetos individuais. Também, durante 
o projeto, uma reflexào pm1icular sera feita para adequar a metodologia de trabalho.
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4.3. Os co111po11e11tes do projeta 

0 zoneamento 

Secundo os membros da equipe de trabalho, a Unijui tem começado um zoneamento geral do 
Estado constando de 12 regiôes homogêneas corn respeito à caracteristicas dos recursos naturais, 
orientaçôes dos sistemas de produçào e problernatica para o apoio tecnol6gico. Este zonearnento 
constitui sem duvida urna ferrarnenta indispensavel de analise da realidade e urna base para a 
intervençào. Contudo, parece que este zoneamento ainda nào esta cornpleto, particularmente nào 
se tem clareza nos limites das zonas e a descriçào nào parece ser terminada. 

Devido à grande importância do zonearnento no projeta, estima-se de primeira importância 
finalizar este trabalho. A soluçào ideal é sern lugar a duvida a irnplicaçào do pessoal da Unijui 
que iniciou o estudo. Contudo, no caso que nào for possivel a participaçào do pessoal da Unijui, 
sugerem-se utilizar a metodologia de zonearnento a partir de pessoas chaves para finaliza-lo. 

A partir do zoneamento ja realizado, pode-se selecionar pessoas chaves que têm urn 
conhecimento especifico sobre as caracteristicas de cada zona e uma visào precisa sobre a 
evoluçào possivel. De maneira mas concreta trata-se de entender, para cada urna delas, a 
percepçào da realidade, a analise sobre a diferenciaçào do espaça, e a analise sobre a 
problematica de evoluçào e intervençào. Cada entrevista da lugar a um trabalho cartografico, 
onde se caraterizam os limites de cada zona e as divisôes internas. Ao final realiza-se urn 
trabalho " transversal ", a partir da superposiçào dos rnapas e a adequaçào dos limites, 
considerando o limite geografico principal (rio, estrada, encosta, etc.) que rnaterializa a 
diferenciaçào espacial. Em anexo 3 - corn o texto de R. Alves de Santana, J. De Souza Oliveira 
e P. Caron - propôe-se um exemplo da metodologia, aplicada em uma escala menor do que no 
Rio Grande do Sul, sendo ela a escala municipal. 

0 diaguostico 

Durante os ùltimos anos, os técnicos da Emater e do Prorual têm adquirido uma boa experiência 
no que diz respeito ao diagn6stico local. Duas series de tarefas têm contribuido a esta 
experiência: a realizaçào de Diagn6stico Rapido Participativo (DRP) a nivel de assentamento da 
Refonna Agraria, definido a partir de um trabalho conjunto Emater-Cirad e o diagn6stico a nivel 
municipal proposto pela Unijui. Essas experiências sào convergentes, no sentido que constam 
etapas semelhantes : zoneamento da area municipal, explicaçào da diferenciaçâo territorial em 
base à historia de cada zona, elaboraçào de uma tipologia de estabelecimentos agropecuarios, 
analise técnico-econômica de situaçào de cada grupo de produtores, analise das cadeias de 
comercializaçào, planificaçào das atividades, etc. Contudo, nào sào idênticas, ja que algurnas 
rnodificaçôes existem ern quanta à realizaçào concreta. É necessaria a harrnonizaçào das duas 
metodologias, tarefa que a Emater ja esta conduzindo, corno o testernunharn os excelentes 
documentas produzidos2

• 

2 Anoni A.; Machado Neto D.P.; Baldasso N.A.; Panassolo G.T. 1997. Relat6rio da capacitaçiio

emSistemas de Produçiio, realizado em Nova prata: 23/07 a 04/07/97. Porto Alegre : EMATER-R, S l 32p. 
Marques Ribeiro C.; Baldasso N.A. 1997. Relatorio do curso de analise de diagn6stico de sistemas 



12 

Nesta base, diferentes aspectas da metodologia ainda podem ser profundados tais como 

a avaliaçao do impacta da politica publica, em base na observaçao da evoluçao social, 

técnica e econômica de alguns estabelecimentos onde se tem implantado projetas 

individuais, 

a ana.lise dos sistemas agro-alimentares localizados, baseados na confrontaçao de 

diferentes processos de produçao, transformaçao, comercializaçao e consuma e dando 

lugar a uma produçao local de valor agregado. 

Esses aspectas vêm completando os temas ja abordados nas metodologias anteriores. De tal 
forma que um trabalho conjunto entre a EMA TER-RS e o CIRAD-TERA pode ser prograrnado 
para finalizar a reflexao metodol6gica e organizar as devidas publicaç5es para a difusao dos 

resultados. 

Durante as discuss5es, decidiu-se tarnbém realizar urn diagn6stico-treinarnento ern três 

Municipios, localizados cada um ern três regioes diferentes do Estado : Serra do Sudeste, 

Planalto e Alto Uruguai. A partir <leste trabalho, o pessoal dos escrit6rios locais e regionais da 
EMA TER realizarao diagn6sticos ern 17 Municipios representativos das 12 regioes do 

zoneamento3
. 

As redes de gesüio e de referência 

A complementaridade das redes de gestao e de referência é plenarnente justificada. A rede de 
gestao, por um lado permite estabelecer urna infonnaçao rnerarnente contavel recopilada ern urn 

grande numero de estabelecirnentos agropecuarios corn base nurna arnostra representativa da 

diversidade dos sistemas de produçao e das estruturas de produçao (area de terra disponivel). 

Trata-se entao, de fornecer urna informaçao limitada a partir de urna arnostra estatistica corn a 
finalidade de fornecer urna imagem fiel da diversidade. A rede de fazendas de referência, p·or 

outra lado, permite dar urna informaçao exaustiva ern alguns casos, escolhidos corn base ern 

objetivos precisos (ver paragrafo 2). 

0 objetivo atravès da parceria Prorural - Ernater - Cirad é organizar a junçao das duas redes a 

qua! constituira um dispositivo original e operacional. Contudo, estajunçao tern que ser realizada 

cuidadosamente para evitar urna sobrecarga por parte do pessoal envolvido no rnanejo das redes 
e perrnitir realizar as devidas atividades de capacitaçao e adaptaçao de rnetodologia. Deste modo, 

as diversas etapas na aproxirnaçao e irnplantaçao da redes podern ser identificadas. 

A primeira etapa é o fecharnento do prirneiro ano de acornpanharnento no prograrna de gestao, 

agranos, Encontado; 03 a 14/ 1 1 /97. Yol. l .: Resumo técnico metodol6gico. Porto Alegre : EMA TER-RS, 50p. 
Marques Ribeiro C.; Baldasso N.A. 1997. Relatorio do curso de analise de diagné>stico de sistemas 

agrarios, Encontado; 03a14/11/97. Yol.2.: Resultados dos grupos de trabalho. Porto Alegre: EMATER-RS, 

133p. 
3 Algumas regiôes com alta variabilidade necessitam mais de um municipio representativo. 
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A : Ana de acompahamenlo 
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I Atividades correspondendo à consultoria 

Figure 1 : Cronograma das atividades no projeto EMATER-RS - PRORURAL - CIRAD-TERA 
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a analise da informaçào e a discussào das infonnaçôes complementares a serem coletadas nas 
unidades de referência. Esta etapa tem como principal objetivo de assegurar uma alta qualidade 
da informaçào e a boa qualificaçào do pessoal envolvido. É necessario ter o tempo suficiente para 
poder analisar as dificuldades corn o pessoal responsavel pelo acompanhamento e ajustar a 
metodologia. 

A secunda etapa é a seleçào das unidades de referência. Corno ja foi assinalado anteriormente, 
se selecionarào algumas propriedades de gestào para constituir a rede de fazendas de referência. 
Os critérios utilizados serào detenninados a partir da discussào dos objetivos da rede, conforme 
os elementos expostos no paragrafo 2. Logicamente, a seleçào das fazendas de referência se 
realizara s6 nos Municipios representativos. 

A terceira etapa é a verificaçào da representatividade das unidades de gestào. As unidades atuais 
foram escolhidas aleatoriamente. Uma estimaçào da representatividade de cada uma de elas pode 
ser feita a posteriori comparando a sua combinaçào produtiva (conjunto das produçôes animais 
e vegetais da propriedade) corn os ùltimos resultados do IBGE obtidos em 1994 . 

.. 

A quarta etapa é a construçào de referências locais, limitando se a algumas fazendas de 
referência representativas ora de sistemas de produçào importantes ou de sistemas de gestào 
equilibrados. 

A quinta etapa é a utilizaçào das referências junto corn os produtores e a reflexào sobre o 
dispositivo de extensào a ser implantado para obter uma melhor eficacia. 

4.4. 0 cronograma das atividades 

0 projeta teria uma duraçào de três anos. A programaçào construida durante as discussôes esta 
resumida na figura 1. A continuaçào se da uma lista mais precisa das atividades programadas 
no trancurso dos três anos. 

Ano 1 (1998): 

diagn6stico no municipio representativo da Serra do sudeste, 
diagn6stico de cadeias agro-alimentares em nive! regional e sistema agroalimentar 
localizado, 
fechamento e analise da informaçào do primeiro ano de gestào, 
treinamento para comparaçào de grupos (valorizaçào da informaçào de gestào), 
definiçào do protocolo para implantaçào da rede de referência, 
treinamento do pessoal envolvido no manejo da rede de fazendas de referência. 

Ano 2 (1999): 

treinamento em diagnostico, aplicaçào no municipio representativo do Planalto, 
treinamento em diagnostico, aplicaçào no municipio representativo da regiào Alto 
Uruguai, 



redaçào da metodologia de diagn6stico municipal, 

definiçào da amostra em cada uma <las três regiôes, 

implantaçào da rede nos três Municipios representativos, 

inicio do acompanhamento da rede de referência, 
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realizaçào de 10 diagn6sticos municipais pelo pessoal dos escrit6rios locais e regionais, 

sendo realizados 5 em cada semestre, 

Analise do impacta dos projetas individuais nas regiôes do Planalto e Serra do sudeste. 

