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RESUMO 
 
Desde a década de 1970, o Baixo São Francisco Sergipano é palco de grandes 
intervenções estatais, além disso, o território é influenciado pelo rio São Francisco, 
tanto nos aspectos culturais quanto nos econômicos. Mesmo assim apresenta um 
dos piores indicadores socioeconômicos, como renda, educação, emprego, saúde, 
habitação entre outros. Do ponto de vista econômico, a baixa escala de produção 
resultado da falta de uma boa infraestrutura fundiária, tecnológica e comercial, são 
agravantes, também, na região. Nesse sentido, essa dissertação tem o objetivo de 
analisar os indicadores de subdesenvolvimento econômico no Baixo São Francisco 
Sergipano, além de analisar quais as deficiências encontradas nas principais 
atividades agrícolas na região. Para isso, o referencial teórico utilizado na pesquisa 
aborda o conceito da teoria do desenvolvimento econômico, após a Segunda Guerra 
Mundial, identificando as principais questões do subdesenvolvimento dos países e 
as principais mudanças no desenvolvimento rural, além de fazer uma abordagem do 
ambiente institucional importante para o desenvolvimento econômico local. Contudo, 
o trabalho está composto por duas etapas onde a primeira faz um levantamos de 
dados secundários a partir de informações do IBGE, RAIS/MTE, CODEVASF, 
SEPLAN; e, posteriormente faz a elaboração de um questionário com questões 
abertas, entrevistando os representantes locais como presidentes de cooperativas, 
sindicados rurais, além de funcionários de instituições públicas, confirmando a 
necessidade da interação entre eles, à luz do conhecimento sobre os principais 
desafios enfrentados na região. 
 
Palavras-chave: desenvolvimento rural, subdesenvolvimento e ambiente 

institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ABSTRACT 
 
Provided the 1970s, the Lower San Francisco is home to large Sergipe state 
interventions, in addition, the territory is influenced by the river São Francisco, both in 
cultural and economic. However, the territory has social indicators such as income, 
education, employment, health and housing, critics. From an economic standpoint, 
the low scale of production through lower land infrastructure, technological and 
commercial, is also an aggravating factor. Accordingly, this dissertation aims to 
analyze the indicators of economic underdevelopment in the Lower São Francisco 
Sergipe, and analyze what the deficiencies found in the main agricultural activities in 
the region. For this, the theoretical framework used in the research addresses the 
concept of the theory of economic development after World War II, identifying the 
main issues in underdeveloped countries and the major changes in rural 
development and the importance of institutions in the process of local economic 
development. However, the work is composed of two stages where the first is a lift of 
secondary data from IBGE information, RAIS/MTE, CODEVASF SEPLAN 
subsequently makes the elaboration of a questionnaire with open questions, with a 
more empirical approach to interviewing local representatives as chairmen of rural 
cooperatives and unions, and employees of public institutions that directly contribute 
to local development, confirming the need for interaction between them in the light of 
knowledge about the key challenges facing the region. 

 

 
Keywords: rural development, underdevelopment and public institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os desequilíbrios regionais, no período pós-guerra, desempenharam papel de 

destaque na Teoria do Desenvolvimento Econômico. Apesar das elevadas taxas de 

crescimento econômico e da acumulação de riqueza que se seguiram depois desse 

período, problemas direcionados à pobreza e à desigualdade social, espacial e 

setorial de renda assolaram o cenário mundial principalmente na paisagem 

socioeconômica dos países latino-americanos.  

Questões como distanciamento das rendas per capita entre os países devido 

ao crescimento intensivo e desigual, além dos níveis superiores de produtividade em 

função do uso de estoques elevado de capital, tecnologia e de mão-de-obra dos 

setores capitalistas levaram a necessidade de se estudar um novo conceito de 

desenvolvimento econômico. O desenvolvimento passou a se caracterizar pelo seu 

projeto social que prioriza efetivar a melhoria das condições de vida da população 

(FURTADO, 2004, p. 484). 

O espaço rural brasileiro apresenta grandes desigualdades sociais, resultado 

do regime escravocrata agroexportado histórico onde as diferenças de classes entre 

os que detinham os meios de produção e os escravos que possuíam a mão-de-obra 

gratuita, além do monopólio da terra e o processo de industrialização. Enfim, a 

importância de desenvolver o rural passou a ser foco das principais discussões, a 

partir da década de 1990. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) é sem dúvidas a melhor expressão dessa preocupação, em que 

pese todas as suas insuficiências. 

De acordo com a metodologia do Ministério do Desenvolvimento Social e do 

Combate a Fome – MDS, o cenário de extrema pobreza brasileira é composto por 

domicílios cujo rendimento não ultrapassa R$ 70,00 per capita mensais. De acordo 

com o último Censo Demográfico (2010), existem aproximadamente 8,6% da 

população brasileira vivendo em situação de extrema pobreza, sendo que a região 

Nordeste é responsável por 59,5% dessa população. O estado de Sergipe, apesar 

da evolução gradativa, nos últimos anos, em sua renda per capita, conta com 

311.162 pessoas vivendo em situação de extrema pobreza correspondendo a 15,7% 

de todo o estado, sendo que a maior parte deles vivendo na zona rural do estado 

(SEPLAN, 2012). 
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De acordo com a SEPLAN (2007), a riqueza do estado de Sergipe está 

concentrada nos municípios cujas atividades industriais são predominantes. 

Destaque para a extração de riqueza mineral como petróleo e gás natural, além de 

outros minérios silvinita e carnalita; e as jazidas de calcário proporcionando uma 

forte formação das cadeias produtivas minero-química na região. Entretanto, 

percebeu-se que nos municípios onde a base da atividade é o setor primário os 

indicadores de desenvolvimento são precários.  

Com objetivo de reduzir essas desigualdades sociais intermunicipais no 

estado de Sergipe, o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Secretaria de 

Planejamento do Estado (SEPLAN), em 2007, criaram uma Política de Planejamento 

Territorial com objetivo de definir os territórios de desenvolvimento do Estado, 

redefinindo as estratégias de desenvolvimento local ou territorial nos municípios 

mais atrasados do estado. Para isso, foi feita uma análise das dimensões 

econômicas e sociais como econômico-produtivas, social, político-institucional, 

sócio-cultural e geoambiental e o resultado desta pesquisa foi a criação de oito 

territórios no estado, são eles: Agreste Sergipano, Alto Sertão Sergipano, Baixo São 

Francisco Sergipano, Centro-Sul Sergipano, Grande Aracaju, Leste Sergipano, 

Médio Sertão Sergipano e Sul Sergipano. 

O território do Baixo São Francisco Sergipano, apesar de ser palco de 

intervenções estatais, desde a década de 70, e apresentar grandes potencialidades 

culturais e econômicas devido à existência do rio São Francisco, é uma das regiões 

mais atrasadas do estado, com os piores indicadores de renda, educação, saúde, 

emprego, habitação. Do ponto de vista econômico, o baixo desenvolvimento do 

território está associado a as questões de baixa escala de produção derivados de 

problemas na infraestrutura agrária, tecnológica e comercial. Portanto, essa 

dissertação tem com objetivo analisar o subdesenvolvimento econômico no Baixo 

São Francisco Sergipano. 

Em virtude disso, foi utilizada como metodologia para o desenvolvimento do 

trabalho uma revisão bibliográfica sobre a teoria do Desenvolvimento Econômico, 

abordando as questões do subdesenvolvimento. Enfatizando a contribuição do 

Desenvolvimento Rural e a importância do ambiente institucional. Posteriormente foi 

feita uma pesquisa, com dados secundários, em sites como IBGE, RAIS, 
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CODEVASF, SEPLAN, com a finalidade de caracterizar o território. E por fim, foi 

aplicado um questionário com perguntas abertas para os representantes do 

território, no sentido de aproximar mais da realidade in loco, são eles: o Conselho 

Deliberativo do Território, Secretários Municipais, CODEVASF, Emdagro, Secretaria 

de Estado da Agricultura, Incra, Assistência Técnica, SEBRAE e produtores rurais 

locais. 

Quanto à estrutura da redação está composta da seguinte maneira. O 

capítulo seguinte foi feita uma revisão bibliográfica sobre o conceito de 

Desenvolvimento Econômico, no período pós Segunda Guerra Mundial, fazendo 

uma ligação com os problemas relacionados ao crescimento e distribuição de renda. 

Em seguida faz uma abordagem sobre as novas contribuições do Desenvolvimento 

Rural e o papel das instituições públicas no desenvolvimento local. 

No terceiro capítulo foi feita uma caracterização da região, a partir dos 

aspectos socioeconômicos. Para isso, revisamos um pouco da economia sergipana, 

enfatizando principalmente a economia rural. Em seguida, com base num contexto 

histórico analisamos a formação no Território do Baixo São Francisco, desde a 

década de 1970 até os dias atuais. E por fim, fizemos uma caracterização do 

território a partir de variáveis, como renda, educação, moradia e infraestrutura rural e 

urbana. 

No quarto capítulo, estudamos as atividades econômico-produtivas da região. 

Analisando a estrutura fundiária, acesso as tecnologias de informação, o processo 

produtivo, a gestão e planejamento dos produtores, a geração de empregos e 

arrecadação do Produto Interno Bruto – PIB por setor (primário, secundário e 

terciário), nos últimos vinte anos. Enfim, elencamos as principais atividades agrícolas 

da região como a cana-de-açúcar, o arroz, o coco e a pecuária leiteira no sentido de 

analisá-las individualmente.  

O quinto capítulo tem como objetivo fazer um registro do ambiente 

institucional no território, nos últimos anos. Para isso, foi feita uma avaliação das 

ações e programas realizados nos últimos anos, depois efetuamos uma entrevista a 

partir da elaboração do questionário com questões abertas no sentido de fazer uma 

avaliação mais empírica da realidade em que vivem os produtores rurais locais. 
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Por fim, no último capítulo, são relatadas as considerações e recomendações 

relacionadas às principais análises e discussões dos resultados desta pesquisa. 
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2 O CONCEITO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, A 
IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES RURAIS E DAS INSTITUIÇÕES  

 

Neste capítulo estudamos o conceito de desenvolvimento econômico a partir 

da Segunda Guerra Mundial, analisando as principais questões do 

subdesenvolvimento nos países, como a distribuição de renda, a educação e Índice 

de Desenvolvimento Humano – IDH, entre outros. Em seguida, conceituamos o novo 

enfoque do desenvolvimento rural e sua contribuição na redução da pobreza nos 

territórios rurais e por fim, priorizamos a importância das instituições no crescimento 

econômico territorial. 

 

2.1 O Conceito de Desenvolvimento Econômico 

Até início dos anos sessenta, segundo a visão dos economistas neoclássicos 

inspirados na obra de Keynes, o desenvolvimento econômico era visto como 

sinônimo de crescimento. O processo de industrialização era determinante no 

crescimento econômico dos países. No entanto, percebeu-se que esse intenso 

crescimento econômico nos países subdesenvolvidos, não se traduzia 

necessariamente em maior acesso de populações pobres a bens materiais e 

culturais, como ocorrera em países considerados desenvolvidos (VEIGA, 2008). 

O ponto culminante dessas discussões estava nas relações de crescimento e 

distribuição de renda onde esclarecia que o desenvolvimento não era sinônimo de 

crescimento. Segundo o modelo de Simon Kuznets (1901-1985) que ficou conhecido 

como a “curva do “U” invertido”, constatou-se que a desigualdade de renda 

aumentava justamente na fase inicial da industrialização e com isso fortalecia a tese 

de que é necessário primeiro o bolo crescer para depois ser repartido. Portanto, era 

enfraquecida a ideologia liberal dominante no século XIX que descartava a 

promessa ricardiana de que a especialização com produção industrial circunscrita 

aos países com vantagens comparativas nas atividades e que o livre comércio 

seriam benéfico para todos (BASTOS; BRITTO, 1969).  

Após a Segunda Guerra Mundial, surgia uma nova noção de desenvolvimento 

econômico onde a ideia de que para as nações pobres de nada bastava ter 
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indústrias e tecnologias avançadas; para serem desenvolvidas, tais nações 

deveriam garantir de forma mais abrangente possível o acesso à totalidade de suas 

populações aos benefícios resultantes como: habitação, saúde, educação, emprego 

e renda. O crescimento econômico trataria de questões na eficiência na alocação 

dos recursos e de crescimento da renda per capita no tempo. Já no desenvolvimento 

econômico, o crescimento era condição necessária para acontecer, mas não 

suficiente. Seria necessário que diversas metas sociais e distributivas fossem 

também alcançadas (SOUZA, 2005).  

Nesse sentido, Bresser-Pereira (2003, p. 31), afirmou que: 

O desenvolvimento é um processo de transformação econômica, política e 
social através do qual o crescimento do padrão de vida da população tende 
a torna-se automático e autônomo. Trata-se de um processo social global 
em que as estruturas econômicas, políticas e sociais de um país sofrem 
contínuas e profundas transformações. 
 

Segundo o mesmo autor a taxa de acumulação de capital em relação ao 

produto nacional e à capacidade de incorporação do progresso técnico à produção, 

poderiam ser consideradas as determinantes diretas do desenvolvimento. 

Essencialmente o desenvolvimento econômico é o processo histórico de 
crescimento sustentado da renda ou do valor adicionado por habitante 
implicando a melhoria do padrão de vida da população de um determinado 
estado nacional, que resulta da sistemática acumulação de capital e a 
incorporação de conhecimento ou progresso técnico à produção. Nestes 
termos o desenvolvimento econômico é um processo de transformação que 
implica mudanças nos três níveis de instâncias de uma sociedade: 
estrutural, institucional ou cultural. É o aumento sustentado dos padrões de 
vida possibilitado pelo o aumento da produtividade de determinadas 
atividades e/ou pela transferência da mão-de-obra dessas para outras 
atividades com maior valor adicionado de renda per capita porque envolve 
mais conhecimentos (BRESSER-PEREIRA, 2006). 

 

A partir de então, vários autores passaram a enfatizar o conceito de 

desenvolvimento ignorando os economistas neoclássicos. Dentre eles, Lewis (1969) 

que considerou o excedente econômico e a distribuição de renda como elementos 

essenciais para o desenvolvimento: 

O problema central da teoria do desenvolvimento econômico é a 
compreensão do processo pelo qual uma comunidade que anteriormente 
poupava ou investia 4% ou 5% de sua renda nacional, ou ainda menos, 
transforma-se em uma economia em que a poupança voluntária se situa por 
volta de 12% ou 15% da renda nacional ou mais. Este é o problema central, 
pois a questão principal do desenvolvimento econômico é a rápida 
acumulação de capital (incluindo conhecimento e habilidades junto do 
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capital). Não se pode explicar nenhuma revolução „industrial‟ (como 
pretendiam alguns historiadores econômicos) enquanto não se puder 
explicar por que a poupança aumentou em relação à renda nacional 
(LEWIS, 1969, p.419). 

 

Nurkse (1969), no mesmo período apontava o tamanho do mercado como 

fator limitante do desenvolvimento econômico. Obviamente a questão do problema 

nos países subdesenvolvidos não estaria somente do lado da escassez de 

poupança, e sim na falta de estímulo às inversões, em razão da limitada capacidade 

de absorção do mercado. Enfim, em sua concepção o crescimento ficava bloqueado 

pelo baixo nível de investimento, explicado em parte pela insuficiência de recursos 

financeiros, criando assim, um círculo vicioso do subdesenvolvimento de Nurkse. 

Segundo o autor para sair desse círculo vicioso imposto pelo tamanho do 

mercado seria necessário um “crescimento equilibrado” gerado através do aumento 

do poder aquisitivo dos países subdesenvolvidos. Tal crescimento nada mais era do 

que um investimento distribuído em vários setores econômicos, o que provocaria 

uma elevação da renda, gerando consumo e consequentemente uma ampliação real 

do mercado interno (NURKSE, 1969). 

Helpman (2004) resume o desenvolvimento econômico em duas “ondas” que 

mudaram as visões sobre o crescimento econômico. A primeira vai de 1950 a 1970 

e a segunda de 1980 até os dias atuais, são elas:  

1. Acumulação de capital físico e humano que explica apenas a parte da 

variação de renda per capita e de taxa de crescimento dos países. Os fatores 

tecnológicos também afetam a taxa de acumulação desses insumos de 

capital; 

2. A produtividade total dos fatores é também tão importante quanto à 

acumulação dos fatores de produção; 

3. A taxa de crescimento dos outros países da economia global que são 

interdependentes; 

4. As instituições econômicas e políticas que afetam os incentivos para acumular 

e incentivar as inovações, da mesma maneira que incentivam a reduzir 

problemas de desigualdade na distribuição de renda e de pobreza dos países. 