Ano 3 (2000) : 

realizaçào de 7 diagn6sticos municipais pelo pessoal dos escrit6rios locais e regionais, 

A valiaçào da informaçào coletada depois de 6 meses de acompanhamento, 

Construçào <las primeiras referências locais nos três Municipios representativos, 

Utilizaçào <las referências nos três Municipios representativos, 

Analise do impacta dos projetas individuais na regiào do Alto Urugai. 

4.5. Consultorias do Cirad-Tera 

Três consultores do CIRAD-TERA paiiiciparào no projeta: D. Sautier, B.Goud, e Ph. Bonnal. 

0 primeiro, principalmente nos aspeitos metodol6gicos corn particular destaque no que diz aos 

aspeitos de sistemas agro-alimentares localizados, os dois ùltimos atuando corn maior intensidade 

na parte que tem que ver corn o manejo de redes de fazendas de referência. 

No anexo 4, se identificarào as diferentes missôes programadas, indicando por cada pesquisador 

do CIRAD o tema, a duraçào, o custo e o semestre e ano da realizaçào da missào. Se estima que 

o conjunto das missôes representa um total de 147 <lias nos três anos: 35 em 1988, 42 em 1999

e 70 no ano 2000.

4.6. A finalizaçao do contrato 

Os te1111os do projeta forain discutidos e adaptados corn as chefias <las instituçôes envolvidas, o 

seja, a DPLAN no caso da EMATER-RS e a Coordinaçào geral do PRORURAL-2000. A partir 

de agora, o contrato tem que ser revisado pelo serviço juridico do PRO RURAL e ser apresentado 

por esta ùltima instituiçào ao Banco Mundial. Espera-se obter uma resposta do Banco Mundial 

no transcurso do secundo trimestre de 1998. 

* * 

*
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ANEXO 1 

CONTRA TO DE CONSULTORIA 

CONTRATO DE CONSULTORIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A ASSOCIAÇAO 
RIO-GRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 

EXTENSAO RURAL - EMA TER/RS E O CENTRE DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUE POUR LE 

DÉVELOPPEMENT - CIRAD 

A ASSOCIAÇAO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA E EXTENSAO RURAL - EMA TER/RS, juntarnente corn a ASSOCIAÇAO 
SULINA DE CRÉDITO E ASSISTÊNCIA RURAL - ASCAR, doravante denorninadas 
sirnplesniente CONTRA TANTE, Associaçôes Juridicas de direito privado, sern fins 
lucrativos, inscritas no C.G.C/MF sob o n° 89.161475/0001-73 e 92.773142/0001-00, 
respectivarnente, corn sede à Rua Botafogo 1051, Bairro Menino Deus, CEP:90150-053, 
Fone (051)233-3144, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, neste ato 
representadas pelo Engenheiro Agrônorno Caio Tibério Dornelles da Rocha, Presidente da 
prirneira e Secretario Executivo da segunda, Carteira de Identidade n2 500160650/SSP-RS, 
CPF N° 22854657004, rnediante expressa delegaçao de cornpetência constante dos 
respectivos Estatutos Sociais. 

e 

0 SENHOR FRANÇOIS BERTIN a/c CENTRE DE COOPÉRATION 
INTERNATIONALE EN RECHERCHE AGRONOMIQUES POUR LE 
DÉVELOPPEMENT - CIRAD, cadastrado na França sob o n� SIRET - 331.596.270.00040, 
corn registro de cornércio RCS Paris B: 331.596.270, SHIS Ql 11, Conjunto 06 - Casa 07, 
CEP:71.625-260, Brasilia - DF, Fax: (061) 248 2381, Fone (061) 248 4126, corn endereço 
bancario no Banco Francês e Brasileiro, Agência 3932 - Brasilia 0005 / Brasilia-DF, conta 
corrente n2. 75139-3, doravante denorninado CONTRATADO. 



CLA.USULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PARA.GRAFO PRIMEIRO 

Objetivo: 

0 CONTRATADO realizani consultoria para a sistematizaçâo e organizaçâo de banco de 
dados corn vistas aos processos de planejamento, gestâo agricola, e rede de referência que 
se desenvolvem na EMA TER/RS. Contar-se-a corn o consultor Doutor Philippe Bonnal 
(CIRAD/SAR). Durante a consultoria sera discutido a elaboraçio de um contrato entre 
EMA TER/RS e CIRAD a respeito do futuro da cooperaçâo entre os dois organismos. 

PARA.GRAFO SEGUNDO 

Termos de Ref erência: 

1. 0 CONTRATADO devera auxiliar técnicos a analisarem e avaliarem os sistemas de
informaçâo existentes na empresa no âmbito dos projetos, do programa de gestâo
agricola, e da rede de ref erência.

0 trabalho realizar-se-a através do estudo dos dados disponiveis, primarios e secundarios, 
contatos e discussôes corn o pessoal da EMA TER-RS e corn outras instituiçôes relevantes. 

Devera, também, contribuir para a discussâo e elaboraçâo de propostas de inovaçôes na 
area da infonnatica, e tratamento das informaçôes, hem como outras soluçôes atinentes ao 
desenvolvimento do processo de coleta, analise, e aperfeiçoamento do banco de dados. 

CLA.USULA SEGUNDA - DOSPRAZOS 

PARA.GRAFOSEGUNDO 

A realizaçio deste trabalho tera inicio no dia 16 de março de 1998 e encerrar-se-à no dia 
20 de março de 1998. 



CLA.USULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÂO 

0 CONTRATADO recebera para realizaçâo deste trabalho o total de R$ 3.340,00 (três mil 
trezentos e quarenta reais), o quai compreende pagamento de serviços de consultoria, 
diarias e 01 (orna) passagem do consultor, de ida e volta à França. 

0 pagamento sera efetuado em nome do CONTRATADO (CIRAD), que sera responsavel 
pelo pagamento individual do consultor citado na Clausula Primeira, Paragrafo Primeiro 
deste Contrato, o quai realizara a consultoria. 

A primeira parcela no valor de R$ 2.000,00 (dois mil quatrocentos e vinte reais), 
correspondente à diarias e passagem do consultor, sera paga na primeira terça-feira apos 
a chegada deste contrato, assinado, à EMA TER/RS. 

0 restante do pagamento equivalente a R$ 1.340,00 (um mil trezentos e quarenta reais) 
sera pago ao CONTRATADO apos a capacitaçâo. 

A soma total esta calculada da seguinte forma: 

Serviço de Consultoria 7 dias x R$ 200,00 1.400,00 

Diarias 7 dias x R$ 80,00 560,00 

Passagem Montpellier - Porto Aleare - Montpellier 1.380,00 

TOTAL 3.340,00 

PARÂGRAFOSEGUNDO 

O CONTRA TADO envia ra à EMA TER/RS um recibo relativo a cada pagamento recebido 
referente a este Contrato. 



PARÂGRAFO TERCEIRO 

Os encargos tributârios e sociais sâo de responsabilidade exclusiva do CONTRA TADO, 
que fica responsavel pelo pagamento dos impostos, contribuiçôes previdenciarias, sociais 
e seguros. 

CLÂUSULA QUARTA - DA RESCISÂO 

O presente contrato podera ser rescindido por inadimplência de qualquer de suas 
clausulas ou por superveniência de norma legal que o tome impraticavel, nao cabendo, 
nestas hip6teses, qualquer tipo de indenizaçio à outra parte. 

Porto Alegre, 26 de fevereiro de 1998. 

Francois Bertin, 
Responsavel pelo Escrit6rio do CIRAD 

em Brasilia. 

Caio Tibério Dome/les Rocha, 
Contratante. 
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ANEX02 

Calendario da missão e pessoas encontradas 

Deslocamento Montpellier - Paris - São Paulo - Porto Alegre 

Chegada Porto -Alegre 
Renião com : Srs Marcos Pereira (DPLAN, rede de referência), Dulphe P. 
Machado Neto (Programa de Gestão), Nelson Antônio Baldasso 
(DO PER), Claudio Marques Ribeiro (Programa Gestão), Luis Antonio 
Rocha Barcellos (Programa Gestão), Nilton Pinho (DPLAN), Nelson 
Portelinha (Adjunto Chefe de operações) 

Reuniões com : Srs Marcos Pereira, Dulphe P. Machado Neto, Nelson 
Antônio Baldasso, Claudio Marques Ribeiro, Luis Antonio Rocha 
Barcellos, Nilton Pinho, 

Disussão com Sr. Caio da Rocha (Presidente da EMATER-RS) 
Reunião na Fepagro com : Sr Nildo Barni (Direitor Técnico), Sra Rosana 
Maia Machado (CPDVF), Srs Paulo E. Reckziegel (CPVDF). Augusto 
César da Cunha (CPVDF), Nelson Antônio Baldasso 
Reunião com Srs : José Luis Azambuja (Coordenador Pro-rural 2000, 
Páulo Rodriguez (Chefe DPLAN), Nelson Antônio Baldasso. 

Redação relatorio da missão 

Deslocamento Porto-Alegre - São-Paulo - Paris - Montpellier 

Chegada à Montpellier 





•. ANEX03 

0 ZONBAMBNTO POR BNTRBVXSTAS COM PBSSOAS-CHAVBSI 

PROPOSTA METODOLÔGICA PARA SOBSIDIAR O PLANBJAMENTO MUNICIPAL 

Rogério Alves de SANTANA� Jussara de Souza OLIVEIRAl e Patrick CARON2 

RESUMO - A necessidade do planejamento ser realizado ao nival municipal se 
rnostra cada vez mais importante, carecendo no entanto, de rnétodos e 
instrumentes que privilegiern a obtençao de inforrnaçôes disponiveis de forma 
sisternatizada, Agile de custo acessivel. 

A ADAC apresenta urna proposta rnetodol6gica para subsidiar o planejamento 
municipal, o zonearnento por entrevistas corn pessoas-chave, fundamentado numa 
organizaçao de conhecimentos produzidos ao nivel da cornunidade têcnico
cientifica e das inforrnaçôes coletadas, por rneio de entrevistas, junto. a 
pessoas que possuern um barn conhecimento da situaçao do Municipio. 

Esta rnetodologia perrnite analisar a realidade municipal, enfocando a 
diversidade e a globalidade das situaçôes agrârias, os fatores que influenciam 
o desenvolvimento e as suas tendências e evoluçoes.