Na América Latina, na década de 60, o desenvolvimento econômico brasileiro 

se deu a partir de um avanço no processo de industrialização (Industrialização via 
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Substituição de Importação - ISI) resultado de um efeito dos controles cambiais e de 

importação adotados como resposta aos problemas do balanço de pagamentos. É 

evidente que a diversificação produtiva, o crescimento industrial e urbano e a 

integração com o mercado brasileiro foram fatores importantes que geraram uma 

forte concentração populacional e econômica no Sudeste, especialmente nas áreas 

do Rio de Janeiro e São Paulo, caracterizando grandes desigualdades econômicas e 

sociais nas regiões brasileiras até os dias atuais, conforme ilustra o Gráfico 01. 

Gráfico 1 Participação (%) das Grandes Regiões no Produto Interno Bruto – 2004/2009. 

 
Fonte: IBGE – Contas Regionais (2010). Elaboração: Autora. 

 

A Região Sudeste é detentora de mais de 50% de participação do PIB nos 

últimos anos, diferentemente do que ocorrem nas Regiões Norte e Nordeste 

responsáveis por aproximadamente 8% e 10% respectivamente do PIB brasileiro. 

Essa concentração populacional, sem o correspondente crescimento da oferta de 

infraestrutura física (moradias, saneamento, transporte público), serviços sociais 

(educação, saúde, lazer) emprego e renda resulta em graves consequências 

ocupacionais como grandes bolsões de miséria no país de modo que parte da 

população vive em condições sub-humanas, como favelas ou outras formas 

precárias, onde prolifera a miséria, a degradação humana e a institucionalização da 

violência (DINIZ, 2006). 

Além disso, essa concentração populacional resulta no crescimento 

desordenado das populações aumentando os índices de subdesenvolvimento nos 
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países mais pobres, a exemplo do Brasil. No próximo item trataremos das questões 

que levam ao subdesenvolvimento dos países. 

 

2.2 Questões Centrais do Subdesenvolvimento 

São várias as questões que levam ao subdesenvolvimento dos países, 

segundo Lewis (1969). Problemas como distribuição de renda, falta de acumulação 

de capital e baixo crescimento econômico, além da falta de trabalho qualificado, ou 

capital e terra podem ser um grande gargalo para o crescimento destes países. 

Assim a existência da necessidade de oferta ilimitada de mão de obra, onde os 

países super povoados em relação ao capital e aos recursos naturais que existem 

em amplos setores da economia proporcionem a produtividade marginal que não 

seja nula ou mesmo negativa. 

Kuznets (1969) afirma que o lento crescimento das atividades econômicas 

nas economias subdesenvolvidas pode ter como causa a fragilidade das instituições 

sociais e para isso são necessárias mudanças na estrutura política deles fragilizando 

a aliança entre a classe dominante (indústria classe média capitalista) e grandes 

latifundiários. Enfim, para que o subdesenvolvimento seja superado é necessário 

que elementos progressistas e empreendedores alcancem a liderança levando o 

crescimento econômico e social. 

Baran (1969) reforça a presença do estado como articulador de políticas 

públicas para atrair capital externo no sentido de fomentar construção de estradas, 

usinas elétricas, saneamento básico fundamentais nos investimentos dos 

capitalistas e na melhoria das relações de intercâmbio com os outros países, 

aumentando dessa forma o capital disponível para o investimento interno, reduzindo 

as barreiras comerciais e facilitando a difusão do conhecimento técnico-científico. 

O crescente processo de globalização foi uma das questões que mais 

agravaram a pobreza dos países subdesenvolvidos. Tal processo segundo Diniz 

Campolina (2001) é resultado e condicionante das aceleradas e radicais mudanças 

tecnológicas determinadas pela competição capitalista liderada pela tecnologia de 

informação e conhecimento, além de facilitar e baratear os transportes e as 

comunicações expandindo o comércio internacional e inter-regional de bens 
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possibilitando o comércio de serviços à distância e aumentando o fluxo de capitais e 

de pessoas. Entretanto, ao mesmo tempo em que esse processo universaliza, ele 

também fragmenta e quebra o espaço mundial em uma relação dialética na qual se 

aumentam as desigualdades. São exemplos claros, no contexto de integração 

mundial, a relativa marginalização da África, parte da Ásia e a América Latina. 

No caso do Brasil, segundo os dados do último Censo Demográfico de 2010, 

mesmo com uma evolução nos indicadores econômicos e sociais, nos últimos anos, 

ainda existem mais de cinco milhões de domicílios particulares permanentes vivendo 

com uma renda mensal domiciliar per capita de até um quarto do salário mínimo. A 

maior parte deles está concentrada na Região Nordeste com 59,7% conforme ilustra 

o gráfico abaixo. 

Gráfico 2 Brasil - Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento 
nominal mensal domiciliar per capita - Até 1/4 de salário mínimo. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010. Elaboração: Autora. 

 

Além da baixa renda, o país apresenta dentre outros problemas, um baixo 

índice de Gini1. Em 2010, o Brasil apresentava o terceiro pior do mundo (0,561), 

conforme, Gráfico 3. As primeiras ocupações correspondiam a Bolívia, Camarões e 

Madagascar com 0,60; seguidos da África do Sul, Haiti e Tailândia com 0,59 (PNUD, 

2010). 

                                            
1
 Índice de Gini: Indicador que mede a concentração da renda de um determinando país, região, 

município, quanto mais próximo de zero mais bem distribuída é a renda, quanto mais próximo de um 
mais desigual é a distribuição de renda.  
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Existe uma relação entre o crescimento econômico e o índice de Gini que é 

dada da seguinte forma: quanto maior é o crescimento do país, menor é seu índice 

de Gini. A concentração da renda na região influenciada pela falta de acesso aos 

serviços básicos e de infraestrutura, da ausência de uma estrutura fiscal e da falta 

de mobilidade educacional entre as gerações são características que fortalecem a 

pobreza na região. 

Gráfico 3 Índice de Gini no Brasil no período entre 1990 a 2010. 

 
Fonte: PNUD (2010), elaborado pelo autor. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano – IDH2 é usado como referência da 

qualidade de vida da população em desenvolvimento sem se prender apenas aos 

índices econômicos, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, foi criado em 1998. Ele é calculado pela média simples 

de três componentes: longevidade, educação e nível de renda variam de 0 a 1, 

vejamos: desenvolvimento humano baixo (IDH ≤ 0,499); desenvolvimento humano 

médio (0,5 ≤ IDH ≤ 0,799); desenvolvimento humano alto (IDH ≥ 0,800). 

Segundo o último relatório divulgado pelo PNUD em 2011, a evolução do IDH 

brasileiro de 1980 a 2011 foi de 31%, saltando de 0,549 para 0,718 ocupando a 84ª 

posição entre os 187 países avaliados pelo índice. De acordo com os dados do 

                                            
2
IDH: Indicador que mede a qualidade de vida humana de um determinado país, região ou localidade, 

através dos indicadores de longevidade, renda e educação. 
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relatório o rendimento anual dos brasileiros era de US$ 10.162 (quase 40% de 1980 

para 2011) e a expectativa de vida de 73,5 anos, quanto à escolaridade era de 7,2 

anos de estudos e a expectativa de vida escolar é de 13,8 anos (PNUD, 2011), 

conforme a tabela 1, mostrando a evolução da qualidade de vida brasileira. 

Tabela 1 Brasil: Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, período de 
1980 a 2011 

Ano  
Expectativa 
de vida ao 

nascer  

Expectativa 
de anos de 

escolaridade  

Média de 
anos de 

escolaridade 

RNB per 
capita 

Valor do 
IDH 

1980 62,5 14,1 2,6 7.306 0,5 

1985 64,4 14,1 3,2 6.732 0,5 

1990 66,3 14,1 3,8 6.978 0,6 

1995 68,3 14,1 4,6 7.610 0,6 

2000 70,1 14,5 5,6 7.698 0,6 

2005 71,6 14,2 6,6 8.260 0,6 

2010 73,1 13,8 7,2 9.812 0,7 

2011 73,5 13,8 7,2 10.162 0,7 

Fonte: PNUD (2011). Elaboração: Autora. 
 

O nível de vida dos brasileiros aumentou proporcional ao crescimento 

econômico, porém segundo os dados do Censo Demográfico (2010), 8,6% da 

população vivem em condições de extrema pobreza e a maior parte delas se 

concentra na zona rural. Sendo assim, achamos importante fazer uma análise das 

principais mudanças ocorridas, nos últimos anos, no desenvolvimento rural. 

 

2.3 A Importância das Atividades Rurais no Desenvolvimento Econômico 

Com a expansão capitalista sob um padrão tecnológico e novas formas de 

produção, a agricultura passou a fazer parte da economia como efeito multiplicador. 

Para Veiga (2001), o desenvolvimento rural passou a ser visto como base das 

construções econômicas, sociais e ambientais, e das próprias unidades familiares 

em decorrência das limitações impostas pela modernização produtivista 

apresentando-se como uma estratégia de sobrevivência desenvolvida por unidades 

familiares rurais no sentido de garantir sua produção. Enfim, ele passou a focar 

fatores essenciais como: a erradicação da pobreza do meio rural, a questão do 

protagonismo dos atores sociais e sua participação na política, além da importância 
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do território visto como uma unidade de referência preocupada com sustentabilidade 

ambiental. 

No mundo os principais efeitos da agricultura tiveram início com a Revolução 

Verde, após o fim da Segunda Guerra Mundial, e seguiu com as transformações 

mais recentes em curso a partir dos anos 90 com a globalização econômica e pela 

construção de grandes empresas, agroindústrias e varejistas que controlam o 

mercado mundial. A modernização constituiu na utilização de máquinas, insumos e 

técnicas produtivas que permitiram aumentar a produtividade do trabalho e da terra. 

Além disso, houve um pequeno aumento da oferta per capita mundial de alimentos. 

Segundo a FAO (2006) esse aumento da oferta se deu no momento que a 

população mundial crescia, a população rural decrescia e a área agrícola se reduzia 

em 1,9% entre 1975 e 2005 (NAVARRO, 2001). 

Nos países desenvolvidos, a modernização agrícola, mesmo com a redução 

da população rural, surtiu efeito positivo, principalmente, no aumento do nível de 

renda e na melhoria nos padrões de vida dos agricultores. A pluriatividade3 agrícola 

marca fundamentalmente para o novo rural nos países e é essencial para 

desenvolvimento. Além disso, outros fenômenos são responsáveis para o sucesso 

no setor (GRAZIANO DA SILVA, 2002): 

a) O “desmonte” das unidades produtivas em função da possibilidade de 

externalização das várias atividades; 

b) Especialização produtiva crescente, permitindo o aparecimento de novos 

produtos e de mercados secundários; 

c) Formação de redes vinculadas fornecedores de insumo, prestadores de 

serviços, agricultores, agroindústria e empresas de distribuição comercial; 

d) O crescimento de emprego qualificado no meio rural, especialmente nas 

profissões técnicas e administrativas de conteúdo tipicamente urbano como 

motorista, mecânicos, digitadores e profissionais liberais vinculados às 

atividades não agrícolas; 

                                            
3
Pluriatividade – É a combinação de atividades agrícolas com não agrícolas, dentro ou fora dos 

estabelecimentos, tanto nos ramos industriais como nas novas atividades que vem sendo 
desenvolvida no meio rural (lazer, turismo, moradia, etc.). 
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e) Melhoria da infraestrutura social e lazer, além de melhor facilidade de 

transporte e meios de comunicação, possibilitando maior facilidade de acesso 

aos bens públicos. 

 

Quanto aos países subdesenvolvidos, precisamente o Brasil, esses 

acontecimentos ocorreram de forma ponderada (VEIGA, 1998, p.11). A crise 

econômica dos anos oitenta deixou marcas profundas e despertou as principais 

autoridades do país para um processo de abertura e redemocratização para 

estabilização macroeconômica, principalmente do problema inflacionário (1985-

1989), a dívida externa com FMI, o baixo crescimento da economia e uma crescente 

insatisfação popular. 

Foi a partir da década de 1990, com a ascensão de vice-presidente Itamar 

Franco que começou a rediscutir a estabilização econômica (com os baixos índices 

inflacionários em 1995) abrindo espaço para novos condicionantes e o 

desenvolvimento do país, dentro desse contexto no universo de propostas 

inovadoras e de mudanças sociais surgia um novo conceito de desenvolvimento 

rural (SCHNEIDER, 2008). Nesse período a agricultura desempenhou um papel 

importante na geração de riquezas no Brasil. 

Esse aumento foi estimulado principalmente pelas exportações em detrimento 

da produção ao mercado interno, como é o caso da soja com ampliação de 103% no 

período de 1990 a 2010 e a cana-de-açúcar, no mesmo período, com acréscimo de 

112% em virtude da produção dos biocombustíveis, conforme ilustra a tabela 2. 

Entretanto, o crescimento da produção não significou um aumento da população 

ocupada na agricultura, já que a introdução de novas máquinas, equipamentos e 

também de insumos agrícolas contribuiu para continuar a ampliação da 

produtividade no trabalho e da terra na maioria dos cultivos agrícolas. 
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Tabela 2 Brasil - Evolução da área colhida dos principais 
cultivos – 1990 e 2010. 

Cultura 1990 2010 
Variação 

(%) 
2010/1990 

Milho (em grão) 11.394.307 12.683.415 11,31 
Soja (em grão) 11.487.303 23.327.296 103,07 
Cana-de-açúcar 4.272.602 9.076.706 112,44 
Arroz (em casca) 3.946.691 2.722.459 -31,02 
Feijão (em grão) 4.680.094 3.423.646 -26,85 
Trigo (em grão) 2.680.989 2.181.567 -18,63 
Laranja 912.996 775.881 -15,02 

Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. 
Elaboração: Autora 

 

Em 2010 o Valor Bruto da Produção agropecuária brasileira era de R$ 256 

milhões, a agricultura respondia por 33% deste valor e empregava 37% da 

População Economicamente Ativa – PEA, mas, apesar disso é neste setor que se 

concentra o maior número de população vivendo em extrema pobreza (renda per 

capita média de até R$ 70,00 por mês). Diante desta perspectiva o desenvolvimento 

rural passa a ser o foco de muitas pesquisas no cenário nacional, segundo Veiga 

(2000) diz que o Desenvolvimento Rural é “um processo simultâneo de crescer, 

reduzir desigualdades sociais e preservar o meio ambiente. Sendo assim as 

dimensões ambientais e territoriais baseado nas ideias do Sen (2000) ganham 

novos espaços no desenvolvimento rural, a valorização da agricultura familiar, à 

diversificação da economia dos territórios, o estímulo ao empreendedorismo local e 

ações provenientes do Estado passam a serem elementos centrais no sentido de 

viabilizar arranjos institucionais.  

Para alguns autores como Veiga (1998), Abramovay (1992), Larmarche 

(1993) as novas formas de produção eram predominantes nos países capitalistas 

avançados e surtiam efeitos positivo no desenvolvimento econômico local. A partir 

desses pesquisadores da FAO/INCRA (1994) introduziu o projeto que resultou na 

ação do Estado para formulação de políticas públicas para agricultura familiar e 

desenvolvimento rural, tais com Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar – PRONAF em 1996 que passou a ser a principal política pública destinada 

aos pequenos agricultores no Brasil. O programa financia projetos individuais ou 

coletivos, gerando renda aos agricultores e assentados de reforma agrária. Desde 

então, seu crescimento tanto em termos de recursos como de contrato é vertiginoso, 



28 

merece destaque, no ano de 2005 financiava 1.530.600 de contratos com um 

orçamento de R$ 5.579 bilhões de reais (SCHNEIDER, 2008). 

A agricultura familiar do ponto de vista do seu potencial econômico, social e 

produtivo é o principal destaque nesse novo rural. A partir da década de 90, ela 

cresceu numa categoria política, fortemente ligada à recomposição do movimento 

sindical dos trabalhadores rurais gerando fortalecimento nas áreas de 

financiamentos, melhoria dos preços e nas formas de comercialização diferenciadas, 

e a implantação da regulamentação constitucional da Previdência Social Rural, por 

meio da proteção contra a desregulamentação e a abertura comercial 

indiscriminada.  

Graziano da Silva (2001), afirma que o novo rural brasileiro é resultado do 

processo de modernização conservadora da base tecnológica da agropecuária e 

que o rural é composto por três atividades, quais sejam: uma agropecuária moderna 

(agronegócio) baseada em commodities e intimamente ligada às agroindústrias; um 

conjunto de atividades não agrícolas ligadas à moradia, lazer e a várias atividades 

industriais e de prestação de serviços e, um conjunto de novas atividades 

agropecuárias, impulsionadas por nichos de mercado. O semblante deste novo rural 

seriam as famílias pluriativas que combinam atividades agrícolas e não agrícolas 

além de promoverem a integração intersetorial (agricultura com comércio e serviços) 

e interespacial (rural com urbano) (ver figura 1). 

A pluriatividade ao mesmo tempo em que amortece a queda da população 

ativa no seguimento primário, ela favorece a industrialização difusa e à 

descentralização de serviços sociais, serviços para empresa, e vários tipos de 

serviços pessoais. Como consequência, há uma intensa absorção local da sobra de 

braços, o que alivia outros mercados de trabalho, e permite que o país acelere a 

adoção de inovações tecnológicas sem temor de desemprego explosivo, reduzindo a 

desigualdade, além de minimizar a pobreza (VEIGA, 2000). 
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Figura 1 Foco das Velhas e Novas Políticas de Desenvolvimento Rural no Brasil 
 

 
Fonte: Graziano da Silva, 2001. Elaboração: Autora 

 

Nesse sentido para erradicar com a pobreza rural é preciso políticas públicas 

que lhes assegurem o acesso de toda a população aos bens e serviços essenciais – 

principalmente comida, educação, saúde, transporte e moradia (VEIGA, 2000). 

Sendo assim é preciso investir no crescimento econômico e em dois aspectos 

básicos que são a educação e a estrutura fundiária. No Brasil a concentração de 

terra é um dos grandes desafios a ser superado, caracterizado pela enorme 

proporção da área total agrícola ocupada por estabelecimentos com área maior ou 

igual a 1 mil hectares, onde apenas 0,95% do total de estabelecimento agrícolas no 

país ocupam 44,4% da área total, ao passo que uma área inferior a 10 hectares 

constitui 50,3% dos estabelecimentos e ocupa uma área de apenas 2,4% da área 

total (IBGE, 2009).  

Na contramão dos dados de escolaridade, o grau de instrução dos produtores 

brasileiros é um fator que limita o conhecimento externo e desestimula o 

crescimento da produtividade no setor, bem como deprime o aumento do emprego 

qualificado. O Gráfico 05, esclarece que cerca de 90% dos proprietários possuem 
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qualificação inferior ao ensino fundamental e onde 27% são analfabetos e 53% dos 

proprietários de terras possuem nível superior completo e 9% não são alfabetizados. 

Gráfico 4 Grau de instrução dos proprietários rurais - 2006 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
 

A baixa qualificação dos proprietários e das pessoas que dirigem os 

estabelecimentos não tem orientação técnica no decorrer do processo produtivo. 

Essa deficiência dificulta o aprendizado e a implantação de novas tecnologias de 

inovações. Diante do exposto, Vieira Filho (2010) constata que o sucesso do setor 

agrícola brasileiro depende da construção de um ambiente institucional que facilita a 

adoção e difusão de tecnologias e práticas entre agentes produtivos, além de 

investimentos na educação de base em qualificação técnica de modo que facilitem a 

capacidade de absorção do conhecimento científico destes produtores.  

Sendo assim, é preciso definir políticas de aumento da capacidade de 

absorção dos produtores, por uma melhoria da qualidade educacional ou mesmo por 

uma redução da dependência de insumos tecnológicos importados. Para isso é 

necessário aumentar o conhecimento codificado (ampliando as oportunidades 

tecnológicas em diferentes domínios da pesquisa científica) como também estimular 

aplicações industriais de novos conhecimentos em sociedades com as 

universidades e as instituições de pesquisa. Enfim, com um ambiente institucional 

capaz e eficiente. Vieira Filho (2010), afirma, ainda, que por meios de investimentos 

em educação é possível aumentar o estoque de capital.  
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Enfim as inovações tecnológicas são responsáveis pelo fator de elevação da 

produtividade agrícola e as relações institucionais entre os atores locais 

responsáveis pelo fortalecimento das redes de cooperação e associativismo além de 

estabelecer parcerias com as instituições públicas no sentindo de fortalecer o 

desenvolvimento rural. 

 

2.4 O Papel das Instituições Públicas no Desenvolvimento Econômico 

Assim como em outros setores da economia a trajetória tecnológica que 

marca o desenvolvimento de um moderno setor agrícola é determinada por um 

sistema complexo de inovações. Deve-se perceber que vários países e regiões 

foram capazes de conduzir um processo de desenvolvimento econômico com base 

agroindustrial em seu núcleo de crescimento e as principais transformações da 

agricultura decorrentes da criação de um conjunto de capacitações e instituições 

(VIEIRA FILHO, 2010).  

No entanto, a capacidade de inovação dos agricultores rurais e sua interação 

com as instituições públicas locais são fundamentais para ampliar a geração e 

agregação de valor, assim como reduzir os custos e estimular economias de escopo. 

Entretanto o processo de adoção e difusão tecnológica depende do regime 

tecnológico e das redes de aprendizado no interior de toda organização produtiva. 

Tanto a aprendizagem quanto a acumulação de conhecimento constituem pontos 

centrais do comportamento nas mudanças tecnológicas onde são guiadas pelas 

interações dos processos de inovação, aprendizagem e difusão. “Advances in 

production process technology and equipment, which are often the result of work 

done by upstream suppliers, also can expand a downstream industry’s opportunities 

to improve product attributes and designes” (KLEVORICK et al., 1995 apud VIEIRA 

FILHO, 2010, p.76). 

Investir em transferência tecnológica requer maiores capacidades gerenciais 

que lhes conferem estabilidade em explorar conhecimentos externos. A capacidade 

de absorção desses conhecimentos externos é quem determina o grau de 

desenvolvimento específico do setor. Assim a distribuição desigual desses recursos 

implica em parte, no crescimento diferenciado de distintas regiões. Enfim, os 
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avanços tecnológicos estariam associados ao aprendizado pelo uso e o efeito de 

transbordamento do conhecimento local (learning spillovers) (VIEIRA FILHO, 2010).  

Ainda segundo o autor, esse processo de contínuo aprendizado depende de 

um trabalho individual e coletivo, proporcionando externalidades. As vantagens 

locais são progressivamente transferidas aos outros agricultores, enquanto o efeito 

de transbordamento da necessidade de introdução de novos equipamentos. A 

coordenação dessa estrutura local é do Estado cuja função é de subsidiar os 

investimentos iniciais dos agentes inovadores e orquestrar as políticas de 

desenvolvimento local.  

Para Dosi (1988), a capacidade de absorção do conhecimento na agricultura 

é relativamente cumulativa. A capacidade de absorção refere-se às habilidades das 

firmas para aprender e utilizar tecnologia em outros lugares através dos processos 

que envolvem investimentos substanciais, particularmente investimentos intangíveis 

(MELLO, 2008). Ao discutir o tratamento tecnológico na agricultura, Dosi (1988) 

ressalta que “Innovations are mainly  embodied in equipment and components 

bought from other sectors, and while technological opportunities might be significant, 

they are mainly generated exogenously [...]”. A cumulatividade do aprendizado 

produtivo reforça o caráter tácito e específico do conhecimento o que permite a 

certos produtores obterem vantagens regionais. A inovação tecnológica visa à 

ampliação da capacidade de produção da terra e do trabalho, sendo propulsora de 

oportunidades tecnológicas (VIERA FILHO, 2010). 

Ainda segundo o auto, a tecnologia longe de ser um bem livre envolve o 

aspecto de aprendizagem que é fundamental. A cumulatividade do conhecimento 

tecnológico decorre do fato de ele ser em grande parte tácito, ou seja, não 

formalizado, significa envolver capacidades peculiares dos agentes, como 

habilidades apoiadas nas experiências para desenhar equipamentos particulares 

que venham atender às necessidades específicas.  

Portanto a inovação reflete aprendizagem e experiência acumulada. Assim os 

países, firmas e instituições que tem sido mais apto a explorar as oportunidades 

tecnológicas e criar bases para acumulação tecnológicas são os melhores 

posicionados para enfrentar para se adaptar às transformações e mudanças 

estruturais (MELO, 2008). Entretanto, a capacidade empreendedora e inovadora dos 
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agricultores familiares é responsável pela diversificação social e produtiva dos 

territórios rurais em que vivem. Nesse sentido, alguns trabalhos de José Eli da Veiga 

direcionam os territórios mais propícios ao processo de inovação onde aqueles em 

que as economias locais são capazes de gerar uma demanda agregada por 

produtos e serviços. Enfim, que são estimulados a gerar riqueza acumulada pelo 

empreendedorismo, formando um círculo virtuoso de crescimento são mais 

susceptíveis ao desenvolvimento econômico local (SCHNEIDER, 2008). 

Além das inovações tecnológicas, o papel do capital social é essencial no 

desenvolvimento dos territórios rurais revendo que alguns ambientes são propícios a 

inovação tecnológica por que neles tem cooperação entre os atores locais que gera 

capacidade de mobilização. Para Putnam (2000), quem melhor conceituou o capital 

social afirma ser um traço da vida social – redes, normas e confiança – que facilitam 

a ação e a cooperação na busca de objetivos comum. Os países que estão 

engajados em uma combinação de competição e cooperação, com alto nível de 

interação horizontal o nível de desenvolvimento econômico é maior. 

Enfim, as relações de confiança, reciprocidade e cooperação são vistas como 

instrumentos capazes de azeitar as relações com os agentes econômicos e 

melhorar a eficiência de formatos organizacionais entre e no interior da firma. A 

confiança é essencial para reduzir as “falhas de mercados”, aumentando a 

previsibilidade e diminuindo riscos. Por isso, segundo Francis Fukuyama (1996), 

apud ABAGLI ; BRITTO (2008), a importância da confiança para o desempenho 

econômico dos países está no nível em que confiança é inerente a sociedade. Para 

Abramovay (2000), o capital social discorre de fatores que geram a cooperação, 

reciprocidade e solidariedade que seriam elementos essenciais para ativar as 

economias de proximidades e relativizar os conflitos locais. 

Sendo assim as instituições, as relações de confiança e o aprendizado 

interativo são importantes para a formação do capital social no desempenho 

econômico por dois motivos: i) relações puramente de mercado tem-se mostrado 

incapazes de estimular a interação entre os diferentes agentes, bem como 

compartilhamento de informação e conhecimento requeridos par o processo de 

inovação e aprendizado; ii) os comportamentos associados ao capital social como 

confiança, compromisso com outros, redes e valores compartilhados contribuem 
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para o processo de aprendizado, de criação e de compartilhamento de 

conhecimentos e habilidade (ABAGLI; BRITTO, 2008). 

A presença de associações e cooperativas é essencial para os produtores 

rurais servindo como elo aos mercados e novas tecnologias, a meio de conseguir 

melhores termos de transação, possibilidade de mudança na estrutura do mercado e 

a formação de networks pode determinar o processo de desenvolvimento. 

Certamente a atuação isolada de todos os membros principalmente dos pequenos 

produtores é algo que restringe a capacidade dos acessos ao mercado de insumos e 

vendas. Para isso o avanço institucional nos últimos anos é resultado de: i) o 

planejamento nacional da pesquisa agropecuária, com a transformação de ciência 

em tecnologia; ii) a habilidade de inovar acima da média da cadeia produtiva 

regional (tanto no setor de insumos tecnológico como na indústria de 

transformação), além da presença maciça da unidades federais (VIERA FILHO, 

2010). 

No Brasil a geração, adaptação, transferência e adoção das inovações 

tecnológicas pelo setor produtivo agropecuário tem tido papel preponderante no 

sucesso do agronegócio. O processo de adoção e difusão depende do regime 

tecnológico e das redes de aprendizado no interior da organização administrativa. 

Neste sentido, o ambiente institucional tem a capacidade de definir os paradigmas e 

trajetórias tecnológicas com o objetivo de melhorar a conexão entre os agentes e 

facilitar a difusão do conhecimento. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, foi criada em 

1973 com esse propósito, promoção do desenvolvimento tecnológico na agricultura 

brasileira.  Cuja função principal da pesquisa pública na agricultura é viabilizar 

soluções para o desenvolvimento sustentável por meio de geração, adaptação e 

transferência de conhecimento e tecnologias no setor produtivo. Em 1992, foi 

instituído pela Embrapa e suas unidades, o Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária – SNPA, cujo objetivo foi incentivar o desenvolvimento e tecnológico 

em áreas estratégicas, além de construir um novo mecanismo de financiamentos de 

investimento (VIERA FILHO, 2009).  

Desde então, foram criadas e incorporadas pelos agricultores brasileiros a 

partir das experiências da Embrapa, centenas de variedades de grãos, hortaliças, 
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forrageiras e fruteiras adaptadas a diferentes condições de solo e clima. 

Desenvolveram-se, nos últimos anos, linhagens e cruzamentos superiores de 

animais com expressivo ganho de produtividade, rusticidade e tolerância às doenças 

e práticas de manejo do processo produtivo, adequadas a diferentes condições de 

recursos naturais e socioeconômicos. 

Tanto os grandes produtores, quanto os pequenos participam do agronegócio. 

A diferença principal está na produção de escala. A cooperação entre os pequenos 

produtores é essencial para sucesso de produção.  No mundo globalizado não 

resistirão os agricultores, pecuaristas e agroindústrias que não se adequarem às 

novas exigências do mercado, ou seja, incorporarem inovações tecnológicas e 

conhecimentos que os tornem cada vez mais competitivos, além de fortalecer a 

sinergias entre os órgãos de apoio e os atores locais, com o objetivo de construir um 

ambiente institucional estável reduzindo as incertezas e riscos e criando formas de 

governança e gestão que são fundamentais na redução dos custos de transações. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NO 
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO - BSFS 

 

Este capítulo pretende buscar delinear em termos gerais as deficiências na 

estrutura socioeconômica do território do Baixo São Francisco Sergipano. Para isso, 

fizemos uma breve revisão da economia sergipana, enfatizando a importância das 

atividades agrícolas e sua evolução num contexto nacional. Em seguida, foi feita 

uma abordagem histórica na região do Baixo São Francisco Sergipe, desde a 

década de 1970 até a formação do Território do Baixo São Francisco. E por fim, uma 

análise socioeconômica a partir de indicadores de desenvolvimento como educação, 

emprego, renda, saúde e moradia sob a luz dos dados do último Censo Demográfico 

(2010). 

 

3.1 Uma Breve Revisão da Economia Sergipana 

Sergipe é o menor estado da federação brasileira com 21,9 mil km², possui 75 

municípios e uma população estimada de 2.068.017 habitantes dos quais 73,5% 

residem na zona urbana (Censo Demográfico, 2010). Nos últimos anos, o IDH do 

estado apresentou uma evolução melhor que a média da Região Nordeste (Gráfico 

5). 

Além disso, o estado foi destaque na evolução de 79,8% do PIB renda per 

capita, no intervalo de 2002 a 2008 (Gráfico 6), essa melhoria foi resultado da 

grande demanda interna gerada pelos novos empregos e postos de trabalhos, 

principalmente na extração de riqueza mineral como petróleo e gás natural, além de 

outros minérios como silvinita e carnalita e as jazidas de calcário proporcionando 

uma forte formação da cadeia produtiva minero-química no estado. O 

desenvolvimento econômico em vários setores da economia e a redução do número 

de miseráveis com aumento da geração de emprego e renda foram decisivos para 

esse crescimento do estado. 
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Gráfico 5 Brasil, Nordeste e Sergipe - Índice de Desenvolvimento Humano -1991-2007 

 
Fonte: PNUD, 2009.  

 
 
Gráfico 06 Sergipe, Nordeste e Brasil – Produto Interno Bruto per capita - 2002 – 2008 

 
Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2010. 
 