Sac a seguir apresentados, discutidos e analizados os resultados de um 
exemple de aplicaçao da metodologia no Municipio de Juazeiro-BA. 

Termos para indexaçâo: Zoneamento, Pessoas-chaves, Planejamento, Municipio, 
Metodologia. 

ABSTRACT - The necessity of development planning at the municipal level is 
more and more importante, although there is a lack of rnethods and tools which 
give emphasis to the cost accessible production of organized and actualized 
information. 

ADAC presents the zooning through key resource people interviews as a 
.methodologiacal proposal for one of the stage of municipal development 

· planning. It is based on the organization of available knowledge of the
· scientific community and of the informations collected through interviews of

people which have a good knowledge of the real situation of the municipe.

Thanks to this metodology, it is possible to analize the municipal 
reality through the diversity and the globality of the agrarian situations as 
well as the factors which rnay orient the development process and hie future 
evolutions. 

Then the results of the aplication of the methodology in the municipe 
.of Juazeiro (State of Bahia) are presented, discussed and analized. 

lEng. Agro. Associaçâo de Desenvolvimento e Açào Comunitâria. ADAC. 
Rua G., S/N. Bioco 02. Apto OS. Jardim Colonial. 
56 30P Petrolina. PE. 

2 Consulter do Centro de Pesquisa Agropecuâria do Tr6pico Semi
.Aride, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuaria (CPATSA
EMBRAPA). ex. P. 023. 56 300 PETROLINA PE. 



O presente documento propëe-se a justificar, apresentar e 
avaliar uma metodologia de anâlise das situaçëes agrârias 
municipais, através da realizaçâo de um zoneamento na 
perspectiva do processo de desenvolvimento. 

' 

I. 0 PLANEJAMBNTO MUNICIPAL

Desde a Constituiçâo sancionada em 1988, o Planejamento 
Municipal passou a ser uma preocupaçâo importante, tanto para os 
responsaveis pol1ticos, como para os cientistas e técnicos 
envolvidos com este tema. 

1) o planejamento rural do Nordeste

O planejamento rural implementado na regiâo Nordeste, aliâs 
no Brasil, processa-se basicamente de duas formas. A primeira, 
diz respeito as iniciativas dos 6rgâos publicos que mantêm 
contatos pol1ticos junto aos poderes superiores e viabilizam os 
recursos necessarios à execuçâo dos projetos idealizados 
institucionalmente. A segunda. refere-se ao planejamento local, 
proposta recentemente difundida que prioriza o desenvolvimento 
local (comunidades, distritos), fomentando uma açâo participativa 
do püblico envolvido (TONNEAU et al., 1990). Nem a primeira, nem 
a segunda sâo completamente satisfat6rias. 

A primeira vertente permite, em alguns casos, uma rapida 
mobilizaçâo dos recursos financeiros. Mas, por outre lado, 
dificulta ou mesmo impede a participaçâo da populaçâo 
beneficiâria, principalmente dos �equenos produtores que sofrem 
de carências na sua organizaçâo. É portanto, incornpat1vel com as 
rnudanças no ambiente social e pol1tico-econôrnico que caracterizam 
o Brasil contemporâneo e que se traduzem por mais participaçâo
dos segmentos organizados da sociedade no processo de definiçâo
das rnacropol1ticas (FLORES e SILVA, 1992).

A segunda vertente, por priorizar a atuaçâo nos espaços 
geogrâficos reduzidos, dificulta a extrapolaçâo ou a ampliaçâo 
das informaçëes e do uso de instrumentes para âreas de maior 
abrangência (CARON et al., 1994). 

2) A importância do planejamento municipal

o atual estagio de reorganizaçâo da sociedade brasileira
coloca o debate sobre a municipalizaçâo dos serviços, na medida 
ern que tarefas que antes eram de responsabilidade dos governos 
federal e estadual, poderâo vir a ser planejadas, coordenadas e 
executadas pelos munic1pios através das prefei turas, ou mesmo por 
outros organisrnos governarnentais ou nâo. 

Para justif icar a necesidade de planejarnento municipal, 
WILLIANS FUENTES et al. (1987), destacarn que o rnunic1pio é: 
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-) lugar importante de exerc1cio da democracia e da 
soberania popular; 

-) unidade administrativa e po11tica de decisâo; 

-) lugar de participaçâo dos rurais nas atividades de 

-) 

planificaçâo; 

unidade espacial, econômica 
desenvolvem concretamente 
desenvolvimento. 

e social em que se 
as operaçoes de 

3) Informa9io e planejamento

Planejar é organizar a distribuiçao dos recursos dispon1veis 
na perspectiva de alcançar um objetivo definido. o planejamento 
permite definir as orientaçôes do desenvolvimento, explicitar os 
seus objetivos e as suas prioridades, definir as condiçoes e os 
recursos e justificâ-los em relaçao às evoluçôes do grupo social 
envolvido e do seu ambiente (BERTOME e MERCOIRET, 1992). 

Siginifica que planejar é escolher uma opçâo entre varias 
outras dispon1veis. Nesse processo, o papel da informaçâo é 
fundamental: informaçâo sobre as evoluçoes e as tendências das 
situaçôes agrârias, de maneira a identificar cenârios, mas também 
informaçâo sobre o ambiente econômico, social e po11tico 
(mercado, legislaçâo, .•. ) • Ao n1vel municipal existem dois tipos 
de informaçoes disponiveis: 

-) dados e informaçoes segmentadas ou setoriais 
levantados nas instituiçôes (saûde, educaçao, 
assistência têcnica, recursos h1dricos, ..• ), que sao 
de dif1ceis uso para o planejamento, seja pelo fato de 
serem parciais, seja por serem dispon1veis numa forma 
pouco operacional. 

-) dados dos censos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estat1stica (IBGE), geralmente pouco valorizados ao 
nive! municipal e de uso restrito porque: 

+) nao permitem evidenciar a diversidade 
intramunicipal; 

+) trata-se de dados estruturais que nâo necessaria
mente revelam as dinâmicas existentes; 

+) nâo permitem evidenciar as razôes e causas das 
evoluçôes; 

+) as sequências hist6ricas correspondem a espaços 
geograficos diferentes em caso de emancipaçâo de 
municipios. 

A geraçâo e a organizaçao de uma informaçâo apropriada capaz 
de subsidiar o planejamento municipal, apresenta-se como um
desafio importante no contexto politico-institucional atual 
(GONDIM, 1990). 
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O munic1pio ê uma escala importante para o planej amento, mas 
ele deve passar a ser também uma escala privilegiada de anâlise 
das situaçoes agrârias, abordando tanto a carência de informaçôes 
bâsicas, a continuidade de um sistema de informaçao, como a 
elaboraçao de métodos e instrumentos eficientes, operacionais e 
de custo acess1vel. 

4) A elabora9io de um.a proposta metodol6gica

Diante da situaçâo exposta, a Associaçâo de Desenvolvimento 
e Açâo Comunitâria (ADAC), Organizaçâo Nâo Governemental de 
assistência técnica e extensâo rural (Petrolina PE) vem 
elaborando, executando, acompanhando e avaliando métodos e 
instrumentos de planejamento municipal, com a participaçâo do 
Centre de Pesquisa Agropecuâria do Tr6pico Semi-Arido, da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuâria (CPATSA-EMBRAPA) . A 
experimentaçâo da proposta realiza-se através do assessoramento 
a instituiçoes responsâveis pelo planejamento municipal. o

presente documente apresenta e discute uma proposta metodolôgica, 
visando analisar e fornecer uma representaçâo dinâmica da 
realidade do setor rural ao nivel do municipio. 

II. UMA PROPOSTA KETODOLÔGICA PARA ANALISAR AS SITUAÇÔES AGRÂRIAS
KUNI CI PAIS

1) Objetivos

A proposta apresentada visa representar a realidade a partir 
da forma que ela é percebida pelos agentes que interagem no 
espaço rural municipal (produtores, técnicos, lideranças formais 
e informais), permitindo obter uma visao global da mesma, 
destacando os elementos essenciais da situaçâo presente, numa 
perspectiva de planejamento participatvo e de desenvolvimento 
municipal. 

Por outro lado, a metodologia proposta visa: 

-) buscar a integraçâo dos 6rgaos responsâveis pelo 
planejamento e desenvolvimento municipal; 

-) retratar a diversidade do municipio, através da 
identificaçâo de zonas que constituem, cada uma, um 
conjunto homogêneo da problemâtica de desenvolvimento 
rural; 

-) elaborar um documente que sirva de base para discussâo 
sobre o planejamento do desenvolvimento rural e a 
elaboraçâo participativa de um Plano Diretor 
Municipal, a partir da caraterizaçâo das tendências de 
evoluçao; 
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-) criar métodos e instrumentas que estimulem a 
participaçao dos produtores rurais na discussao sobre 
os rumos do desenvolvimento, procurando intervir nos 
aspectes importantes das situaçôes agrârias. 

2) Abordagem e enfoque

A elaboraçâo de métodos e instrumentes de planejamento 
municipal âgeis e eficientes baseia-se nos seguintes princ1pios: 

-> Considerar a complexidade das situaçoes agrarias 

As situaçôes encontradas no meio real sâo complexas, fruto 
da interaçâo de fatores naturais (clima, solo, vegetaçao, 
etc.) e de fatores socioeconômicos que determinam as formas 
dos homens ocuparem o espaço em que vivem. Essa ocupaçâo 
reflete decisëes individuais e coletivas tomadas no 
passade, em funçâo de critérios objetivos e/ou subjetivos, 
respondendo a interesses muitas vezes contradit6rios. Em 
consequência, propôe-se recorrer ao enfoque sistêmico para 
identificar os processos decis6rios e as inter-relaçôes 
entre os fatores que determinam as mudanças. 

-) Levar em conta a articulaçio entre diversas escalas 

O municipio pode ser considerado como um sistema agr1cola 
aberto, que estâ inserido num contexto regional mais ample 
corn o qual mantém fluxes (produto, mâo-de-obra, capital, 
etc). Este exerce, por sua vez, um certo determinismo sobre 
a escala municipal (centros de poder e de decisâo 
distantes: mercado, legislaçao, infra-estrutura, etc). 