Em 2009, o setor de serviços foi responsável por 66% do valor adicionado 

bruto a preço de mercado, o setor secundário 28% e setor primário 6% (Gráfico 7 e 

Tabela 3). A participação do valor adicionado bruto no setor secundário é muito 

relevante pela extração de minério, além da fabricação de produtos alimentícios e a 

bebida, a indústria de minerais não metálicos, a indústria química e têxtil e os 

produtos metalúrgicos e a indústria mecânica. 
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Gráfico 7 Participação (%) dos setores no valor adicionado bruto -2009 

 
Fonte: Contas Regionais, IBGE (2012). Elaboração: Autora 
 
 
Tabela 3 Sergipe - Participação das Atividades Econômicas - 2009 

Atividade Econômica 
2009 
(%) 

Agropecuária 5,9  
Indústria 27,9  
Indústria extrativa 5,2  
Indústria de transformação 8,6  
Produção e distribuição de eletricidade, gás, água e esgoto e 
limpeza urbana 6,9  
Construção civil 7,2  
Serviços 66,2  
Comércio 11,3  
Intermediação financeira, seguros e previdência complementar e 
serviços relacionados 4,0  
Administração, saúde e educação públicas e seguridade social 26,4  
Outros serviços 24,5  

TOTAL 100 

Fonte: Contas Regionais, IBGE (2012). Elaboração: Autora 
 

Em dezembro de 2010, o número de empregos formais no estado alcançou 

369,6 mil, correspondendo a um aumento de 54,4% em relação ao estoque de 

emprego de dezembro de 2002. Conforme a tabela 4, em números absolutos, esse 

percentual correspondeu ao acréscimo de 130,2 mil postos de trabalhos, em relação 

a dezembro do ano 2002. O setor de serviços no tocante à geração de empregos foi 

o destaque no período com a criação de 40,5 mil postos de trabalho (+68%), 

seguidos do comércio, com 24 mil postos (+78,9%) e a Administração Pública, com 

21 mil postos (+22%) (RAIS, 2010). 
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Tabela 4 Sergipe - Estoque de Empregos Formais por setor de Atividade no período de 2002 a 
2010 

Setor de Atividades Econômicas  2002 2010 
Variação  

Absoluta Relativa (%) 

Extrativa mineral 1.619 4.600 2.981 184,1 

Indústria de transformação  25.155 41.477 16.322 64,9 

Serviços industriais de utilidade pública 3.901 6.095 2.194 56,2 

Construção Civil 12.995 28.713 15.718 121 

Comércio 31.431 56.221 24.790 78,9 

Serviços industriais de utilidade pública 59.652 100.189 40.537 68 

Administração Pública 97.104 118.554 21.450 22,1 

Agropecuária, ext. vegetal caça e pesca 7.449 13.730 6.281 84,3 

TOTAL 239.306 369.579,0 130.273 54,4 

Fonte: RAIS (2010). Elaboração: CGET/DES/SPPE/MET 

O setor primário responde a apenas 6% da economia sergipana e em 2010 

gerou no estado 13,7 mil postos de trabalho, um acréscimo absoluto de 6 mil postos 

de trabalho (+84,3%). A tabela 5 apresenta, segundo o censo agropecuário (2006), 

as áreas de pastagens ainda dominam quase que 50% da utilização das terras no 

estado, seguida das lavouras temporárias (28,44%), matas e florestas (12,57%) e 

por último as lavouras permanentes (9,82%). 

 

Tabela 5 Sergipe - Utilização de terras 

Utilização das terras 
Ano 

1996 % 2006 % 

Lavouras Permanentes 112.729 6,8 232.431 9,8 

Lavouras Temporárias  241.805 14,5 672.983 28,4 

Matas e Florestas 158.392 9,5 297.520 12,6 

Pastagens 1.153.865 69,1 1.163.667 49,1 

Total 1.668.787 100,00 2.368.607 100,00 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006). 
 

Dentre estas as culturas temporárias que mais cresceram no estado, 

conforme as tabelas 06 e 07, no intervalo de 1990 a 2010, o milho aumentou em 

265,8% de área plantada nas áreas do agreste e sertão sergipano respondendo por 

41,8% da área plantada e com um valor total de sua produção em 2010 com R$ 246 

mil, seguidos da cana-de-açúcar R$ 188 mil e da mandioca com 76 mil. 
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Dentre as culturas permanentes no estado de Sergipe a laranja continua 

sendo a maior produção, apesar das crises com uma variação de 59,2% da área 

plantada e um rendimento em 2010 de R$ 222 mil, hoje ocupa a segunda posição do 

estado, seguida do coco com 9,6%, apesar de ter tido uma redução de 10,8% no 

mesmo intervalo e um rendimento de R$ 98 mil. 

 

Tabela 6 Sergipe - Área Plantada das culturas temporárias e permanentes - 1990 – 2010 

Tipo Cultura 1990 2000 
Variação 
1990/2000 

2010 
Variação 

1990/2010 

L
a

v
o
u

ra
 P

e
rm

a
n
e

n
te

 

Laranja 34.374 51.878 50,9 54.733 59,2 

Coco-da-baía 46.939 45.720 (2,6) 41.890 (10,8) 

Maracujá 5.684 4.402 (22,6) 4.928 (13,3) 

Banana (cacho) 2.888 3.809 31,9 4.064 40,7 

Manga 744 1.193 60,3 1.121 50,7 

Limão 475 1.077 126,7 891 87,6 

Tangerina 98 417 325,5 431 339,8 

Mamão 145 357 146,2 564 289,0 

 TOTAL 91.471 109.058 19,2 108.966 19,1 

L
a

v
o
u

ra
 T

e
m

p
o

rá
ri
a
 

Milho (em grão) 49.779 86.300  73,4  182.068  265,8 

Feijão (em grão) 42.038 54.771 30,3 42.075 0,1 

Cana-de-açúcar 38.104 21.208 (44,3) 46.665 22,5 

Mandioca 34.177 30.265 (11,4) 32.622 (4,5) 

Arroz (em casca) 6.395 10.030 56,8 10.610 65,9 

Batata-doce 1.967 2.884 46,6 3.390 72,3 

Fumo (em folha) 1.542 3.411 121,2 1.726 11,9 

Amendoim (em casca) 1.117 1.143 2,3 1.590 42,3 

Fava (em grão) 6.831 1.669 (75,6) 747 (89,1) 

Melancia 130 776 496,9 539 314,6 

Abacaxi 352 525 49,1 919 161,1 

Tomate 251 274 9,2 291 15,9 

TOTAL 186.143 213.578 14,7 326.608 75,5 

TOTAL DE LAVOURAS 277.614 322.636 16,2 435.574 56,9 

Fonte: IBGE, PAM, 2010. Elaboração: Autora  
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Tabela 7 Sergipe - Quantidade Produzida e Valor da Produção em Reais – 1990 - 2010.  

Tipo Cultura 

Quantidade produzida Valor da produção 

1990 2000 2010 
Variação 

1990/2010 
2000 

(Mil Reais) 
2010 

(Mil Reais) 

L
a

v
o

u
ra

 P
e

rm
a

n
e

n
te

 

Laranja (Toneladas) 3.674.756 3.181.059 805.962 -78,1 50.454 222.944 

Coco-da-baía (mil frutos) 99.053 91.985 253.621 156,0 18.618 98.068 

Maracujá (Toneladas) 404.406 279.862 45.956 -88,6 27.441 23.910 

Banana (cacho) (Toneladas) 3.271 3.785 57.236 1.649,8 9.117 35.738 

Manga (Toneladas) 43.829 67.919 24.513 -44,1 5.341 11.595 

Limão (Toneladas) 62.409 119.537 11.380 -81,8 1.655 5.489 

Tangerina (Toneladas) 13.091 33.574 6.586 -49,7 1.178 2.314 

Mamão (Toneladas) 4.783 8.697 17.202 259,6 1.132 12.720 

Goiaba (Toneladas) 30 7.196 4.446 14.720,0 325 2.214 

TOTAL 4.305.628 3.793.614 1.226.902 -71,5 115.261 414.992 

L
a

v
o

u
ra

 T
e

m
p

o
rá

ri
a
 

Milho (em grão) 18.609 86.931 750.718 3.934,2 15.998 246.447 
Feijão (em grão) 14.691 28.089 31.343 113,3 13.422 61.509 
Cana-de-açúcar 2.182.172 1.352.624 2.994.819 37,2 29.632 188.010 
Mandioca 508.856 444.625 485.360 -4,6 22.736 76.818 
Arroz (em casca) 19.463 32.819 48.601 149,7 7.551 24.301 
Batata-doce 1.154 28 0 -100,0 9 0 
Fumo (em folha) 1.655 5.364 2.231 34,8 4.901 8.953 
Amendoim  1.193 1.366 1.901 59,3 747 3.030 

Fava (em grão) 1.578 466 344 -78,2 256 684 
Melancia 383 2.237 11.120 2.803,4 2.655 2.384 

Abacaxi 6.679 8.831 21.822 226,7 3.920 19.330 
Tomate 3.768 4.801 4.601 22,1 2.178 2.995 

TOTAL 2.760.201 1.968.181 4.352.860 57,7 104.005 634.461 

SUBTOTAL 7.065.829 5.761.795 5.579.762 -21,0 219.266 1.049.453 

Fonte: IBGE, PAM, 2010. Elaboração: Autora 

 

Dentre outras atividades agropecuárias no estado de Sergipe vale ressaltar 

a produção de mel de abelha e a criação de aves com uma variação no valor da 

produção de 530% e 627%, nos últimos dez anos. Mas o grande destaque no setor 

primário sergipano foi à evolução no valor da produção da pecuária leiteira 

ocupando a terceira posição no estado com um rendimento de R$ 203 mil, perdendo 

apenas para cultura do milho R$ 246 mil e a laranja R$ 222 mil em 2010, destaque 

para o município de Nossa Senhora da Glória que fica na região norte do estado 

(Tabela 8). 
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Tabela 8 Efetivos Pecuários e Produção e Valor da produção de Origem Animal – 
Sergipe - 2000 e 2010 

Variável Rebanho e Produto 2000 2010 
Variação 

(%) 

E
fe

ti
v

o
 

Bovino 879.730 1.117.765 27,1 

Equino 66.385 72.830 9,7 

Bubalino 231 686 197 

Asinino 9.765 12.320 26,2 

Muar 15.604 18.415 18 

Suíno 91.370 100.105 9,6 

Caprino 11.735 19.881 69,4 

Ovino 96.422 168.674 74,9 

Galos, frangas, frangos e pintos 2.797.900 5.079.846 81,6 

Galinhas 869.044 1.783.166 105,2 

Codornas 45.384 20.820 -54,1 

Coelhos 306 - -100 

P
ro

d
u

ç
ã

o
 Leite (Mil litros) 115.142 296.650 157,6 

Ovos de galinha (mil dúzias) 7.578 26.507 249,8 

Ovos de codorna (mil dúzias) 210 166 -21 

Mel de abelha (quilogramas) 17.806 124.713 600,4 

V
a

lo
r 

d
a

 

p
ro

d
u

ç
ã

o
 

(m
il

 r
e

a
is

) Leite 34.226 203.104 493,4 

Ovos de galinha 9.494 69.086 627,7 

Ovos de codorna 86 152 76,7 

Mel de abelha 134 845 530,6 

Fonte: IBGE, PPM (2010). Elaboração: Autora 
 

Mesmo com a melhoria dos empregos gerados na agricultura e com 

aumentos do número de áreas temporárias e permanentes para produção, os 

municípios sergipanos onde a base da agricultura é rural o desenvolvimento 

econômico é preocupante. 

 

3.2 Histórico e Formação do Território do Baixo São Francisco Sergipano – 

BSFS 

A ocupação da região do Baixo São Francisco aconteceu no século XIX, 

quando os portugueses se apossaram do território sergipano. Naquela época, as 

terras já eram propícias ao desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar e a 

exploração da pecuária destacando-se como fornecedora de animais e carne para o 

Estado (VARGAS, 1999). O rio São Francisco foi responsável pelo papel na 

ocupação do território com grandes potencialidades do ponto de vista econômico e 

social (VARGAS, 1999; apud PIERSON, 1972). 
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Na década de 60, culturas como o milho, mandioca, feijão e algodão, além da 

expansão pecuarista predominavam a região. O algodão, por exemplo, marcou o 

desenvolvimento de muitas localidades como Neópolis e Propriá com instalação de 

usinas descaroçadoras e de indústrias têxteis, mas a falta de competitividade diante 

da supremacia da produção paulista e problemas das pragas como o bicudo foram 

suficientes para decadência do algodão no semiárido sergipano (VARGAS, 1999). O 

arroz de várzea e a pesca artesanal, também, já eram destaques na economia da 

região. 

No Brasil, a Bacia do Rio São Francisco possui uma extensão de 640.000 km² 

e está dividida historicamente por quatro regiões fisiográficas, são elas: o Alto São 

Francisco que abrange o trecho que vai da nascente até o Pirapora, em Minas 

Gerais; o Médio São Francisco que vai de Pirapora até a cidade de Remanso na 

Bahia; o Sub-Médio São Francisco que se estende de Remanso até Paulo Afondo 

na Bahia; e o Baixo São Francisco que vai de Paulo Afonso até os estados de 

Sergipe e Alagoas, ocupando 30.377 km² (5%) da Bacia do Rio São 

Francisco,conforme ilustra a figura 2. 

Figura 2 Bacia do Rio São Francisco 

 
Fonte: CODEVASF (2012). 
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A partir da construção das hidroelétricas Três Marias, Sobradinho e Itaparica 

pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF com objetivo de gerar 

energia para os municípios nordestinos, transformações significativas e desastrosas 

ocorreram no meio ambiente dessa região. Tais mudanças transformaram o ciclo 

natural do rio, alterando o regime de cheias e desestruturando a tradicional 

economia das populações que ocupavam as terras próximas das barragens. 

Com o objetivo de reduzir os danos causados pela construção das barragens 

e defender contras as enchentes, além de garantir a elevação dos níveis de vida dos 

agricultores, naquela região desde a década de 70, foram criados os perímetros 

irrigados em Propriá em Sergipe e de Itiuba em Alagoas; diferentemente da proposta 

desenvolvimentista de geração de emprego e renda nas regiões semi-áridas do país 

a exemplo do Vale do São Francisco em Petrolina-PE e Juazeiro-BA, hoje pólo de 

desenvolvimento frutícola do Brasil com volumes extraordinários na exportação de 

manga e uva na região. 

Esses perímetros criados precisamente em 1974, com a implantação da 

Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – 

CODEVASF abriram fronteiras tecnológicas na região, mas sem o acompanhamento 

da infraestrutura complementar associada (principalmente escoamento da produção, 

comercialização, crédito e armazenamento) e sem efetivação das políticas sociais 

(reforma agrária, subsídio continuado e prolongado crédito).  

Em Sergipe a Bacia do São Francisco é composta por 28 municípios com a 

atuação direta da CODEVASF, inclusive a empresa implantou três dos quatros 

projetos de irrigação nas áreas de grandes várzeas, são eles: a. Propriá (1975) nos 

municípios de Propriá, Telha e Cedro de São João com 1.177 hectares, com 300 

lotes cada um com 4,0 ha e produzindo arroz e peixe; b. Cotinguiba/Pindoba (1979) 

nos municípios de Propriá, Neópolis e Japoatã com 2.425 hectares e 520 lotes 

produzindo arroz e frutas; c. Betume (1978) nos municípios de Neópolis, Ilha das 

Flores e Pacatuba com 2.800 hectares com 746 lotes e produzindo peixe e arroz 

(CODEVASF, 2012). 

Dentre os maiores problema causados com as construções dos perímetros a 

desapropriação de terras foi o que gerou grandes reações de proprietários e 

agricultores não proprietários por ocasião do assentamento dos parceleiros. O 
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número de lotes era inferior ao número de proprietários e ocupantes que existiam 

antes da atuação da CODEVASF, então a área média de hectares era no máximo 

de quatro hectares por produtor; além disso, a falta de assistência técnica para 

comercialização do produto, o grande índice de inadimplência dos produtores, a 

manutenção dos lotes (como combate as pragas de ratos e lagartas e a limpeza de 

drenos e canais) e os altos custos de produção justificaram o grande número de 

abandono dos lotes pelos seus responsáveis no início dos anos (FONSECA, 1988). 

Enfim, tais os objetivos contidos na proposta do projeto executivo que 

visavam à instalação dos perímetros para alavancar o desenvolvimento da rizicultura 

na região do Baixo São Francisco consolidando uma nova classe média rural e 

garantindo uma produção de alimentos em especial o arroz que suprisse a 

necessidade de importação do produto para o abastecimento da região, assentado 

em uma agricultura moderna, não se efetivou e perdura até os dias atuais criando 

bolsões de misérias e pobreza no território. A figura 3 informa a redução das áreas 

colhidas de arroz, principal cultura da região, desde a implantação dos perímetros 

até os dias atuais. 