-) Levar em conta a diversidade do meio 

Qualquer que seja a escala de analise ou de planejamento, 
encontra-se no espaço social ou geogrâfico uma grande 
diversidade. É necessârio, para entender à construçao desse 
espaço e para planej ar a sua evoluçao, levar em conta e·ssa 
diversidade através da aplicaçâo de instrumentos adequados. 

-) o espaço rural 6 uma construçio social

É preciso entender o duplo processo de diferenciaçâo e de 
organizaçâo que transforma, dia ap6s dia, o espaço dos 
homens (BRUNET & DOLLFUS, 1990). Para identificar as 
tendências e perspectivas de evoluçâo, é necessario 
analisar a dinâmica espacial e hist6rica do processo que 
conduziu a situaçâo atual. Isto significa entender e 
caracterizar a crônica dos eventos e das situaçôes 
anteriores e destacar os fenômenos de casualidade, os 
processos decis6rios e as relaçôes entre as evoluçôes 
diferenciadas dos diversos espaços existentes. 
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-) A import&ncia da percep9&0 da realidade pelos atores 

Os técnicos geralmente percebem e entendem uma situaçao 
agrâria de acordo com os seus conhecimentos disciplinares 
e acadêmicos (ped6logo, agrônomo, veterinârio, entre 
outres), enquanto que os agentes que integram o espaça 
rural têm uma visâo global. Tante para valorizar essa 
percepçao, como para gerar um quadro de anâlise que 
constitui uma base de planejamento participative, é 
importante organizar os conhecimentos respeitando a 
percepçao das pessoas que participam do processo de 
desenvolvimento. 

Portante, opta-se por uma metodologia capaz de resgatar, 
reunir e organizar as informaçôes dispersas, a partir de 
entrevistas com pessoas-chaves que, por viverem, produzirem e 
trabalharem na ârea de estudo, dispoem de conhecimentos sobre a 
situaçâo agraria do munic1pio ou de parte dele1. Essas 
informaçëes normalmente nâo se encontram na literatura, mas sâo 
extremamente ricas, em razâo: 

-) da sua atualidade; 
-) da possibilidade de evidenciar fenômenos de 

casualidade; 
-) da sua globalidade; 
-) da expressâo da percepçao da realidade pelas pessoas 

que vivem e interagem corn ela. 

É preciso recorrer a métodos e instrumentas cientificos de 
organizaçâo desses conhecimentos empiricos, que permitam 
evidenciar a diversidade, as evoluçôes e as tendências das 
situaçôes agrarias, bem como as inter-relaçôes entre os. fatores 
determinantes. Além disse, devem possibilitar a agregaçao 
continua de informaçôes tematicas ou setoriais dispon1veis. o 
zoneamento, ou seja, a divisâo de um determinado espaça em zonas 
que apresentam caracteristicas semelhantes em relaçao ao objetivo 
proposto, representa a opçâo escolhida. 

3) Metodologia

A metodologia baseia-se no conceito de UNIDADE DE 
DESENVOLVIMENTO, definido como uma unidade espacializada, na qual 
os recursos produtivos, o uso e a valorizaçâo destes pela 
sociedade e as limitaçôes enfrentadas constituem um conjunto 
homogêneo da problemâtica de desenvolvimento, cuja variabilidade 
é minima, de acordo corn a escala cartografica. 

3.1.) Levantamento bibliografico e cartografico 

Enfoca o estudo da bibliograf ia produzida na escala de 
trabalho definida- o munic1pio. Tem por objetivo valorfzar e 
reunir as informaçôes existentes nos diferentes organismes que 

1 Esta proposta é aplicâvel ao nivel do municipio (500-10.000 km 1 ).
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ai atuam, produzindo um referencial bibliogrâfico. Serve também 
para aproximar a equipe de trabalho com os diferentes agentes de 
desenvolvimento. 

Destaca-se, nesta etapa, todos os documentes cartogrâficos 
que possam servir de base analitica do espaço rural do Municipio. 
Em geral, os mapas temâticos sao publicados nas mais diferentes 
escalas, tornando necessârio a compatibilizaçâo dos mesmos e, às 
vezes, a sua atualizaçao. 

Escolhe-se, entao, um mapa que servirâ como documente bâsico 
para realizaçâo das outras etapas de trabalho. 

3.2.) Entrevistas com pessoas-chaves 

3.2.1) Seleçâo dos entrevistados 

Levando-se em consideraçâo a importância do conhecimento 
acumulado e armazenado na mem6ria das pessoas que vivem, produzem 
e atuam no meio rural, sâo selecionadas pessoas-chaves para 
participar como colaboradoras e entrevistadas. A seleçâo toma por 
base a experiência e o conhecimento mais detalhado que estas 
pessoas possuem sobre determinado distrito (unidade politico
administrativa municipal). Para cada distrito, sao selecionadas 
de duas a três pessoas, tende-se a preocupaçao de incluir sempre 
representantes do saber técnico e do saber popular, com o intu1to 
de complementar a percepçâo sobre cada ârea analisada. 

3.2.2) Elaboraçâo do roteiro 

Considerando que os sistemas de produçâo sâo relacionados 
com a estrutura demogrâfica , com a natureza dos recursos 
naturais e com as regras de apropriaçâo dos recursos produtivos 
(estrutura fundiâria, mâo-de-obra, financiamento, etc), o roteiro 
da entrevista fundamenta-se nos temas abaixo descritos: 

+) 

+) 

+) 

atividades produtivas - identificaçâo das atividades 
produtivas mais expressivas e da sua importância para 
a populaçâo da zona delimitada e para o municipio como 
um todo. Vale ressaltar que nâo s6 os aspectes ligados 
ao setor agropecuârio sâo al vo des sa anâlise, mas 
também, se discute sobre qualquer ramo de produçâo 
(comércio, extrativismo, mineraçâo); 

recursos naturais - identificaçâo dos tipos de solos 
predominantes, do relevo e da densidade das principais 
espécies vegetais, além do destaque parà os eixos 
hidrogrâf icos mais importantes e da sua utilizaçao 
para o armazenamento de âgua; 

estrutura fundiâria caracterizaçâo, em linhas 
gerais, da forma de ocupaçâo da terra, em termos de 
tamanho médio das propriedades, se possivel, dos 
limites maximes e minimas, procurando relacionâ-los 
corn as atividades desenvolvidas em cada: estrato 
fundiario; 
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+) mercado e comercializaçao - anâlise da comercializaçao 
dos produtos de consumo humano e dos produtos situados 
a montante e a jusante do processo produtivo, como 
também a identificaçao dos agentes desse mercado com 
o objetivo de conhecer os fluxas e as cadeias de
cornercializaçâo dos principais produtos;

+) problemâtica geral - caracterizaçao dos fatores que 
interferem no desenvolvimento rural, dos entraves e 
das propostas de soluçao exequ1veis e compat1veis com 
o potencial local.

o roteiro serve para estabelecer e orientar o dialogo com
o entrevistado e para registrar as principais informaçoes
coletadas.

3.2.3) Conduçao da entrevista 

Os técnicos entrevistadores sâo treinados no método a ser 
utilizado, cuja validade esta na habilidade e no rigor de como 
é conduzido o processo. 

O trabalho de mapearnento é realizado através de entrevistas 
individuais. Estes mornentos fevelarn-se corno instantes de reflexâo 
e discussao sobre o passade, o presente e o future da area objeto 
de estudo. Para tanto, é importante que os entrevistados 
compreendam os objetivos do trabalho, estejam dispostos a 
colaborar e, acima de tudo, conheçarn corn a rnaior precisao 
poss1vel uma regiâo espec1fica do munic1pio. 

No in1cio da entrevista, o técnico entrevistador procura 
explicar corn mais detalhes a irnportância do zonearnento, enfocando 
seus objetivos e qual é o processo da entrevista. Em seguida, o 
entrevistador faz superposiçao de urna folha de papel vegetal 
transparente sobre o mapa municipal escolhido, procurando situar 
o entrevistado na regiao de seu maior conhecimento, destacando
os pontes mais importantes ( localidades, riachos, estradas,
serras, etc), facilitando a dernarcaçâo dos limites da sua ârea
de maior conhecimento corn um lapis grafite.

A entrevista, a princ1pio, transcorre livremente, onde o 
entrevistado fala sobre a ârea do seu conhecimento tudo que lhe 
ocorre no momento. o entrevistador, através do dialogo e da 
discussâo de pontes levantados com base �o roteiro, exercita 
simul taneamente a sistematizaçao das inf ormaçoes e procede a 
estratificaçâo da ârea em estudo. 

Nesse momento, é importante destacar e caracterizar a 
diversidade das situaçoes agrarias e das problematicas de 
desenvolvimento. O rumo da entrevista dirige-se para a 
identif icaçao das âreas homogêneas (Unidades de Desenvolvime.nto), 
da diversidade e dos elementos de diferenciaçao e de semelhança 
entre as si tuaçoes encontradas. Assirn procedendo, vâo sendo 
traçadas as divisées espaciais da area objeto de analise e 
identificadas e caracterizadas as Unidades de Desenvolvimento. 
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O levantamento das principais atividades produtivas serve 
para uma primeira diferenciaçâo do espaço goegrâfico, porém, para 
que se possa definir as Unidades de Desenvolvimento, é preciso 
identificar outres elementos, que podem estar ligados aos 
recursos h1dricos, a um investimento ou uma infra-estrutura, ao 
tipo de solo, ao relevo, a um projeto de desenvolvimento, etc. 

Em seguida, faz-se uma leitura de cada unidade, analisando 
todas as informaçôes e ver if icando se forma um conjunto homogêneo 
da problemâtica de de sen vol vimento. Caso contrâr io, o 
entrevistado é questionado, buscando verificar se existe de fato 
diferenciaçâo significativa (por exemple, influência de uma 
estrada ou de uma sede de distrito), a ponto de se criar uma nova 
Unidade de Desenvolvimento. De maneira idêntica, procura 
verificar a possibilidade de agregar unidades vizinhas ou nâo, 
ou parte delas. 