Figura 3 Baixo São Francisco Sergipano de acordo com nomenclatura 
da CODEVASF, produção de arroz de 1970 a 2000 

 
Fonte: CODEVASF (2012) 
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A redução da área no intervalo de 1970 até em 2000 foi bastante 

significativa para o processo de desenvolvimento da região. Porém nos últimos 

censos agropecuários observa a mesma queda da área colhida, porém a partir de 

2006 de acordo com gráfico 8 a área começa a aumentar. 

 
Gráfico 8 Sergipe – Área colhida de Arroz (em casca) -1970, 1975, 1985, 1995, 2006. 

 
Fonte: IBGE, Censo Agropecuário (2006). Elaboração: Autora 

 

De acordo com os últimos censos, no intervalo de 1995 a 2006, houve um 

acréscimo de 64,9% em sua área colhida. Porém, com um desenvolvimento muito 

menor do que aconteceu em anos iniciais da sua produção devido principalmente a 

falta de capacidade dos produtores e altos custos de produção na região. Essas 

deficiências no sistema produtivo da região aumentavam ainda mais as 

desigualdades de renda entre os municípios. 

Desta forma, no intuito de reduzir tais desigualdades intermunicipais no 

estado em 2007, através do Programa Território da Cidadania criado pelo Governo 

Federal e coordenado pelo Ministério de Desenvolvimento Agrário e o Estado de 

Sergipe, juntamente com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), levando em 

consideração a identidade sociocultural, as atividades econômico-produtivas e os 

elementos geoambientais, cujo objetivo era promover o desenvolvimento dentro de 

uma estratégia integradora de espaços, atores sociais, agentes, mercados, e 

políticas públicas de intervenção respeitando a diversidade cultural, o Estado foi 

dividido em oito territórios, são eles: Alto Sertão, Médio Sertão, Sul de Sergipe, 

Centro Sul, Leste Sergipano, Agreste Central, Baixo São Francisco e Grande 

Aracaju (Figura 4 e Quadro 1). 
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Figura 4 Sergipe – Mapa dos Territórios 

 
Fonte: SEPLAN, 2007 

 

Quadro 1 Nova Territorialização 

Território do Alto Sertão Sergipano 
Canindé de São Francisco, Gararu, Monte Alegre de Sergipe, 
Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora de Lourdes, Poço 
Redondo e Porto da Folha. 

Território do Médio Sertão 
Sergipano 

Aquidabã, Cumbe, Feira Nova, Graccho Cardoso, Itabi e 
Nossa Senhora das Dores. 

Território do Leste Sergipano 
Capela, Carmópolis, Divina Pastora, General Maynard, 
Japaratuba, Pirambu, Rosário do Catete, Santa Rosa de Lima 
e Siriri. 

Território do Agreste Central 
Sergipano 

Areia Branca,Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Itabaiana, 
Macambira, Malhador, Moita Bonita,Nossa Senhora da 
Aparecida, pedra Mole, Pinhão,Ribeiropólis,São Domingos e 
São Miguel do Aleixo.  

Território da Grande Aracaju 
Aracaju, Barra dos Coqueiros, Itaporanga d'Ajuda, Laranjeiras, 
Maruim, Nossa Senhora do Socorro, Riachuelo e São 
Cristóvão. 

Território do Centro-Sul Sergipano 
Lagarto, Poço Verde, Riachão do Dantas, Simão Dias e Tobias 
Barreto. 

Território do Sul Sergipano 
Arauá, Boquim, Cristinápolis, Estância, Indiaroba, Itabaianinha, 
Pedrinhas, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Tomar do Geru e 
Umbaúba. 

Território do Baixo São Francisco 

Amparo de São Francisco, Brejo Grande, Canhoba, Cedro de 
São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, 
Muribeca, Neópolis, Pacatuba, Propriá, Santana do São 
Francisco, São Francisco e Telha. 

Fonte: SEPLAN (2008). 



48 

Em termos territoriais a grande riqueza do estado de Sergipe se concentra 

no território da Grande Aracaju, precisamente na capital, onde 70% do PIB é 

produzido no litoral e as oportunidades de emprego acompanham esse indicador – 

40% dos empregos formais estão no setor público e o setor da indústria do petróleo 

e energia hidrelétrica (Petrobras e Chesf respondem por quase 40% do PIB 

industrial do estado) predominam (FALCON, 2008).  

De acordo com a participação dos setores na economia, os territórios com 

maior geração agrícola do estado em 2010 foram o Alto Sertão, Médio Sertão, o Sul 

e Centro Sul que representavam respectivamente 52,7%, 41,6 %, 38,8% e 38,7% do 

PIB agrícola territorial. No setor industrial além do território da Grande Aracaju ser 

responsável por 17,9%, seguido dos territórios do Leste Sergipano e Centro Sul com 

19,3% e 18,1% do PIB industrial estadual. E por fim, o setor de serviços é o mais 

importante do estado, a Grande Aracaju é responsável por quase 70,9% do PIB 

serviços sergipano. A importância é atribuída principalmente pelo comércio, à 

prestação de serviços e as atividades do setor público que vem suprir as carências 

dos postos de trabalho que ocupam a mão-de-obra, tornando-se a principal geradora 

de emprego e renda nos territórios. 

O Território do Baixo São Francisco representa apenas 4,3% do PIB 

estadual, sendo o setor de serviços responsável por 67,3% da partição do território, 

principalmente o setor da administração pública. No próximo item analisaremos os 

principais indicadores de desenvolvimento econômico como renda, educação, 

habitação, saúde e moradia, no sentido de entender melhor as dificuldades no 

território e sua baixa participação na economia do estado.  

 

3.3 Indicadores de Desenvolvimento Econômico no Território do Baixo São 

Francisco Sergipano – BSFS 

O território do Baixo São Francisco representa 8,8% da superfície territorial 

do Estado de Sergipe com 1.946 Km2 de área total, possui um IDH em torno de 

0,61(PNUD, 2000) e uma população 125.174 habitantes dos quais 42% vivem em 

áreas rurais e 58% em áreas urbanas (Censo Demográfico, 2010). Está composto 

por 14 municípios, sendo eles: Amparo do São Francisco, Brejo Grande Canhoba, 
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Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, Malhada dos Bois, Muribeca, Neópolis, 

Pacatuba, Propriá, Santana do São Francisco, São Francisco e Telha (Figura 5). 

 

Figura 5 Território do Baixo São Francisco Sergipano 

 
Fonte: SEPLAN, 2007 

 
 

Nos últimos dez anos, houve uma variação positiva no crescimento da 

população no território do BSFS de 5,2%. Esse aumento se concentrou fortemente 

nas áreas rurais, conforme ilustra a Tabela 09, resultado do aumento da demanda 

por trabalhadores nas atividades agrícolas no território, destaques para os 

municípios de São Francisco (34%), Santana do São Francisco (15%) e Pacatuba 

(14%), onde os dois primeiros se destacam com uma evolução na área colhida do 

coco e os últimos se destacam expressivamente na produção da cana-de-açúcar, 

coco e arroz. 
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Tabela 9 Sergipe e BSFS - População total, urbana e rural, por município-2000 e 2010 

Federação e 
Território do 

BSFS 

Urbano Rural Total Variação 

2000 % 2010 % 2000 % 2010 % 2000 2010 (%) 

Sergipe 1.272.573 71,3 1.520.366 73,5 512.255 28,7 547.651 26,5 1.784.828 2.068.017 15,9 

Amparo de São 
Francisco  

1.205 55,2 1.840 80,9 977 44,8 435 19,1 2.182 2.275 4,3 

Brejo Grande  4.202 59,2 4.022 52,0 2.900 40,8 3.720 48,0 7.102 7.742 9,0 

Canhoba 1.595 40,4 1.499 37,9 2.352 59,6 2.457 62,1 3.947 3.956 0,2 
Cedro de São 
João 

4.650 86,5 5.035 89,4 728 13,5 598 10,6 5.378 5.633 4,7 

Ilha das Flores 3.796 45,8 5.435 65,1 4.485 54,2 2.913 34,9 8.281 8.348 0,8 

Japoatã 3.866 29,7 4.312 33,3 9.154 70,3 8.626 66,7 13.020 12.938 -0,6 

Malhada dos Bois 1.331 41,5 1.600 46,3 1.877 58,5 1.856 53,7 3.208 3.456 7,7 

Muribeca 2.763 38,9 3.288 44,8 4.338 61,1 4.056 55,2 7.101 7.344 3,4 

Neópolis 10.501 56,5 10.517 56,8 8.092 43,5 7.989 43,2 18.593 18.506 -0,5 

Pacatuba 2.533 22,0 2.688 20,5 9.003 78,0 10.449 79,5 11.536 13.137 13,9 

Propriá 23.567 86,1 24.390 85,7 3.818 13,9 4.061 14,3 27.385 28.451 3,9 

Santana do São 
Francisco 

4.042 66,0 4.523 64,3 2.084 34,0 2.515 35,7 6.126 7.038 14,9 

São Francisco 2.166 85,5 2.379 70,1 366 14,5 1.014 29,9 2.532 3.393 34,0 

Telha 1.063 40,3 1.127 38,1 1.575 59,7 1.830 61,9 2.638 2.957 12,1 

Total do BSFS 67.280 56,5 72.655 58,0 51.749 43,5 52.519 42,0 119.029 125.174 5,2 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE, (2000; 2010). Elaboração: Autora 
 

A tabela apresentada ilustra que mesmo com aumento da demanda nas 

áreas rurais, houve um acréscimo de 8% da população urbana, nos últimos dez 

anos. Resultado de algumas deficiências encontradas nas áreas rurais do território 

BSFS como dificuldades no acesso à renda, educação, transporte, moradia, 

saneamento básico que serão analisados individualmente. De acordo com último 

levantamento do Censo Demográfico (2010), na educação do estado de Sergipe, 

houve uma significativa redução na taxa de analfabetismo de 26,8%, no intervalo de 

2000 a 2010. Essa redução é resultado de investimentos de políticas públicas no 

setor.  

O território do Baixo São Francisco acompanhou essa redução com uma 

percentagem de 27% da taxa de analfabetismo, no mesmo intervalo. Porém, de 

acordo com a tabela 10, o número da população analfabeta no território é 

relativamente alto, mais de 21 mil habitantes acima de 15 anos, o que corresponde a 

8,8% do total do estado de Sergipe. De acordo com os grupos de idade é ainda 

maior nos adultos de acima de 60 anos, destaque para os municípios Brejo Grande, 
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Canhoba, Pacatuba, Japoatã e Telha onde mais de 50% da população vivem em 

áreas rurais, conforme os dados analisados na tabela anterior. 

 

Tabela 10 Sergipe e Territórios do BSFS – Quantidade de pessoas acima de 15 anos e Taxa de 
analfabetismo por Grupo de Idade (%) 

Território BSFS 

15 anos ou 
mais 

15 a 24 anos 25 a 39 anos 40 a 59 anos 
60 anos ou 

mais 

Total 
Taxa 
 (%) 

Total 
Taxa 
(%) 

Total 
Taxa 
(%) 

Total 
Taxa 
(%) 

Total 
Taxa 
(%) 

Sergipe  278.221 18,4 19 801 4,9 67 822 13,3 104 861 25,3 85 737 46,1 

Amparo de São Francisco  387 23,8 27 6,1 65 12,7 157 37,7 138 55,4 

Brejo Grande  1. 611 31,5 201 12,5 428 26,6 552 44,4 430 65,3 

Canhoba 882 32,2 97 12,1 223 27,4 307 42,8 255 62,0 

Cedro de São João  886 21,2 74 7,8 197 15,5 297 24,2 318 43,4 

Ilha das Flores  1.458 25,7 171 10,3 357 20,4 480 33,6 450 54,8 

Japoatã  2.786 30,8 291 11,1 715 24,5 989 43,8 791 64,1 

Malhada dos Bois  569 23,7 42 6,4 131 16,5 223 34,4 173 56,9 

Muribeca 1.319 24,7 64 4,2 313 18,0 511 37,4 431 59,8 

Neópolis  3.010 22,7 306 8,3 732 17,6 1.026 29,1 946 50,0 

Pacatuba  2.639 29,4 246 9,4 707 24,1 899 40,5 787 66,0 

Propriá  3.893 18,7 316 5,6 838 13,1 1.450 24,2 1 289 45,7 

Santana do São Francisco  1.036 21,0 88 5,8 254 15,6 370 31,5 324 53,8 

São Francisco  649 26,7 38 6,2 131 16,7 276 39,9 204 60,5 

Telha  583 27,3 31 5,4 169 22,9 213 38,0 170 65,1 

Total  21.708 8,8 1.992 10,1 5 260 8,8 7.750 7,3 6.706 8,8 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). Elaboração: Autora 
 

Enfim, a baixa qualificação da população ribeirinha fragiliza diretamente o 

acesso à introdução de novas tecnologias no processo produtivo, reduzindo a 

capacidade competitiva da região como um todo. Esse número é agravante 

principalmente nas escolas das redes públicas onde a evasão é ainda maior devido 

às deficiências encontradas no sistema de ensino como a qualidade, a falta de 

transporte para o acesso à escola, a falta de infraestrutura das salas de aulas e a 

falta de estímulo dos professores. A tabela 11 confirma esses dados através da 

redução de 6,4% do número de alunos na rede pública no intervalo de 2000 a 2010 

frequentando as escolas em detrimento do aumento nas redes particulares. 
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Tabela 11 Frequência à escola ou creche e rede de ensino 

Território do BSFS 
Frequentavam 

Frequentavam - rede 
de ensino pública 

Frequentavam - rede 
de ensino particular 

2000 2010 % 2000 2010 % 2000 2010 % 

Amparo de São Francisco  837 720 -13,9 783 659 -15,8 54 61 12,9 

Brejo Grande  2.575 3.122 21,2 2.528 2.939 16,2 47 183 289,3 

Canhoba 1.573 1.452 -7,6 1.553 1.389 -10,5 20 63 215,0 

Cedro de São João  1.684 1.757 4,3 1.256 1.205 -4,0 428 552 28,9 

Ilha das Flores  3.136 2.821 -10,0 3.073 2.693 -12,3 63 128 103,1 

Japoatã  4.952 4.867 -1,7 4.572 4.586 0,3 381 281 -26,2 

Malhada dos Bois 1.214 1.174 -3,2 1.183 1.127 -4,7 31 46 48,3 

Muribeca 3.038 2.544 -16,2 2.929 2.245 -23,3 109 299 174,3 

Neópolis  7.562 6.349 -16,0 7.081 5.509 -22,2 482 841 74,4 

Pacatuba 4.638 5.061 9,1 4.567 4.901 7,3 72 160 122,2 

Propriá  9.695 9.795 1,0 7.374 6.450 -12,5 2.322 3.345 44,0 

Santana do São Francisco  2.412 2.914 20,8 2.361 2.707 14,6 51 208 307,8 

São Francisco  955 1.226 28,3 892 1.146 28,4 63 81 28,5 

Telha  1.019 1.118 9,7 962 919 -4,4 57 198 247,3 

TOTAL 45.290 44.920 -0,8 41.114 38.475 -6,4 4.180 6.446 54,2 

Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010).Elaboração: Autora. 

Essa redução da frequência escolar dos alunos no território do BSFS 

imprime resultados negativos no grau de instrução da população ribeirinha segundo 

os dados do gráfico 9, onde mais de 50% da população não tem nenhum tipo de 

instrução e não possuem o nível fundamental completo e apenas 3% da população 

tem o superior completo. 

Gráfico 9 Território do BSFS - Pessoas acima de 10 anos, por nível de instrução 

 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). Elaboração: Autora 
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Nos municípios onde a base da economia é a atividade agrícola como 

Pacatuba (72,5%), Japoatã (73,2%), Ilha das Flores (71,6%), Brejo Grande (72,2%) 

e Canhoba (72,3%) o número percentual da população acima de 10 anos sem 

nenhum grau de instrução e o ensino fundamental incompleto é acima de 70%. Essa 

baixa qualificação reduz a competitividade da região. Em consonância a esse baixo 

grau do nível instrução da população no Baixo São Francisco, o nível da composição 

de renda nessa região é relativamente baixo. Segundo os últimos levantamentos do 

Censo Demográfico de 2010, o nível de renda per capita mensal é um dos piores do 

estado, perdendo apenas para o Território do Alto Sertão.  