3.2.4) Organizaçâo das informaçôes 

As informaçôes obtidas em cada entrevista sâo organizadas 
na forma de mapa cartogrâfico, apresentando os limites e as 
divisées espaciais das Unidades de Desenvolvimento, acompanhado 
de uma legenda matricial. 

Para cada divisâo espacial é produzida uma matriz, que 
contém o roteiro das entrevistas e o registre das informaçôes 
significativas recolhidas, de ordem qualitativa e que permite a 
descriçâo global da Unidade, ao tempo, que evidencia os elementos 
essenciais que caracterizam a realidade e a sua especifidade. 

o mapa constitui um suporte prâtico de informaçâo:
sintético, fâcil de 1er, de manipular (comparaçâo, superposiçâo) 
e sua utilizaçâo contribui de maneira notavel para a 
identif icaçâo e seleçâo de critérios determinantes (ANGINOT e 
CLOUET, 1989).

3.3.) Sistematizaçâo das diferentes entrevistas 

As entrevistas geram vârias representaçôes espaciais para 
a mesma area estudada, jâ que o trabalho é efetuado corn mais de 
um entrevistado para cada uma. Em virtude desta situaçâo, torna
se necessârio um esforço de compatibilizaçâo espacial das 
informaçoes coletadas, visando identificar pontes convergentes 
e divergentes ressal tados. em cada entrevis ta e def inir, de 
maneira ainda provis6ria, os limites das Unidades de 
Desenvolvimento. 

o mapeamento realizado em papel vegetal, facilita a
sistematizaçâo das informaçoes, através da superpos1çao dos 
diferentes mapas produzidos nas entrevistas. Faz-se, entâo, a 
confrontaçâo das linhas divis6rias, ao tempo em que se procede 
a lei tura das informaçôes coletadas. No caso de areas sem 
informaçôes ou corn informaçoes imprecisas ou discordantes, 
recorre-se a uma ou mais entrevistas. 

Em seguida, transpôe-se para ; uma (mica f olha de papel 
vegetal os mapas parciais produzidos. Desta forma a diversidade 
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do Munic1pio aparece através da identificaçâo das Unidades de 
Desenvolvimento e de um mapa e uma legenda matricial. 

É necessârio, ainda, verificar a validade da anâlise 
realizada corn levantamentos râpidos no campo (visita "in loco"). 

3.4.) Leitura explicativa do mapa produzido 

Nesta etapa é feita a consulta do referencial bibliogrâfico 
e cartogrâf ico dispon1vel com a f inalidade de ter uma visâo 
explicativa da diversidade encontrada. 

Nâo basta descrever as Unidades de Desenvolvimento, é 
preciso compreender a realidade de cada uma, os fatores que 
interferem no seu desenvolvimento e as suas interrelaçôes. Os 
mapas, fotogrâfias aéreas, diagn6sticos dispon1veis, informaçôes 
hist6ricas, etc, permitem esta compreensao, além de ajudar a 
definir corn maior precisâo, e desta vez de maneira "definitiva"2, 
os limites cartograficos das unidades mapeadas. 

3.5.) Analise da dinâmica do Munic1pio 

A partir da leitura exp+icativa da diversidade, é preciso 
entender a dinâmica das situaçôes agrarias encontradas no 
municfpio, nâo s6 de cada uma, mas tambêm da situaçâo geral.O 
exerc1cio da leitura global da realidade é feito através: 

-) da identificaçâo das caracter1sticas que sâo 
particulares e especificas de algumas situaçôes, e 
daquelas que se aplicam ao conjunto das situaçôes; 

-) da caracterizaçâo das interrelaçôes que existem entre 
as Unidades de Desenvolvimento (fluxes de produtos e 
de mâo-de-obra; fenômenos de complementariedade, de 
sinergia ou de competitividade para aquisiçao e 
mobilizaçâo dos recursos produtivos ou para 
comercializaçâo); 

-) da identificaçâo das caracteristicas dos recursos 
naturais, das infra-estruturas (por exemple, as 
estradas, os barragens e poços), dos fatores (por 
exemple, o mercado) e dos interesses sociais (por 
exemple, especulaçao ou conflitos fundiarios) que 
permitem explicar a organizaçâo e o funcionamento do 
setor rural do municipio. 

Por outo lado, a caracterizaçâo das trajet6rias hist6ricas 
das diferentes situaçôes agrarias encontradas torna possfvel: 

-) o entendimento. da dinâmica do municfpio e das
tendências de evoluçâo, projetando possiveis imagens
futuras;.

2Posteriormente, a delimitaçào das Unidades de Desenvolvimento pode ser 
modificada de acordo corn a evoluçào das situaçàes agrârias. 
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-) a definiçâo de indicadores de mudança. 

3.6.) Restituiçâo 

A restituiçâo das informaçôes, uma vez organizadas, é 
fundamental. Consiste na devoluçâo dessas, ao conjunto da 
sociedade, numa linguagem adaptada a cada püblico. Primeiramente, 
deve ser realizada junto aos entrevistados. Em seguida, as 
informaçôes devem ser restituidas aos diferentes agentes e atores 
do desenvolvimento. 

Estes momentos representam oportunidades de validaçâo, 
reflexao e discussao de todo o trabalho, bem como, de reforçar 
o engajamento dos segmentes da sociedade no processo de
planejamento participative, a partir da apropriaçâo dos 
conhecimentos produzidos. 

3.7.) Agregaçâo de dadas 

Corn base na definiçâo e delimitaçâo das Unidades de 
Desenvolvimento, procede-se à formaçâo de um banco de dados a 
partir da agregaçâo das informaçôes quantitativas e qualitativas 
disponiveis. Constitui-se assim um Sistema Geogrâfico de 
Informaçâo que permite: 

-) a produçâo de mapas tematicos, de acordo corn as 
necessidades; 

-) o tratamento, a anâlise e a representaçâo de dados
futuramente disponiveis, inclusive dos dados de 
acompanhamento da situaçao do setor rural do 
Municipio. 

III. RESULTADOS E DISCUSSÂO

A proposta metodol6gica acima apresentada foi experimentada
nos Municipios de Juazeiro (BA), junte à Unidade de Planejamento 
Agropecuâria do Municipio de Juazeiro (UPAGRO) e Campina Grande 
(PB), junte às Secretarias municipais de Agricultura e de 
Planejamento. Ap6s a discussâo dos resultados obtidos em 
Juazeiro, serâo agui avaliados o interesse e a validade da 
metodologia e o uso potencial das informaçôes produzidas. 

1) Resultados do zoneamento do Municipio de Juazeiro

1.1) O zoneamento 

A realizaçâo do zoneamento no Municipio de Juazeiro3 (ADAC 
e UPAGRO, 1994) constitui uma das etapas da elaboraçâo do Plane 
de Desenvolvimento Agropecuario do referido municipio, proposto 

3 A l§rea do Hunicfpio é 5.614 km2
• 
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pela UPAGR04 .

Corno produto inicial, foi gerado um mapa que define e 
carateriza a diversidade concretizada na identif icaçâo de 17 
Unidades de Desenvolvirnento (FIG. 1), agrupadas nas seis zonas 
agrârias seguintes: 

-) Agricultura irrigada; 
-) Bacias de empregos rurais; 
-) Agricultura de sequeiro e pecuâria; 
-) Pecuâria e extrativisrno; 
-) Pecuâria; 
-) Preservaçâo ambiental. 

Acornpanha esse mapa uma legenda matricial que descreve as 
caracteristicas de cada Unidade de Desenvolvirnento, de acordo corn 
o roteiro de entrevista definido na metodologia. Para elaboraçâo
do rnapa e da legenda recorreu-se, além das entrevistas, a outras
fontes de inforrnaçôes, tais como:

-) Mapa politico e administrativo do Municipio produzido 
pela Secretaria de PJ:anejamento e Tecnologia do Estado 
da Bahia (SEPLANTEC ); 

-) Zoneamento Agroecol6gico do Municipio elaborado por 
pesquisadores do CPATSA/EMBRAPA;

-) Mapa fundiârio do Municipio do Instituto de Terras da 
Bahia (INTER/BA); 

-) Mapa das cornunidades da Fundaçâo Nacional de Saüde 
(FNS/SUCAM). 

A partir dai, elaborou-se varios mapas ternâticos agregando 
novas informaçôes, quais sejam: 

-) densidade demogrâfica; 
-) infra-estrutura escolar; 
-) infra-estrutura energética; 
-) infra-estrutura telefônica; 
-) infra-estrutura hidrica; 
-) produçôes e fluxos. 

o trabalho foi concluido ap6s varias restituiçôes
organizadas junto aos entrevistados, organizaçôes de produtores 
e representaçôes de instituiçôes que atuam no Municipio. 

1.2.) Fatores determinantes da situaçao atual 

A partir desse zoneamento podern ser identificados alguns 
fatores que contribuiram para determinaçâo da situaçâo atual. 
Corno pode ser observado, a seguir, eles nâo sâo exclusivamente 
ligados à diversidade dos recursos naturais, mas sim, a um 

4organizaçao Néo Governamental (ONG) que carateriza-se por ser un f6run de discussao corrposto de 
6rgaos publicos federais e estaduais, prefeitura IIUl"licipal, sindicatos, organizaçoes de produtores e outras 
ONG 1 s. 

5Neste mapa, encontram·se informaçoes relatives a rodovias, ferrovias, relevo e eixos hidrograficos.
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conjunto de elementos que se inter-relacionam e se traduzem em 
situaçôes agrârias e problemâticas distintas. 

1.2.1) Recursos h1dricos 

A presença de fontes de âgua permanentes ou temporârias, 
contribuiram para instalaçâo de comunidades, que ao longo dos 
anos consiguiram se desenvolver através da pecuâria extensiva, 
da agricultura irrigada ou de sequeiro, quando o solo permitiu. 
Geralmente, nessas âreas a estrutura fundiâr ia é 
predominantemente de pequenas propriedades e a densidade 
demogrâfica é mais alta. 

1.2.2) Infra-estruturas 

A açao do poder publico foi de fundamental importância para 
a determinaçâo da forma de ocupaçâo do espaço e de exploraçâo dos 
recursos naturais. 

A implantaçâo de Per1metros Publicos de Irrigaçao, a 
construçâo de açudes e da adutora da cara1ba Metais6 mudaram o
perfil produtivo das âreas beneficiadas por esses investimentos. 

o Munic1pio de Juazeiro éstâ interligado a todas as regiôes
do pais através de rodovias, permitindo um fâcil escoamento das 
produçôes. Este foi, sem sombra de duvida, um dos fatores mais 
importantes para a expansâo da agricultura irrigada e dos 
produtos de mineraçâo, bem como contribuiu para integraçâo dos 
produtores ao espaço regional. 

1.2.3) Diversidade de solos 

O Munic1pio de Juazeiro, do ponte de vis ta pedol6gico, é 
bastante diversificado, o que contribuiu para uma ocupaçâo 
diferenciada. 

Os solos de maior fertilidade, pr6ximos de fontes de âgua, 
vêm paulatinamente sendo ocupados pela agricultura irrigada. Os 
solos de textura mais leve, na ârea de sequeiro, sâo explorados 
corn a prâtica agr1cola, principalmente corn cultives de renda. Nas 
âreas de solos de textura mais pesada, que s6 podem ser 
cultivados corn sucesso através da irrigaçâo, hoje sâo alvo de 
especulaçâo fundiâria, na espera de investimentos publicos. 

1.2.4) Financiamento e crédito rural 

o per1odo compreendido entre meados da década de 6 0 e· in1cio
dos anos 80 caracterizaram-se por uma oferta de crédite e de 
outras formas de financiamento importantes no cenârio agr1cola 
nacional, que reflitiu no aumento dos investimentos publicos, 
principalmente corn a implantaçâo de três per1metros de irrigaçâo 
e na instalaçâo de grandes e médias empresas privadas, na ârea 

6esta adutora, corn 80 Km de extensao, transporta �gua do Rio Sao Francisco para a mina de cobre,
de propriedade da Carafba Metais, situada no III.X'licfpio de Jaguarari. 
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irrigada7. 

Na area de sequeiro a atuaçâo dos instrumentas crediticios 
nâo ocorreu corn a mesma intensidade, provocando uma forte 
diferenciaçao nos espaças agrarios. 

1.2.5) Instalaçâo de agroindüstrias 

A ampliaçâo da area irrigada no p6lo Juazeiro e Petrolina 
provocou o surgimento de um parque agroindustrial que, por um 
lado, acolheu a produçao presente na regiao e por outra, 
influenciou na introduçao de novas culturas, mudando o perfil 
produtivo e tecnol6gico da regiao. Instalaram-se também 
indüstrias fornecedoras de produtos necessarios ao crescimento 
da agricultura irrigada. 

1.3.) Situaçao atual e tendências de evoluçao 

A partir desse zoneamento podem ser evidenciadas algumas 
tendências de evoluçao: 

1.3.1) A integraçao dé munic1pio ao espaça regional, 
nacional e internacional 

Ao longe des tes ül timos anas, o Munic1pio de Juazeiro 
integrou-se cada vez mais ao contexto regional, nacional e 
internacional. Esse fenômeno carateriza-se pela importância cada 
vez maior dos fluxas dos produtos (produçôes e insumos) e de mao
de-obra. 

O desenvolvimento das infra-estruturas rodoviarias e o 
explosao da agricultura irrigada trouxeram mudanças substanciais 
nos sistemas produtivos, corn destaque para a diversificaçao das 
culturas e o crescimento da fruticultura para atender o mercado 
regional (grandes cidades), nacional (Centra-Sul) e internacional 
(Europa e Estados Unidos da América). 

No entanto, o mercado explorado mostra-se cada vez mais 
competitivo ao n1vel da concorrêncJ-a corn outras areas produtoras 
do Nordeste, do Brasil e do mundo . 

A expansao da area irrigada e o seu dinamismo ocasionou a 
reversao do fluxe migrat6rio, nao s6 no munic1pio, mas também em 
outras areas do Nordeste. Juazeiro, como Petrolîna (cidade 
vizinha, PE), tornou-se p6lo de atraçao migrat6ria, empregando 
mao-de-obra oriunda do Sertao de outras estados nordestinos e de 
areas marginais do interior do municipio. 

Estes fatos revelam que o desenvolvimento do munic1pio nao 
pode ser analisado, apenas, levando-se em conta a realidade 

7 A agriculture irrigada e de vazante existia tradicionalmente no rruriicfpio, principalmente no Vale 
do Salitre e na margem do Rio Sëo Francisco. 

8 Os produtos considerados geralmente nëo sëo beneficiados pela garanti a de preços, através de
mecanismos de regulaçëo do mercado. 
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intra-municipal. O ato de planejar passa obrigatoriamente pela 
compreensao dos fenômenos macroregionais, nacionais e 
internacionais, que podem interferir na situaçâo municipal. 

1.3.2) A diferenciaçâo entre ârea irrigada e de sequeiro 

As relaçëes entre as âreas irrigadas e as de sequeiro sâo 
marcadas por fenômenos de diferenciaçao, de competiçao e de 
integraçâo. 

A diferenciaçâo estâ ligada aos investimentos maciços nas 
areas irrigadas, à integraçâo a mercados distintos, à sistemas 
e apoios técnicos e tecnol6gicos diferentes, à obtençâo 
dif erenciada de subsidios diretos e indiretos. Em contra parti da, 
a area de sequeiro, que corresponde a maior parte do municipio, 
ficou a margem destes beneficios, gerando situaçëes 
socioeconômicas problematicas. 

Logicamente, essa dif erenciaçao provoca uma relaçâo de 
competitividade na busca de recursos e apoios pûblicos, geraçâo 
e difusâo de tecnologias, além de fenômenos de expansâo fundiaria 
das propriedades irrigadas, em detrimento dos produtores 
vizinhos. 

Em alguns aspectes, existe uma relaçâo de integraçâo, 
através: 

-) da venda de esterco e mao-de-obra das areas de 
sequeiro, para as areas irrigadas; 

-) algumas areas de agricultura de sequeiro, pr6ximas às 
irrigadas, utilizam sobras de agua dos canais de 
irrigaçâo e drenagem; 

-) os restos • de cultura das areas irrigadas sâo, às 
vezes, valorizados para alimentaçâo do rebanho das 
zonas de sequeiro. 

1.3.3) o processo de urbanizaçao 

Nos ûltimos trinta anos Juazeiro viveu um processo de 
urbanizaçâo intenso, fruto da atraçâo do fluxo migrat6rio e dos 
investimentos, tanto ao nive! municipal, como regional. 

Este fato aumentou a oferta de empregos e serviços urbanos, 
reforçando os fenômenos de atraçao, mas gerando problemas de 
planejamento urbano relatives à implantaçao de infra-estruturas 
e serviços essenciais necessarios para atender o crescimento 
demografico. Os setores rural' e urbano competem para obtençâo dos 
subsidies f inanceiros e def iniçao das açôes municipais 
prioritarias. 

o mercado de produtos agropecuarios também
gerando uma demanda mais intensa de alimentos, 
comercializaçâo de frutas, cereais e carnes, 
oportunidades para produçôes diversificadas . 
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1.3.4) Uma pequena produçao diversificada e integrada 

Verifica-se que a pequena agricultura esta na maioria dos 
casas inte9rada ao espaça regional, e mais especificamente ao 
mercado. E dificil encontrar pequenos produtores vivendo 
exclusivamente de pecuâria extensiva, coma era o casa no passado. 
Eles sempre complementam a receita corn a renda oriunda de outras 
atividades: 

-) procuram explorar, quando os 
agricultura de renda (sequeiro: 
mandioca; ou irrigaçâo, quando 
cebola, melâo, etc); 

solos permitem, 
melancia, mamona, 
poss1vel: tomate, 

-) no casa das areas préximas aos projetas de irrigaçâo 
e mineraçâo, o assalariamento constitui-se em elemento 
importante de receita familiar; 

-) ja em outras partes o extrativismo minera! e vegetal 
torna-se fator prepoderante de ocupaçâo da mâo-de
obra, em determinadas épocas do ano. 

1.3.5) Algumas âreas pouc9 exploradas 

Algumas âreas ainda continuam pouco exploradas, devido a 
fatores distintos. 

Parte dessas âreas sâo grandes propriedades, de densidade 
demogrâfica baixa, destinadas à exploraçâo da pecuâria extensiva. 
Outras sao produto da especulaçâo fundiaria9, na espera de que, 
no futuro, sejam alvo de implantaçâo de Perimetros Püblicos de 
Irrigaçâo, em outras casos, destinam-se à especulaçâo imobiliâria 
quando pr6ximas da sede do munic1pio. 

Em virtude da barreira natural (serras), verifica-se, na 
parte Sudoeste do municipio, uma ârea sem ocupaçao humana, onde 
atualmente vem sendo desenvolvido um Projeta de Preservaçâo 
Ambiental, devido à riqueza da fauna e da flora. 

2) Avaliaçao da metodologia experimentada

A experimentaçâo da metodologia permite destacar os 
seguintes aspectas: 

2 .1) A produçâo de conhecimentos valoriza a complexidade, a 
diversidade e a globalidade das situaçôes reais: 

o zoneamento municipal por entrevistas corn pessoas-chaves,
concebido através do resgate de informaçôes e discussâo corn 
pessoas que conhecem a realidade do meio rural, permite valorizar 
a diversidade existente no espaça agrârio do munic1pio estudado 
e, a partir deste, en tender a complexidade da dinâmica · e da 

9 
Existem casos de conflitos. 
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evoluçao do processo de ocupaçao e de exploraçâo dos recursos 
naturais. 

Isto se torna possivel face a uma leitura global da 
realidade, que nâo consiste no simples somat6rio da diversidade, 
e sim, na caraterizaçâo das inter-relaçôes existentes entre as 
unidades de desenvolvimento, organizadas em volta das infra
estruturas, dos produtos, da sua comercializaçâo, etc. 

Os métodos e instrumentes de anâlise da situaçao agrâria ora 
discutidos constituem-se numa produçâo interessante de 
conhecimentos, na medida em que plotam-se sobre um mesmo mapa, 
de forma sistematizada, informaçôes que retratam a diversidade 
do meio rural, a espacializaçâo do processo produtivo e dos 
fatores, entre outres das infra-estruturas (energia, recursos 
hidricos, educaçao, saude, estradas, etc), que interferem no 
desenvolvimento municipal. 