Em Sergipe, aproximadamente 30% da população vivem em situação de 

extrema pobreza, apesar do território do Alto Sertão ser destaque no PIB devido à 

usina hidrelétrica de Xingó e a Chesf. O território apresenta um dos piores 

indicadores de desenvolvimento do estado destaque para Poço Redondo (38,9%), 

Gararu (31,5%) e Monte Alegre de Sergipe (30,1%) da população vivendo em 

situação de extrema pobreza4, conforme ilustra a figura 6 (SEPLAN, 2012). O 

Território Baixo São Francisco é o segundo pior do estado destaque para os 

municípios de Pacatuba (36,9%), Brejo Grande (32%), Ilha das Flores (34,9%) e 

Santana do São Francisco (21,7%) (ver figura 06), (Censo Demográfico, IBGE, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
4
De acordo com a metodologia do Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate a Fome o 

cenário da extrema pobreza é composto por domicílios cujo rendimento não ultrapassa R$ 70 per 
capita por mês. Segundo o último Censo Demográfico de 2010, do IBGE, aponta que 8,6% da 
população brasileira encontram em situação de extrema pobreza sendo que a região Nordeste 
responde por 59,5% da população e o estado de Sergipe conta com 311.162 pessoas no perfil de 
extrema pobreza que corresponde a 15,7% da região, onde metade dessa população se encontra na 
zona rural do estado (SEPLAN, 2012). 
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Figura 6 Sergipe - Mapa da Pobreza 

 
Fonte: SEPLAN, 2012. 

 

Na maioria desses municípios a base da sua economia é rural e estão 

distantes do território da Grande Aracaju e estão mais sujeitos a distribuições de 

renda menores. O valor médio mensal do rendimento destes municípios não se 

aproxima nem do salário mínimo (Gráfico 10). No território do BSFS, o município de 

Propriá é sinônimo de desenvolvimento econômico na região, porém sua renda 

mensal por domicílios é de R$ 360 por mês, seguidos por Cedro de São João R$ 

315 e Neópolis R$ 297. Enquanto que em Brejo Grande e Pacatuba a renda é de R$ 

181e R$ 190, respectivamente. 
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Gráfico10 Território BSFS – Valor médio mensal per capita nominal por domicílios – 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). Elaboração: Autora 
 

Assim como ocorre no Brasil, no Estado de Sergipe não é diferente 

indicadores como renda familiar, pobreza e desigualdade estão concentrados nas 

regiões rurais. Mesmo com a melhoria de alguns indicadores de desenvolvimento 

econômico no território nos últimos anos principalmente por causa das políticas de 

transferências de rendas nos últimos anos, através da Previdência Social e 

programas sociais, ainda são elevados o nível de pobreza desta região.  

Juntamente com a educação e a renda, as condições de saúde e moradia 

perfazem os principais problemas da região no que diz respeito à ausência de 

políticas sociais. Do ponto de vista da saúde pública o nível de desenvolvimento 

local com ineficiência das prefeituras municipais em posto de saúde e falta de 

profissionais capacitados, além disso, o acesso a infraestrutura e saneamento 

básico também são inadequados. De acordo com a análise dos últimos censos 

demográficos mais de 192 mil pessoas vivem com o sistema saneamento básico 

inadequado.  

No território do BSFS esse número passa a ser mais de 50% da população, a 

única exceção é o município de Propriá com 71,4% da população apresenta um 

excelente sistema de saneamento básico. Enquanto que Pacatuba, Brejo Grande, 

Canhoba, Amparo do São Francisco, Cedro de São João, Ilha das Flores, Japoatã, 

Malhada, Muribeca, Neópolis mais de 50% da população vivem com um sistema de 

saneamento básico semi-adequado, conforme gráfico 11. 
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Gráfico 11 Território BSFS – Distribuição (%) por tipo de Saneamento Básico – 2010 

 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). Elaboração: Autora 

 

Essa ineficiência do sistema de saneamento básico está concentrada nas 

áreas rurais dos municípios, de acordo com o gráfico 12, onde o sistema de coleta 

de lixo, distribuição de energia elétrica e abastecimento de água ainda são bastante 

precários no território, principalmente nas zonas rurais.  

 
Gráfico 12 Território do BSFS – Participação (%) de domicílios particulares com serviços de 

coleta de lixo, distribuição de energia elétrica e abastecimento de água pelo rede–
2010 

 
Fonte: Censo Demográfico, IBGE (2010). Elaboração: Autora  
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Diante de questões como educação, composição e distribuição de renda, 

além das condições de infraestrutura para moradia concluímos que o nível de 

desenvolvimento nesses setores são escassos, caberia o fortalecimento das 

instituições públicas de fomento no intuito de ampliar os investimentos nestas áreas 

no sentido de assegurar melhoria na qualidade de vida dessa população, 

principalmente nas áreas rurais onde o nível de pobreza é ainda maior.  
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4 A ESTRUTURA ECONÔMICO-PRODUTIVA NO TERRITÓRIO DO 
BSFS 

 

Este capítulo analisa as atividades econômico-produtivas do território 

enfatizando principalmente o setor primário. Portanto estudamos a produtividade, o 

valor de produção, empregos formais e acesso à tecnologia no sistema produtivo 

das principais culturas, a exemplo da cana-de-açúcar, arroz, o coco e a pecuária 

leiteira, a partir dos dados do Censo Agropecuário, da Pesquisa Municipal Agrícola – 

PAM e Pesquisa Pecuária Municipal – PPM. Em seguida será feita uma análise das 

atividades secundárias e terciárias a partir do PIB de cada setor e a geração de 

empregos formais na região. 

 

4.1 A Estrutura Produtiva no Território do BSFS 

Em 2009, o setor primário respondia por apenas 12% do valor adicionado da 

economia no Território do Baixo São Francisco, enquanto que o setor secundário 

representava 21% e setor terciário, 67% da participação no território, conforme o 

gráfico 13. 

 

Gráfico 13 Território do BSFS - Participação dos Grandes Setores no Valor Adicionado 
Bruto – 2009 

 
Fonte: IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

Embora ocorram atividades extrativas de minerais de petróleo e gás, o setor 

industrial, a base da economia na região é estritamente primária. Destaque para 
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fruticultura pesca e pecuária. Portanto, em 2010 esse território empregou no setor 

agropecuário 15 mil pessoas que corresponde a 8,2% dos empregos gerados no 

estado. Ainda assim, o território do BSFS ocupa apenas 5,2% dos empregos 

gerados na atividade econômica em todo território estadual (Tabela 12). 

 
Tabela 12 Território do BSFS - Pessoal ocupado por setores de atividade econômica 

Seção de atividade do trabalho principal TBSFS Sergipe % 

Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 15.574 189.387 8,2 

Indústrias extrativas 127 7.097 1,8 

Indústrias de transformação 3.529 62.996 5,6 

Eletricidade e gás 65 2.125 3,1 

Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 184 5.959 3,1 

Construção 2.704 60.674 4,5 

Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 5.532 133.354 4,1 

Transporte, armazenagem e correio 1.477 34.795 4,2 

Alojamento e alimentação 790 24.803 3,2 

Informação e comunicação 53 4.949 1,1 

Atividades imobiliárias 31 1.804 1,7 

Atividades profissionais, científicas e técnicas 302 11.890 2,5 

Atividades administrativas e serviços complementares 407 23.639 1,7 

Administração pública, defesa e seguridade social 4.979 61.159 8,1 

Educação 2.570 50.849 5,1 

Saúde humana e serviços sociais 696 27.014 2,6 

Artes, cultura, esporte e recreação 163 6.561 2,5 

Serviços domésticos 2.009 52.114 3,9 

Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 0 6 0,0 

Atividades mal especificadas 1.160 43.604 2,7 

TOTAL 43.274 832.455 5,2 

Fonte: RAIS/MET (2010). Elaboração: Autora 
 

Os destaques ficam por conta dos setores primários e o terciário. Sendo o 

terciário responsável por 67% da produção do território e mais de 50% da geração 

de emprego, principalmente no comércio e administração pública. Quanto ao setor 

industrial destaque para indústrias de transformação (3 mil empregos) e a 

construção civil (2 mil empregos). Porém, através da evolução do PIB a preços de 

mercados do estado percebe-se que apesar da variação positiva de 44,2% do PIB 

no território no período de 1996 a 2009, não houve evolução da participação no PIB 

estadual concluindo o ano de 2009 com apenas 4,3%, conforme o gráfico 14. 
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Gráfico 14 TBSF – Evolução (%) da participação no PIB Estadual 

Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2010. 
 
 

Essa baixa participação no PIB estadual é resultado de grandes deficiências 

no desenvolvimento local dentre elas, a falta de capacidade econômica e financeira 

de investir na produção. Nesse sentido, estudaremos os três setores do território do 

BSFS começando com o agropecuário e as principais culturas da região como a 

cana-de-açúcar, o arroz, o coco e a pecuária leiteira. Em seguida o setor secundário 

e por último o setor terciário frisando a importância do comércio e da administração 

pública como maiores geradores de emprego e renda na região. 

 

4.1.1 As atividades agropecuárias 

Dentre os elementos que afetam a desenvolvimento rural nos dias atuais, a  

baixa acumulação de capital e o acesso às novas tecnologias no sistema produtivo, 

são os mais relevantes.  Essa redução se dar em razão de diversos fatores, dentre 

eles está questão fundiária. No Brasil de acordo com os dados do último censo 

agropecuário (2006), a estrutura fundiária do país não evoluiu nos últimos anos. 

Esses dados só confirmam a enorme desigualdade fundiária – uma das marcas da 

evolução histórica da economia brasileira, presente desde o surgimento da 

economia colonial, cuja base era o latifúndio monocultor e o trabalho escravo. De 

acordo com a tabela 13, a desigualdade na distribuição de posse da terra é 

caracterizada pela enorme proporção de solos agrícolas ocupados por 

estabelecimentos com áreas maiores ou iguais a 100 hectares. No Brasil, apenas 
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9,8% do total de estabelecimentos agrícolas ocupam 79,0% das áreas maiores ou 

iguais a 100 hectares, em detrimento de 50,9% dos estabelecimentos ocuparem 

2,4% das áreas inferiores a 10 hectares (IBGE, 2009). 

Essa distribuição segue por todo o país. Na Região Nordeste, por exemplo, 

apenas 5,6% dos estabelecimentos agropecuários5 ocupam áreas acima de 100 

hectares; em detrimento de 66,4% dos estabelecimentos ocuparem áreas inferiores 

a 10 hectares. No estado de Sergipe essa proporção é ainda mais agravante 2,7% 

ocupam mais de 50% das áreas acima de 100 hectares, enquanto 77,4% ocupam 

apenas 12,3% das áreas menores do que 10 hectares. Enquanto que no território do 

Baixo São Francisco aproximadamente 78% dos estabelecimentos ocupam quase 

30% das áreas com menos de 10 hectares, em detrimento de apenas 2,8% 

ocuparem 15,6% das áreas com mais de 100 hectares, de acordo com a tabela 13. 

Essas pequenas áreas dificultam o processo produtivo na região. Ainda de 

acordo com a tabela 13 mais de 70% dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros de acordo com a condição do produtor são dos proprietários de terras. No 

território do BSFS essa proporção é ainda maior com mais de 90% dos 

estabelecimentos. Os arrendatários existem apenas nas áreas com menos de 10 

hectares com 1,3% dos estabelecimentos, não existem parceiros e 8,2% dos 

ocupantes atuam em áreas com menos de 10 hectares. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            
5
Estabelecimentos Agropecuários: unidades de produção dedicada, total ou parcialmente, à 

atividades agropecuárias, florestais e aquícolas, subordinadas a uma única administração: a do 
produtor ou administrador (IBGE, 2009). 
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Tabela 13 BSFS – Número e área dos estabelecimentos agropecuários (Hectares) por condição do 
produtor – 2006. 

Fonte: Censo Demográfico 2006. Elaboração: Autora 
 

Quanto à utilização dos solos, no território BSFS se destacou pela expansão 

de 106,1% das lavouras permanentes no intervalo de 1996 a 2006, segundo os 

dados do censo agropecuário. Enquanto que as pastagens que ainda predominam 

em todo estado de Sergipe, no território do BSFS teve uma redução de 34,8% em 

detrimento de uma expansão de 106,1% nas áreas de lavouras permanentes a 

produção de coco no intervalo de 1996 a 2006. Enfim, o território reduziu em um 

total de 6,9% das terras nesse período conforme tabela 14. 

 

 

País, Região, 
Estado e 
Território 

Menos de 10 hectares  10 a menos de 100 100 a mais hectares  

Número % Área % Número % Área % Número % Área % 

Proprietário                         

Brasil 1.787.949 74,2 6.284.733 83,2 1.724.015 92,8 55.614.987 93,3 434.312 93,6 244.947.885 96,6 

Nordeste  998.219 68,8 2.904.221 79,9 569.740 93,0 17.860.921 93,4 114.781 93,9 48.992.858 95,9 

Sergipe 66.853 90,6 164.789 94,5 18.450 97,2 530.350 97,5 2.483 97,9 707.331 98,5 

Território BSF 5.072 90,5 17.200 93 1.397 99,4 38.129 99,6 204 100,0 10.469 100,0 

Arrendatário 

            
Brasil 156.836 6,5 360.539 4,8 58.170 25,0 1.810.676 3,0 15.104 3,3 6.833.990 2,7 

Nordeste  108.757 7,5 157.633 4,3 11.288 9,0 330.851 1,7 1.663 1,4 556.164 1,1 

Sergipe 944 1,3 1.554 0,9 104 10,0 3.191 0,6 18 0,7 5.116 0,7 

Território BSF 73 1,3 446 2,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Parceiro 

            
Brasil 124.512 5,2 252.041 3,3 14.993 11,0 440.004 0,7 3.026 0,7 1.293.044 0,5 

Nordeste  87.058 6 140.647 3,9 4.297 5,0 140.647 0,7 1.033 0,8 272.620 0,5 

Sergipe 431 0,6 510 0,3 18 4,0 532 0,1 7 0,3 511 0,1 

Território BSF 0  - 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Ocupante 

            
Brasil 340.407 14,1 658.918 8,7 60.473 15,0 1.761.178 3,0 11.477 2,5 393.312 0,2 

Nordeste  257.339 17,7 430.409 11,8 27.493 9,0 780.610 4,1 4.822 3,9 1.292.441 2,5 

Sergipe 5.532 7,5 7.476 4,3 418 7,0 9.798 1,8 28 1,1 5.207 0,7 

Território BSF 462 8,2 843 4,6 9 2,0 152 0,4 0 0,0 0 0,0 

Total 

            
Brasil 2.409.704 50,9 7.556.231 2,4 1.857.651 39,3 59.626.845 18,6 463.919 9,8 253.468.231 79,0 

Nordeste  1.451.373 66,4 3.632.910 4,9 612.818 28,0 19.113.029 25,9 122.299 5,6 51.114.083 69,2 

Sergipe 73.760 77,4 174.329 12,1 18.990 19,9 543.871 37,9 2.536 2,7 718.165 50,0 

Território BSF 5.607 77,7 18.489 27,5 1.406 19,5 38.281 56,9 204 2,8 10.469 15,6 
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Tabela 14 Utilização das Terras (em hectares) – Território do BSFS -1996 a 2006* 

Utilização das terras 1996 % 2006 % 
Variação 
2006/1996 

Lavouras - permanentes 9.186 14,8 18.928 32,7 106,1 

Lavouras - temporárias 10.008 16,1 11.212 19,4 12,0 

Pastagens  34.657 55,8 22.607 39,1 -34,8 

Matas e/ou florestas  8.303 13,4 5.081 8,8 -38,8 

Total 62.154 100 57.827 100,0 -6,9 

Fonte: Censo Demográfico, 1996 e 2006. Elaboração: Autora 
*Em 1996, 2006 somente as pastagens naturais e matas e flores naturais destinadas à 

reserva legal. 

 
 

Além disso, os dados da Pesquisa Agrícola Municipal - PAM (2010), a 

tendência da área colhida das lavouras permanente acompanhou a evolução até os 

dias atuais com um pequeno decréscimo de sua produção no ano de 1996. Em 

seguida observamos a evolução da área colhida do arroz com uma forte queda em 

1996 e uma leve ascensão nos dias atuais, diferentemente da área colhida da cana 

que sofreu forte queda com a crise do Proálcool na década de 90, reduzindo sua 

área em mais de 90% no território e elevando-se a partir de 2006 com forte 

representação nos dias de hoje na região (Gráfico 15). 

 

Gráfico15 Área Colhida das principais culturas do território do BSFS - 1990-2010 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
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Esse aumento da área colhida da cana-de-açúcar se reflete na sua variação 

de 70% da quantidade produzida nos últimos 10 anos. Em seguida vem à cultura do 

coco com 653,9% no mesmo intervalo e arroz com aproximadamente 50% de sua 

produção. Por último, a pecuária leiteira que teve uma variação de 157,6% na 

produção do estado de Sergipe principalmente no território do Alto Sertão 

responsável por mais de 70% da produção estadual e o território do Baixo São 

Francisco, mesmo que tímida, sofreu uma forte variação de 60,2% da produção 

leiteira no estado, passando de 5 mil litros de leite em 1990 para 18 mil no final de 

2010 (ver gráfico 16), conforme os dados da Pesquisa Pecuária Municipal (2010). 

 
Gráfico 16 Quantidade produzida das principais culturas e pecuária leiteira do Território do 

BSFS – 1990, 2000, 2010. 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal - PAM e Pesquisa Pecuária Municipal – PPM, IBGE, 2010. 
Elaboração: Autora. 

Apesar do acréscimo de 20% no PIB agropecuário do território no intervalo 

de 2005 a 2009, destaque para os municípios de Japoatã, Neópolis e Pacatuba os 

maiores produtores de cana-de-açúcar da região. O percentual do PIB agropecuário 

na região teve um decréscimo na participação estadual de 12% em 2005 para 9,6% 

em 2010, consequência da baixa produtividade e ineficiência do sistema produtivo 

do setor (Tabela 15).  

 

 

 



65 

Tabela 15 Municípios, Território do BSFS e Sergipe - PIB Agropecuário – 2005, 2006, 2007 e 2009 

Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2010. Elaboração: Autora  

 

No sentido de melhor analisar o setor agropecuário da região, durante o 

período de vinte anos, estudaremos as principais culturas no sistema produtivo 

individualmente, são elas: cana-de-açúcar, do arroz, do coco e da pecuária leiteira. 

A pesca artesanal, também é uma importante atividade na região, porém seu 

números não apresentam resultados satisfatórias na economia da região. 

 

 A cultura da cana-de-açúcar 

A agricultura canavieira é o cultivo que mais cresce no país, de acordo com 

dados da PAM (2010) em área colhida com uma variação positiva de 112% no 

intervalo de 1990 a 2010 (Tabela 02), ocupa a terceira posição no Brasil. Porém, a 

partir da crise vivida pelo Proálcool na década de 90 no Brasil, que proporcionou o 

fechamento de muitas usinas e destilarias no Nordeste, afetando diretamente a 

produção de cana no país.  

Em Sergipe a cultura que começou se desenvolver no século XVII, 

principalmente no Vale do Cotinguiba, superando o comércio de gado prevalecente 

no estado, reduziu sua área colhida drasticamente, essa queda foi mais significativa 

Municípios, TBSFS 
e Estado 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Amparo de São 
Francisco 

434,60 0,1 432,10 0,1 367,19 0,1 456,23 0,1 423,02 0,1 

Brejo Grande 3.200,02 1,0 4.424,48 1,1 4.293,26 1,1 3.750,89 0,8 3.635,85 0,7 

Canhoba 1.203,25 0,4 1.199,11 0,3 1.363,27 0,3 1.650,10 0,4 1.556,52 0,3 

Cedro de São João 1.118,95 0,3 1.159,82 0,3 1.267,12 0,3 1.495,30 0,3 1.219,50 0,2 

Ilha das Flores 2.191,90 0,7 3.065,01 0,8 2.790,46 0,7 3.410,54 0,7 2.085,10 0,4 

Japoatã 9.663,88 2,9 9.390,27 2,4 12.066,10 3,1 9.472,20 2,0 10.650,96 2,1 

Malhada dos Bois 723,22 0,2 695,28 0,2 773,65 0,2 880,03 0,2 851,58 0,2 

Muribeca 1.125,32 0,3 1.165,84 0,3 1.623,31 0,4 1.583,25 0,3 1.611,35 0,3 

Neópolis 5.779,23 1,7 5.839,34 1,5 8.795,56 2,2 8.765,97 1,9 8.354,82 1,7 

Pacatuba 7.871,41 2,3 11.119,20 2,8 10.798,88 2,8 8.996,51 1,9 8.597,80 1,7 

Propriá 3.053,78 0,9 4.117,51 1,1 4.473,04 1,1 6.039,43 1,3 4.222,80 0,8 
Santana do São 
Francisco 1.801,83 0,5 1.875,56 0,5 2.351,80 0,6 2.033,23 0,4 2.509,43 0,5 

São Francisco 994,63 0,3 1.019,95 0,3 1.032,43 0,3 1.038,17 0,2 1.413,98 0,3 

Telha 1.048,43 0,3 1.249,73 0,3 1.179,89 0,3 1.612,96 0,3 1.145,40 0,2 

Território do BSFS 40.210,45 12,0 46.753,21 12,0 53.175,98 13,5 51.184,82 10,9 48.278,12 9,6 

Sergipe 335.862,64 100,0 390.907,60 100,0 392.580,89 100,0 470.516,42 100,0 504.825,24 100,0 
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na microrregião de Propriá6, mais de 90% da área foram reduzidas. Além da crise, 

houve também a criação do Platô de Neópolis7 no mesmo período, para plantação 

da fruticultura irrigada (Gráfico 17). 

 

Gráfico 17 Microrregião Propriá, Cotinguiba, Japaratuba e Baixo Cotinguiba - Área colhida 
(hectares) da cana-de-açúcar – 1990 a 2010 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
 

Dentre os municípios que compõem a microrregião de Propriá, quase todos 

eles fazem parte do Território do Baixo São Francisco a única exceção é o município 

de Nossa Senhora de Lourdes. Dentre eles os municípios de Japoatã, Pacatuba e 

Neópolis são os maiores produtores da região com respectivamente com 30%, 

26,5% e 26%. Em 1990, o território do BSFS era responsável por mais 800 mil 

toneladas de cana, a partir da crise essa produção caiu para 290 mil toneladas uma 

redução 64% na produção equivalente a R$ 6 mil, somente, a partir de 2007 houve 

uma recuperação dessa produção, mas de forma gradativa com 557 mil toneladas 

                                            
6
A microrregião de Propriá é composta por dez municípios, são eles: Amparo do São Francisco, Brejo 

Grande, Canhoba, Cedro de São João, Ilha das Flores, Neópolis, Nossa Senhora de Lourdes, 
Propriá, Santana do São Francisco e Telha. 
7
O Projeto de Irrigação Platô de Neópolis foi implantado no início dos anos 90. Ocupa partes dos 

municípios de Japoatã, Neopólis, Santana do São Francisco e Pacatuba. Sua estratégia era 
minimizar os efeitos desastrosos da política de geração de energia e uma política de desenvolvimento 
da fruticultura irrigada em outros locais do nordeste. O estado oferecia um ambiente de alta 
tecnologia (microasperção e gotejamento no sistema de irrigação) e grandes empreendimentos 
empresariais com 38 lotes cujos tamanhos variam de 20 a 600 hectares onde 31% eram destinados à 
cultura do coco. Atualmente, essas áreas estão sendo tomadas para plantação de cana-de-açúcar. 
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respondendo a um valor de R$ 19 mil. Desde então só cresceu em área, produção e 

valor sendo em 2010, responsável pela maior produção do território com mais de 

50% do valor total das culturas com R$ 41 mil, conforme os gráficos 18 e 19. 

 

Gráfico 18 Território BSFS – Produção de Cana-de-açúcar no período de 1990 – 2010 
(Toneladas) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
 
 
 
Gráfico 19 Território BSFS - Valor da produção (Mil Reais) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
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Apesar do crescimento da cultura nos últimos anos, o rendimento não 

acompanhou o crescimento (Gráfico 20). Esse resultado, afeta diretamente a 

produtividade da cana-de-açúcar no mercado.  

 

Gráfico 20 Sergipe e TBSF - Rendimento médio da produção (Quilogramas por Hectare) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

 

Além disso, um dos graves problemas gerados pela cultura advém da sua 

produção extremamente concentradora. De acordo com os dados do último censo 

agropecuário (2006), a maior parte das terras está nas mãos dos grandes 

proprietários fazendeiros ou usineiros, conforme o gráfico 21. Porém, o único 

problema dessa atividade é forte concentração de número população com baixos 

salários com empregos temporários e deficiências no modo de produção, como por 

exemplo, trabalho manual e condições insalubres agravando ainda mais os índices 

de desenvolvimento econômico e social na região.  

De acordo com o gráfico 21, existe uma concentração de 100% dos 

proprietários de terras (grandes usineiros) no território Baixo São Francisco 

responsável pelas maiores ocupações de terras. 
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Gráfico 21 TBSF - Área colhida (Hectares) da cana-de-açúcar por condição do Produtor – 2006 

 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
 

Então, essa concentração de terras nas mãos dos grandes usineiros retrata 

principalmente nos municípios de maiores destaques como Pacatuba responsável 

por mais de 36% da sua população vivendo em situação de extrema pobreza (Figura 

4). 

 A cultura do arroz 

Atualmente, no Brasil, a rizicultura ocupa a quinta posição em área colhida. 

Sua produção teve uma variação positiva de 51%, no intervalo de 1990 a 2010, 

segundo os dados do PAM (2010), conforme tabela 16. A Região Nordeste não 

acompanhou essa evolução chegando a variar apenas 4% no mesmo intervalo de 

tempo. Destaque para estado de Sergipe que variou, nos últimos vinte anos em 

149,71% da produção, sendo o território do Baixo São Francisco responsável por 

100% dessa produção em 2010. 
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Tabela 16 Brasil, Nordeste, Sergipe, Território do BSFS – Produção de arroz em casca 
de 1990, 2000 e 2010 

Brasil, Grande Região, Unidade da Federação e 
Território 

1990 2010 
Variação 

2010/1990 

Brasil 7.420.931 11.235.986 51,4 

Nordeste 855.288 889.923 4,0 

Sergipe 19.463 48.601 149,7 

Território BSFS 18.904 48.601 157,0 

Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM, IBGE (2010). Elaboração: Autora 

 

O Estado de Alagoas foi destaque na receita bruta da região com R$ 

1.276,52/ha. Conforme a figura 22 era o responsável pela metade da produção do 

arroz na Região Nordeste, seguido pelos estados de Pernambuco com R$ 980,86/ha 

e Sergipe com R$ 883,16/ha. Porém, a partir da crise que ocorreu em 1996, fez com 

que o arroz alagoano perdesse quase 50% de área colhida, em detrimento do 

grande avanço no Estado de Sergipe, segundo os dados da Produção Agrícola 

Municipal – PAM (2010). 

 

Gráfico 22 Sergipe X Alagoas – Área Colhida de 1990 a 2010 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

 

Esse aumento da produção sergipana foi indispensável na geração de 

emprego e renda na região do Baixo São Francisco Sergipano, principalmente no 
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município de Propriá. Na segunda metade dos anos noventa o arroz sergipano 

passou por uma crise reduzindo em 55,2% sua produção no intervalo de 1990 a 

1996. Em 2006, o arroz sergipano conseguiu resultados instigantes na economia 

com um avanço de 498,6% da produção no período de 1996 a 2006 (Gráfico 23). 

Esse resultado perdura até os dias atuais, mesmo assim a cultura ainda não tem 

participação expressiva na economia do estado.  

 

Gráfico 23 Sergipe e TBSF – Produção de arroz (toneladas) 1990 a 2010 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM, IBGE – 2010. Elaboração: Autor 

 

Esses resultados não são suficientes para o desenvolvimento da cultura na 

região. A falta de investimentos direcionados em novas tecnologias para 

beneficiamento da produção e uma melhor assistência técnica, são essenciais para 

sua evolução.  Além disso, os pequenos lotes para a produção e as despesas para 

sua manutenção dificultam ainda mais o crescimento da atividade na região. As 

maiores produções estão concentradas nos municípios de Propriá, Ilha das Flores e 

Neópolis responsáveis por mais de 50% da produção total no ano de 2010 (Gráfico 

24), porém, de acordo com o Gráfico 25, mesmo com evolução da produção, nos 

últimos anos o rendimento do arroz no TBSF sempre foi maior do que a Região 

Nordeste e no período de 1990 a 1999, o arroz do TBSF ultrapassou o rendimento 

médio na produção do arroz brasileiro. O mesmo não aconteceu no valor de 
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produção do território que em 2010 retinha apenas 2,5% de todo o valor da 

produção brasileira conforme ilustra o gráfico 26. Ainda de acordo com o gráfico a 

participação do arroz sergipano na região nordeste ainda é muito inexpressiva com 

apenas 4,7% da região.  

 
Gráfico 24 Território do BSFS – Principais produtores de arroz (toneladas) 1990, 2000 e 2010 

 
Fonte: Produção Agrícola Municipal - PAM, IBGE – 2010. Elaboração: Autor 
 
 
 
Gráfico 25 Brasil, Nordeste e TBSF - Rendimento médio da produção (Quilogramas por 

Hectare) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
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Gráfico 26 Brasil, Nordeste e TBSF - Valor de Produção do arroz (em casca) - 1994 e 2010 (em 
mil R$) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

 

Então os gráficos acima apontam que, mesmo com a expansão da área 

colhida de arroz, nos últimos anos, diversos fatores contribuíram para o pouco 

rendimento da sua produção, dentre eles o tamanho por lote e o baixo 

conhecimento. De acordo com o gráfico 27, houve uma expressão significativa nas 

áreas produtoras de arroz no estado de Sergipe.  

 
 
Gráfico 27 Área colhida (hectares) de Arroz em casa no Território do Baixo São Francisco – 

1995 e 2006 

 
Fonte: Censos Agropecuários, 1995 e 2006. Elaboração: Autora 
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Enfim, a rizicultura sergipana é desenvolvida por pequenos produtores e está 

concentrada nas áreas inundáveis e nas terras baixas sujeitas às inundações. 

Dentre outras questões, está a melhoria na qualidade do produto devido ao atraso 

das introduções tecnológicas no processo produtivo, mesmo diante de mais de 90% 

dos estabelecimentos agropecuários possuírem sistema de irrigação, e utilizarem 

fertilizantes e agrotóxicos (Gráfico 28). O problema está na forma com se utiliza 

essas variáveis. Na maioria das vezes, sem orientação técnica e sem uma 

infraestrutura moderna capaz de contribuir com a preservação do meio ambiente e 

redução despesas como água e luz. 

 
Gráfico 28 Produção de Arroz (em casca) com uso de irrigação, uso de agrotóxicos, uso de 

adubação 

 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 

 

Contudo, esses custos afetam diretamente o rendimento dos rizicultores da 

região sem a falta de assistência técnica, para o manejo adequado e modernização 

nos equipamentos, no sentido de reduzir os desperdícios e aumentar a eficiência 

produtiva do arroz. 

 

 A cultura do coco 

A produção anual do coco, no Brasil, teve uma variação de 

aproximadamente 160% no intervalo de 1990 a 2010, sendo a região Nordeste 
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responsável por 68% dessa produção, no mesmo período. Destaque para o Estado 

da Bahia e Ceará. O Estado de Sergipe teve uma variação de 156% na sua 

produção nos últimos vinte anos e ocupa a terceira posição na Região Nordeste.  

Destaque para microrregião de Estância responsável por 61% da produção no ano 

de 2010 conforme o gráfico 29. 

 
Gráfico 29 Brasil, Nordeste, Sergipe e Mesorregião - Quantidade produzida do coco – 1990, 

2000 e 2010 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

 

Porém, a falta de investimentos tecnológicos como na qualidade da semente, 

melhoramento genético e a crise da praga na década de 2000, fez com que essa 

cultura tivesse uma redução de 10% da área plantada no estado. A partir daí, o 

rendimento da produção foi constante, vindo a melhorar a partir de 2005 com uma 

variação de 63,8% até 2010, com mais de 56 mil frutos. Apesar da segunda crise 

que viveu em 2006, produzindo com 30 mil frutos, o coco é o segundo destaque em 

produção no território. Destaques para os municípios de Pacatuba e Japoatã com 

uma produção de 16 e 13 mil cocos, respectivamente, no ano de 2010 (Gráfico 30).  
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Gráfico 30 Território BSFS - Quantidade produzida (mil frutos) 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 

 
 

O rendimento médio da produção (frutos por hectares) do coco nos últimos 

anos no território do baixo São Francisco não alcançou resultados satisfatórios. 