2.2) Levar em consideraçâo a dinâmica hist6rica permite 
identificar as tendências de evoluçâo: 

Vale salientar, que o processo de discussâo sobre a forma 
de como o espaço estâ ocupado pressupôe uma retrospectiva 
hist6rica dos fatores que influenciaram essa ocupaçâo; quais os 
grupos sociais determinantes nesse processo e qual o 
comportamento do estado em cada instante analisado. 

A caraterizaçâo das trajet6rias hist6ricas das diferentes 
situaçôes permite evidenciar as dinâmicas atuais e alguns dos 
possiveis cenarios futures. Portante, constituem-se elementos de 
planejamento adaptados. 

Planejar, significa escolher entre varias propostas 
apresentadas e analisadas, aquelas que mais se adaptem às 
condiçôes de cada momento, em funçâo do grau de pressâo 
dif erenciado dos grupos sociais envol vidos no processo. Portante, 
é pertinente analisar corn bastante clareza as tendências 
vislumbradas, procurando detectar as vantagens, desvantagens e 
consequências das decisôes a serem tomadas. 

2.3) É possivel integrar, por um lado, as informaçôes sobre os 
recursos naturais e socioeconômicos e por outro os conhecimentos 
técnico-cientificos e empiricos: 

o enfoque de analise priorizando o conhecimento da
diversidade da situaçâo e sua organizaçâo em sistema complexe, 
corn base ·nas informaçôes pesquisadas no manacial bibliografico 
e cartografico, aliado ao conjunto de dados coletados nas 
entrevistas, possibilita o enriquecimento mu.tue dos conhecimentos 
técnico-cientificos produzidos nas Universidades, instituiçëes 
de pesquisa, 6rgâos de assistência técnica e extensâo rural e os 
conhecimentos empiricos, fruto da experiência vivida pelos 
entrevistados. 

A elaboraçâo do zonearnento municipal por entrevistas corn 
pessoas-chaves é enriquecida pela confecçâo de cartas e rnapas 
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temâticos, e ainda por outros estudos setoriais, como foi, no 
caso deste trabalho, a valorizaçâo do Zoneamento Agroecol6gico 
do Municipio, realizado a partir de um mapa de solos na escala 
de 1/200.000. 

Nao se trata s6 de um enriquecimento mütuo das informaçôes 
disponiveis, mas, sobretudo, de uma organizaçao destas 
informaçôes numa forma apropriada para subsidiar o planejamento. 

2.4) A anâlise conduz à identificaçâo de fatores e indicadores 
de mudança das situaçëes agrârias: 

O entendimento da dinâmica dos fenômenos permite identificar 
fatores e· indicadores de mudança. No caso do Municipio de 
Juazeiro, alguns exemples podem ser citados, como a oferta de 
empregos nas âreas irrigadas, o valor da terra, a densidade 
demogrâfica, a destinaçao das produçëes. A identificaçâo de 
variâveis pertinentes permite: 

-) sistematizar o acompanhamento de futuras evoluçôes 
calcadas em um sistema de informaçâo baseado no 
levantamento de dados especificos; 

-) melhor avaliar 
desenvolvimento; 

0 impacto de projetos de 

-) realizar diagn6sticos râpidos de situaçôes locais. 

2.5) Organizar as informaçôes em funçâo da percepçâo da realidade 
pelos atores do desenvolvimento facilita a sua apropriaçâo: 

Verificou-se nos momentos de restituiçâo que a produçâo de 
conhecimentos que integra as representaçôes que os 
realidade, facilita a sua apropriaçâo. Isto é 
engajamento desses atores num processo de 
participativo. 

atores têm da 
f avorâvel ao 
planejamento 

Finalmente, vale a pena ressaltar que a aplicaçâo desta 
metodologia implica num custo reduzido, elemento importante para 
uma eventual difusâo junto aos 6rgâos responsâveis pelo 
planejamento municipal. 

3) o uso dos conhecimentos produzidos

A produçâo de conhecimentos, através da aplicaçâo de uma 
metodologia espec1fica, nao pode ser dissociada da sua 
utilizaçâo. Ademais, a metodologia deve ser definida em funçâo 
dos objetivos a serem alcançados, nâo s6 em termos cognitivos, 
mas, sobretudo, numa perspectiva de açâo. i necessârio, portante, 
avaliar o uso potencial de um zoneamento municipal por 
entrevistas corn pessoas-chaves. 
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3.1) Implantaçao de um Sistema de Informaçao 

O dinamismo que caracteriza este método é por demais 
importante, pois é necessârio acompanhar as evoluçôes, tanto ao 
n1vel global, como ao n1vel de cada setor (saüde, educaçâo, 
sistema de produçao, infra-estrutura, etc.) e no tocante às 
transformaçoes na forma de ocupaçâo do espaço. 

A base cartogrâfica pode servir de suporte para a 
implantaçâo de um Sistema Geogrâfico de Informaçâo, 
informatizado, baseado nos fatores e nas variâveis que provocam 
ou traduzem as mudanças. Ademais permite a inserçâo continua de 
qualquer informaçâo que espelhe as modificaçoes ocorridas no 
espaço agrârio, inclusive aquelas resultantes das decisoes 
tomadas em termos de planejamento e de intervençao, ou mesmo de 
novos dados que aperfeiçoam a analise. 

Vale destacar, ainda, a possibilidade de elaborar mapas 
tematicos, como ja foi feito no caso do Munic1pio de Juazeiro, 
de acordo corn as necessidades. 

3.2.) Planejamento municipal participativo 
.. 

Para que os conhecimentos produzidos se traduzam em 
elementos importantes para um planejamento participative, ao 
nivel do municipio, é preciso: 

-) Difundir amplamente as informaçôes 

Faz-se necessario que os condutores do trabalho concentrem
se na difusao massiva dos resultados analiticos encontrados, 
junto ao püblico beneficiario, através de debates, reunioes 
técnico-cient1ficas, corn base em informaçôes organizadas de 
maneira adequada e adaptada a cada segmente da sociedade. 

-) Contar corn a apropriaçâo dessas informaçôes pelos atores 
do desenvolvimento 

Por mais que se aperfeiçôe os aspectes metodol6gicos, 
técnicos ou informaticos é necessario que o Planejamento 
Municipal se configure na visâo, na expressao e nos anseios dos 
diferentes atores do desenvolvimento. Para tanto, é 
imprescindivel que as informaçôes coletadas e sistematizadas 
sejam aprop_riadas pelo conjunto da sociedade e provoquem uma 
discussâo e posteriormente uma negociaçâo das diversas propostas 
de açâo dos grupos sociais envolvidos. 

Este esforço deve ser mais sistemâtico e exaustivo junto aos 
pequenos produtores, setor menos organizado, e por isso mesmo o 
mais necessitado de informaçôes. Pois, de acordo corn BERTOME e 
MERCOIRET (1992), "é um mito perigoso acreditar que um 
campesinato dominado, alienado, no limite da sobrevivência possa 
se transformar, pela virtude da palavra, em ator econômico capaz 
de negociar o seu espaço junto aos outros parceiros" (traduçao 
livre). 
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-) Incentivar a estruturaçâo de um f6rum de discussâo sobre 
o planejamento municipal

Buscando a participaçâo da sociedade no planejamento 
municipal, torna-se fundamental a estruturaçâo e funcionamento 
de um f6rum de discussao que envolva a prefeitura municipal, 
instituiçôes püblicas, federais e estaduais, sindicatos, 
associaçôes de agricultores, organizaçôes nao governementais 
(ONG's) que vivenciam o cotidiano do desenvolvimento 
socioeconômico municipal. É neste f6rum que devem ser discutidas 
as informaçôes produzidas. 

CONCLU SAO 

A realizaçâo de um Zoneamento municipal par entrevistas com 
pessoas-chaves, de acordo com a metodologia apresentada, pode 
resultar nos seguintes aspectas favoraveis ao planejamento 
municipal: 

-) propiciar aos produtores a participaçâo no processo de 
planejamento municipal, através do seu envolvimento na 
elaboraçâo do zoneamento e na discussâo das 
informaçôes produzidas; 

-) oferecer as prefeituras municipais e outras 
instituiçôes, governamentais ou nâo, de planejamento 
ou de execuçâo, informaçôes que possibilitem atuar em 
processo, em funçâo da evoluçao da realidade; 

-) implementar um sistema de acompanhamento e de 
avaliaçao das evoluçôes do setor rural do municipio; 

-) rediscutir o papel e as açôes dos 6rgâos que atuam na 
area, principalmente aqueles com atuaçao direta junto 
ao publico beneficiario; 

-) reorientar estudos e pesquisas mais pertinentes para 
o estagio atual de desenvolvimento do municipio.

Para planejar ao nivel municipal, ou seja definir e decidir 
as orientaçoes em termos de apoio publico ou institucional ou em 
termos de produçao, os agentes de desenvolvimento precisam de 
informaçôes adaptadas. o entendimento dos fenômenos reais e da 
sua complexidade permite identificar indicadores de mudanças e 
produzir referências, e assim, fornecer alguns dos elementos 
indispensaveis para um planejamento participative. 

Na abordagem considerada, a valorizaçâo e a organizaçâo da 
informaçâo exercem um papel central. O que importa, é a maneira 
de produzir referências adequadas para subsidiar a tomada de 
decisâo (SABOURIN et al., 1994). 

Porém, 
garantia, 

esta produçâo de 
por si sô, de 

informaçôes nâo 
um planejamento 
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participativo. o seu objetivo é apenas de subsidiar as fases 
posteriores de discussao e de negociaçâo das atividades 
prioritârias a serem executadas, para as quais a elaboraçâo de 
métodos, instrumentes e mecanismos institucionais adaptados é 
necessâria. 
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ANEX04 

CLÂUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

PARÂGRAFO PRIMEIRO 

Consideraçôes sobre o Objetivo: 

0 Programa Pro-Rural 2000, politica publica que contempla açëes de alivio a 
pobreza, necessita metodologia e processo de acompanhamento compativel a sua 
especificidade de publico. 
Sua operacionalizaçao exige, um diagn6stico claro sobre a diversidade dos sistemas 
produtivos inerentes ao publico processo, suas possibilidades de transformaçao, bem 
como de um acompanhamento de seus cursos evolutivos. 

Objetivo: 

0 CONTRA TADO realizarâ consultoria nos seguintes itens: 

1./ Rede de Unidades de Produçao Referência: construçao e utilizaçao de 
uma Rede, em interrelaçao corn a consolidaçao do Banco de Dados da 
EMA TER /RS, convergindo corn o trabalho de Gestao Agrf cola em 
processo de implantaçao. 
Desenvolvimento de açëes para consolidar a Rede. 

Desenvolvimento de açëes para difundir as referências da Rede. 
2./ Apoio Metodo/6gico: centrado no processo de diagn6stico, tipologia_ e 

planejamento participativo dos estabelecimentos agricolas objetos do 
PRÔ-RURAL, visando o alivio à pobreza, a geraçao de renda e o manejo 
sustentavel dos recursos naturais. Estes indicativos que caracterizam a 
diversidade das unidades familiares, e de suas possibilidades de inserçao 
na sociedade produtiva serao a base da matriz de informaçëes da rede 
referência. 

3./ Construçao de Relat6rio-Produto por Consultoria: deverâ ser entregue 
relat6rio em três vias, em lingua portuguesa e em forma de disquete, 
programa Winword, corn folha de rosto Pro-Rural 2000 à Secretaria 
Executiva do Programa (SEP) e à Diretoria da EMA TER/RS. Na folha em 
epigrafe deve-se evidenciar os dados atinentes a SEP, a sua equipe 
gerencial, ao PROGRAMA, e ao seu 6rgao financiador. 



PARÂGRAFO SEGUNDO 

Termos de Referência: 

ANO 1998 

11 REDE DE UNIDADES DE PRODUÇAO REFERENCIA: 

0 CONTRATADO deverâ apoiar a implantaçao da Rede de Unidades de Produçao 
Referência, auxiliando na sua coerência, rigor e continuidade. 

As unidades amostrais estarao localizadas nas regiées da Serra do Sudeste, 
Alto Uruguai e Planalto do Estado do Rio Grande do Sul. 
A consultoria sera centrada em missées do CIRAD em apoio ao lançamento e 
desenvolvimento do processo, conforme o cronograma a seguir: 

a) Terceira Trimestre de 1998: Apoio na realizaçao do diagn6stico municipal -
Regiao da Serra do Sudeste (Denis Sautier; 7 dias);

Objetivos: 
- suporte na realizaçao do diagn6stico.
- analisar os dados censitârios e as propostas existantes de regionalizaçao e

de tipologia de agricultores do RS, corn perspectiva à descriçao do publico
do PRÔ-RURAL 2000. Anâlise crftica das tipologias existantes corn relaçao
à finalidade de construçao de uma rede de referência;

b/ Quarto trimestre de 1998: Consolidaçao do Banco de Dados da EMATER/RS e 
sua convergência, elaboraçao do protocole para a iimplantaçao da rede de referência 
(Philippe Bonnal, 14 dias). 

Objetivos: 
- discutir os resultados do ano de acompanhamento Contagri;
- definir o conteudo do acompanhamento, corn base na diversidade prevista

nas UP a serem identificadas;
- discutir corn o Setor de lnformâtica, a estruturaçao da futura Base de

Dados;
- construir a convergência das informaçées disponiveis nos diferentes

bancos de dados da Empresa.
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a) Terceira Trimestre; Construçao de um conhecimento para a anâlise de cadeias
agro-alimentares em nfvel regional; reflexao metodol6gica no diagnostico sobre
sistemas alimentares localizados( Denis Sautier; 14 dias).



Objetivo: 

- aprofundar o conhecimento de metodologias de analise de cadeias em
desenvolvimento na EMA TER/RS.

- discutir o conceito de sistemas agroalimentares localizados e seu interesse
no diagnéstico dos municipios.

ANO 1999 

1/ REDE DE UNIDADES DE PRODUÇÂO REFERENCIA: 

a) Primeiro Trimestre : Apoio na realizaçao do diagnéstico municipal - Regiëes de
Alto Uruguay e Planalto (Benoît Goud, 14 dias).

Objetivo: 

ldentico ao ano anterior 

b) Secundo Trimestre : Definiçao e lntrumentalizaçao da rede para as três regëes.
(Phillipe Bonnal, 14 dias)

Objetivo: 

Definiçao da amostra da rede e do nivelamento na coleta de dados. Definiçao dos 
critérios de escolha das UP da rede. 

21 AP0/0 METODOLOGICO 

Terceiro Trimestre: Acompanhamento dos projetos individuais a nivel de Municipio. 
Aplicaçao de enquêtes e analise da informaçao. (Denis Sautier, 14 dias). 

ANO 2000 

1/ REDE DE UNIDADES DE PRODUÇÂO REFERENCIA 

a) Primeiro Trimestre. Analise e compatibilizaçao da informaçao obtida na rede de
fazendas de referência e no Programa de Gestao Agricola. (Philippe Bonnal, 14
diias).

b) Terceiro Trimestre. Construçao de referências nas três regiëes. (Philippe Bonnal,
21 dias)

b) Quarto Trimestre. Reflexao para a utilizaçao das referências junto corn os
produtores.(Benoît Goud, 21 dias).



21 AP0/0 METODOLOGICO 

Terceiro Trimestre : Acompanhamento dos projetos individuais a nivel de Municipio. 
Aplicaçao de enquêtes e analise da informaçao. (Denis Sautier, 14 dias). 

Cl..AUSULA SEGUNDA - DOS PRAZOS 

PARÂGRAFO ÛNICO 

A realizaçao destes trabalhos sera em datas a serem acordadas. 

Cl..AUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÂO 

PARÂGRAFO PRIMEIRO 

0 CONTRATADO recebera para a realizaçao deste trabalho o total de US$ 102.069 
(Cento e dois mil e o sessenta e nove dolares norte americanos), o quai compreende 
pagamento de serviços de consultoria, diarias e passagens dos consultores, de ida e 
volta à França. 

Discrimina-se a necessidade de contrataçao, da seguinte forma: 

Ano 1998

- Duraçao total das consultorias sobre "Rede de Referência": 21 dias.
- Duraçao total das consultorias em "Apoio Metodol6gico": 14 dias

Ano 1999 

- Duraçao total das consultorias para "Consolidaçao da Rede": 28 dias.
- Duraçao total das consultorias em "Apoio Metodol6gico": 14dias

Ano 2000 

- Duraçao total das consultorias para "Difusao das Referências: 56 dias.
- Duraçao total das consultorias em "Apoio Metodol6gico": 14 dias



Custos unitârios da consultoria: Serviços = U.S.$ 450 por dia + U.S. $ 147 diâria = 
U.S.$ 597por dia + passagem aérea = U.S.$ 1.590 por viagem.

0 pagamento serâ efetuado em nome do CONTRATADO (CIRAD), que serâ 
responsâvel pelo pagamento individual dos consultores citados na Clâusula 
Primeira, Parâgrafo Segundo deste Contrato, os quais realizarao as consultorias. 

As parcelas correspondentes às diârias e passagens dos consultores, serao pagas 
na primeira semana do mês antecedente à vinda da missao. 

0 restante dos pagamentos equivalentes a serviços serao pagos ao CONTRATADO 
ap6s a entrega dos relat6rios dos serviços desenvolvidos. 

A soma total estâ calculada da seguinte forma: 

Serviço de Consultoria .. 147 dias x U.S. $ 450 66.150 
Diârias 147 dias x U.S. $ 147 21.609 
Passagem (9) Montpellier - Porto Alegre - Montpellier 14.310 

TOTAL 102.069 

PARÂGRAFO SEGUNDO 

O CONTRA TADO enviarâ à EMA TER/RS um recibo relative a cada pagamento 
recebido referente a este Contrato. 

PARÂGRAFO TERCEIRO 

Os encargos tributârios e soc1a1s sâo de responsabilidade exclusiva do 
CONTRATADO, que fica responsâvel pelo pagamento dos impostes, contribuiçôes 
previdenciârias, sociais e seguros. 

CLÂUSULA QUARTA - DA RESCISÂO 

O presente contrato poderâ ser rescindido por inadimplência de qualquer de suas 
clâusulas ou por superveniência de norma legal que o tome impraticâvel, nao 
cabendo, nestas hip6teses, qualquer tipo de indenizaçâo à outra parte. 



Résumé 

L'objet de cette mission à l'EMATER-RS était en premier lieu de discuter le programme de 

gestion des exploitations agricoles que cette institution est en train d'implanter et, en second lieu, 

de discuter la mise en place d'un projet de coopération entre l'EMATER-RS, le PRORURAL 

2000 - programme de lutte contre la pauvreté rurale sur financements Banque Mondiale- et le 

CIRAD-TERA. Sur le premier point un certain nombre de remarques ont été faites concernant 

la prise d'information et son traitement; sur le second point, une proposition de coopération sur 

trois ans a été discutée, portant sur un ensemble d'activités d'observation et d'appui aux petites 

exploitations familiales. La proposition doit dès lors être soumise à la Banque Mondiale. 

Resumo 

0 objetivo <lesta consultoria para a EMATER-RS era primeiramente de discutir o programa de 

gestào para os estabelecimentos familiares em curso de implantaçào e em segundo lugar, de 

discutir a definiçào de um projeto de cooperaçào entre a EMATER-RS, o PRORURAL 2000 -

programa de combate à pobreza rural corn um financiamento do Banco Mundial - e o CIRAD

TERA. Com respeito ao primeiro ponto, algumas observaçôes foram feitas sobre o levantamento 

de informaçôes e o tratamento dos dadas. No que diz corn respeito ao secundo ponto, discutiu-se 

uma proposta de cooperaçào de très anos envolvendo um conjunto de atividades de observaçào 

e de apoio aos estabelecimentos familiares de pequeno porte. A proposta deve agora ser 

apresentada para o Banco Mundial. 

Mots clés: Exploitation agricole, Gestion, Références locales, Brésil 
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