Resultado da baixa competitividade do produto frente a produção nordestina, 

conforme gráfico 31, principalmente no estado da Bahia e Ceará grandes produtores 

na região. Dentre outros fatores, os baixos investimentos nas pesquisas para e 

prevenções contra pragas no estado de Sergipe foram, também, destaques na 

deficiência da cultura na no território. 

 

Gráfico 31 Rendimento médio da produção (frutos por hectares) de coco 

 
Fonte: Pesquisa Agrícola Municipal – PAM, IBGE, 2010. Elaboração: Autora 
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O número de estabelecimentos agropecuários que se utilizam de máquinas e 

equipamentos para modernização da atividade rural no TBSF é ainda muito 

pequeno. O Gráfico 32 ilustra (%), dentre eles estão os tratores, as colheitadeiras, 

as semeadeiras e/ou plantadeira, os arados, as ceifadeiras. Essa deficiência afeta 

diretamente na lucratividade do produto final. Essa falta de modernização no sistema 

produtivo é ainda uma das características marcantes de países subdesenvolvidos. 

 
Gráfico 32 Máquinas e equipamentos nas culturas permanentes e temporárias  

Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
 

O gráfico, ainda, mostra que as lavouras temporárias são mais aprimoradas 

tecnologicamente do que as lavouras permanentes. Porém, fazem necessários 

recursos direcionados principalmente nas melhorias tecnológicas e implantação de 

cursos de capacitação no sistema produtivo, no sentido de gerar lucros e 

consequentemente, mais emprego e mais renda na região. 

 

 A pecuária leiteira 
 

Nos últimos vinte anos, a pecuária leiteira no Brasil, segundo os dados da 

Pesquisa Pecuária Municipal – PPM teve um incremento de 112,1% em sua 

produção. Em 2010 a região Sul e Sudeste é responsável por, aproximadamente, 

66% da produção nacional enquanto que a região Nordeste ocupa a quarta posição 

correspondendo a 13% no cenário nacional. O estado de Sergipe, no período de 
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1990 a 2010, teve um incremento de 197% na produção leiteira e hoje responde por 

7,4% da produção leiteira nordestina sendo a microrregião Sergipana do Sertão do 

São Francisco responsável por aproximadamente 60% da produção estadual 

(Gráfico 33). Principalmente no Território do Alto Sertão Sergipano com os 

municípios de Nossa Senhora da Glória, Porta da Folha, Poço Redondo e Canindé 

de São Francisco responsável por mais de 50% da produção de leite no estado. 

 
Gráfico 33 Nordeste, Sergipe e Microrregião – produção da pecuária leiteira (mil litros) – 2000 a 

2010. 

 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - PPM, IBGE (2010). Elaboração: Autora 
 

Ainda de acordo com o gráfico acima o estado de Sergipe fica muito aquém 

da produção leiteira regional. Nos últimos anos, o território do Baixo São Francisco 

Sergipano obteve uma evolução na criação de efetivos bovinos com uma variação 

de 24,8% mil cabeças. Em termos de produção leiteira somente a partir do ano de 

2003 com uma variação de 102,9% no intervalo de 1990 a 2003. Destaque para o 

município de Japoatã principal produtor do território. Em 2010 a produção chegava 

16 mil litros, correspondendo a 8% da produção do estado gerando um valor de R$ 

13 mil no ano, conforme ilustram os gráficos 34 e 35. 

Apesar do crescimento da produção leiteira no território sua rentabilidade não 

acompanhou as necessidades básicas do mercado para sua produção. Dentre os 

principais questões estão à falta de acesso às novas tecnologias para produção 

como por exemplos máquinas para resfriamento do leite, processamento para 

derivados do leite com o visto da vigilância sanitária. Enfim, baixa qualificação 
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técnica dos proprietários de terras para condução da qualidade no devido 

processamento técnico para mantê-lo competitivo no mercado. 

 
Gráfico 34 Território BSFS – Efetivos dos rebanhos (mil cabeças) 

 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - PPM, IBGE (2010). Elaboração: Autora 
 
 
 
Gráfico 35 Território BSFS – Produção (mil litros) e Valor anual (mil reais) da pecuária leiteira 

 
Fonte: Pesquisa Pecuária Municipal - PPM, IBGE (2010). Elaboração: Autora 

 
 

Além dos fatores elencados acima, a falta de estrutura fundiária conforme o 

gráfico 36, a redução do tamanho dos lotes para maior produção necessária para 

geração de lucros e a concentração das mesmas nas mãos dos grandes 

proprietários de terras. 
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Gráfico 36 Território do BSFS – Número de estabelecimentos agropecuários por efetivo 
bovinos, condição do produtor e grupos de área total – 2006 

 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
 

 

Para finalizar as análises das atividades agropecuárias observa-se que o 

Baixo São Francisco teve uma variação positiva na ocupação em todas as 

atividades (Gráfico 37). Porém, em comparação com estado de Sergipe essa 

ocupação, de acordo com os dois últimos censos agropecuários (1996 e 2006), 

ainda deixa a desejar, mesmo com uma  evolução do números dos empregos 

formais na agricultura do TBSF, sua participação no estado de Sergipe foi 

insignificante. 

 
Gráfico 37 Território do BSFS- Pessoal ocupado por atividades no período 1996 e 2006 

 
Fonte: Censo agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
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Nesse sentido conclui-se, através dos dados acima exibidos que existem 

diversas questões que dificultam o crescimento econômico no setor primário do 

território, são eles: a falta de investimentos, a concentração de terra nas mãos dos 

proprietários, o baixo grau de incentivos tecnológicos para melhorar a qualidade e a 

eficiência dos produtos finais, o baixo nível de instrução dos produtores dificultando 

o aprendizado interativo e dificultando a geração do emprego e renda. Enfim, o 

desenvolvimento na região. 

 

4.1.2 As atividades secundárias 

O setor secundário no território do BSFS tem uma participação muito 

incipiente, mesmo com algumas atividades extrativistas de minério. De acordo com a 

RAIS, todos os segmentos do setor tiveram uma evolução positiva, no intervalo de 

1994 a 2010. A maior variação aconteceu na indústria de transformação com um 

acréscimo de 380%, seguida pela construção civil 266%, a produção e distribuição 

de eletricidade, gás e água com 245% e por último as indústrias extrativas com 

101%. Enfim a ocupação formal das atividades industriais no período de 1994 a 

2010 teve um crescimento de quase 627% (Tabela 17). 

 
Tabela 17 Pessoal ocupado no território do BSFS segundo RAIS – 1994, 1998, 2002, 2010. 

Atividade 1994 1998 
Variação 

98/94 
2002 2010 

Variação 
10/02 

Variação 
10/94 

Indústria de 
Transformação 

735 1.910 159,9 2174 3.529 3,2 380,2 

Indústrias extrativistas 63 - - 100 1 127 12,6 101,3 
Construção 38 - -100 23 2.704 116,5 266,7 
Produção e distribuição de 
eletricidade, gás e água 

72 47 -34,7 43 249 47,9 245,9 

Total 908 1957 115,5 2.241 6.609 194,4 627,8 

Fonte: Seção de Atividade Econômica segundo a classificação CNAE/95 – RAIS, anos selecionados. 

 

Esse aumento na ocupação reflete na melhoria do PIB Industrial do território 

que mesmo com uma mesmo com uma redução de 8,15%, no período de 2005 a 

2009. É o segundo setor mais rentável da economia perdendo apenas para o setor 

terciário. A maior redução ocorreu no município de Japoatã, com 86% no seu PIB 

industrial, no mesmo intervalo, resultados dos fechamentos de grandes fábricas de 

transformação, conforme a tabela 18. 
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Tabela 18 PIB Municipal da Indústria - valor adicionado preços básicos 2005 a 2009. 

Municípios do 
Território 

BSFS 
2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Amparo de São 
Francisco  978,61 1,1 1.045,26 1,2 890,8 1,1 760,85 1,0 769,46 1,0 

Brejo Grande 4.201,95 4,8 3.744,12 4,2 3.589,66 4,6 4.153,08 5,7 2.654,94 3,3 

Canhoba 1.277,03 1,5 1.300,83 1,5 1.088,97 1,4 964,95 1,3 1.011,44 1,3 
Cedro de São 
João 1.034,79 1,2 1.003,18 1,1 1.062,73 1,4 1.113,57 1,5 1.140,45 1,4 

Ilha das Flores  1.915,14 2,2 1.787,77 2,0 1.776,79 2,3 1.640,24 2,3 1.578,88 2,0 

Japoatã  15.915,55 18,3 13.825,74 15,4 7.048,16 9,1 9.586,48 13,2 2.224,16 2,8 
Malhada dos 
Bois 1.010,95 1,2 932,54 1,0 1.476,56 1,9 1.064,87 1,5 785,17 1,0 

Muribeca 1.528,10 1,8 1.566,16 1,7 2.125,49 2,7 2.432,89 3,3 3.145,34 4,0 

Neópolis  10.848,33 12,5 10.848,11 12,1 10.524,59 13,6 10.763,43 14,8 11.346,87 14,3 

Pacatuba  16.743,31 19,3 19.965,29 22,3 16.052,50 20,7 14.635,81 20,1 32.811,06 41,2 

Propriá  29.046,39 33,4 31.192,47 34,8 29.382,35 37,9 23.434,41 32,2 19.726,71 24,8 

Santana do 
São Francisco 1.099,82 1,3 1.104,04 1,2 1.156,08 1,5 1.086,59 1,5 1.074,90 1,4 

São Francisco  526,6 0,6 527,3 0,6 551,81 0,7 531,94 0,7 621,51 0,8 

Telha 776,88 0,9 767,44 0,9 754,9 1,0 721,56 1,0 667,72 0,8 

Total do BSFS 86.903,45 100,0 89.610,25 100,0 77.481,39 100,0 72.890,68 100,0 79.558,62 100,0 

Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2012. Elaboração: Autora 

Percebe-se ainda uma lenta evolução nesse setor devido à falta de 

agroindústrias de processamento tanto para beneficiamento do arroz produzido na 

região, quanto para o leite e coco, responsáveis geração de renda nas atividades 

agrícolas da região. 

 

4.1.3 As atividades terciárias 

O setor terciário é responsável pela maior participação dos setores na região 

com um PIB de serviços de R$ 257 mil no ano de 2009 e uma variação nos últimos 

quatros anos de 20% no período de 2005 a 2009 (Tabela 19). Esse valor é resultado 

da grande ocupação na administração pública dos municípios com mais de 50% da 

população atuando no setor conforme os dados da contas regionais (Gráfico 38). 

Além disso, a soma do valor adicionado no ano de 2009 nesta área equivale a 

54,5% do PIB serviços no mesmo ano. 
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Tabela 19 Território do BSFS - PIB Serviços - valor adicionado preços básicos 2005 a 2009 

Municípios do 
Território BSFS 

2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 

Amparo de São 
Francisco 

3.905,17 1,8 4.505,95 1,9 4.618,25 1,9 4.957,28 1,9 4.754,42 1,8 

Brejo Grande  9.852,09 4,6 11.281,16 4,8 11.882,03 4,8 12.781,54 5,0 12.498,74 4,9 

Canhoba 5.818,26 2,7 6.803,57 2,9 6.688,71 2,7 7.376,18 2,9 7.591,84 2,9 

Cedro de São João  8.750,50 4,1 9.173,14 3,9 9.953,16 4,1 10.175,80 4,0 10.026,07 3,9 

Ilha das Flores  11.329,44 5,3 12.780,54 5,4 13.250,33 5,4 14.183,78 5,6 14.191,90 5,5 

Japoatã  23.017,63 10,7 25.029,30 10,6 23.693,56 9,7 25.230,03 9,9 23.318,91 9,1 

Malhada dos Bois 7.778,33 3,6 8.286,15 3,5 9.165,78 3,7 9.501,50 3,7 8.847,34 3,4 

Muribeca 12.828,09 5,9 13.752,84 5,8 12.254,18 5,0 12.965,21 5,1 14.599,82 5,7 

Neópolis  32.213,07 14,9 35.033,09 14,8 35.883,59 14,6 37.481,98 14,7 38.562,73 15,0 

Pacatuba 19.057,23 8,8 22.174,86 9,4 22.166,00 9,0 23.099,04 9,1 28.569,91 11,1 

Propriá  63.385,53 29,4 67.578,11 28,6 75.709,70 30,9 74.772,53 29,4 72.542,83 28,2 
Santana do São 
Francisco  8.892,16 4,1 9.952,73 4,2 9.913,16 4,0 10.603,54 4,2 10.773,50 4,2 

São Francisco  4.381,81 2,0 4.975,51 2,1 5.145,81 2,1 5.586,89 2,2 5.552,48 2,2 

Telha  4.504,37 2,1 5.138,65 2,2 5.084,96 2,1 5.715,45 2,2 5.719,50 2,2 

Total do BSFS 215.713,69 100,0 236.465,61 100,0 245.409,24 100,0 254.430,74 100,0 257.549,98 100,0 

Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2011.  Elaboração: Autora 

 

Gráfico 38 Participação (%) do PIB da Administração Pública do TBSF no Estado de Sergipe - 
valor adicionado a preços básicos  

 
Fonte: IBGE, Contas Regionais, 2011.  Elaboração: Autora 
 

 

Sendo o município de Propriá o mais desenvolvido da região e o maior 

arrecadador no setor com mais de 30% de PIB de serviços no território. Em termos 

de geração de emprego a população ocupada no setor das atividades terciárias 

respondem no intervalo (1994-2010), um crescimento de 120%, principalmente com 
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relação às atividade imobiliárias, alugueis e serviços emprestados a empresa com 

um acréscimo de 866,7% neste intervalo (RAIS, 2010). 

Tabela 20 Pessoal ocupado em atividades de serviços no Território do BSFS segundo a RAIS – 
1994, 1998, 2002, 2010. 

Atividade 
Ano/Variação (%) 

1994 1998 98/94 2002 2010 2006/2002 2010/1994 

Administração pública, defesa e 
seguridade social 

2.244 2.003 -10,7 4.640 4.979 107,30 221,8 

Alojamento e alimentação 44 49 11,4 77 790 925 111,4 

Atividades Imobiliárias, aluguéis e 
serviços prestados a empresas 

3 11 266,7 44 31 -1,4 866,7 

Comércio, reparação de veículos 
automotores, objetos pessoais e 
domésticos 

379 706 86,3 876 5.532 531 171,0 

Educação  89 170 91,0 240 2.570 970 82,0 

Intermediação financeira, seguros a, 
previdência complementar e 
serviços relacionados 

125 67 -46,4 50 180 260 -25,6 

Organismos internacionais e outras 
instituições extraterritoriais  

0 0 0,0 0 0 0 0,0 

Outros serviços coletivos, sociais e 
pessoais 

38 80 110,5 101 740 636 394,7 

Saúde e serviços sociais 159 124 -22,0 158 696 340 -53,5 

Serviços domésticos  3 4 33,3 1 7 600 66,7 

Transporte e armazenagem 147 162 10,2 45 147 226 -37,4 

TOTAL 3.231 3.376 4,5 6.232 7.108 14,1 120,7 

Fonte: Seção de Atividade Econômica segundo a classificação CNAE/95 – RAIS, anos selecionados. 

 

Ainda de acordo com a tabela acima, o setor da saúde e serviços sociais 

houve uma redução de 53% na participação do território. Mesmo assim, como em 

todos os territórios do estado esse é o setor mais desenvolvido do território BSFS 

responsável por 120,7% pela ocupação nos empregos formais no período de 1994 a 

2010 e a maior arrecadação no PIB de terciário com R$ 257 mil reais no ano de 

2010 em sua participação.  
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5 AVALIAÇÃO DO AMBIENTE INSTITUCIONAL NO TERRITÓRIO DO 
BAIXO SÃO FRANCISCO SERGIPANO - BSFS 

 

A atuação das instituições públicas no fortalecimento do desenvolvimento 

econômico é fundamental para o território. Nos últimos anos, ações como 

transferências de renda, introduções de novas tecnologias, fortalecimento do capital 

social, capacitação técnica e aprendizado, crédito, entre outras ações tem 

proporcionados resultados positivos para a população. O território do Baixo São 

Francisco Sergipano tem recebido diversas ações de instituições como Ministério do 

Desenvolvimento Agrário - MDA, Ministério do Desenvolvimento Social – MDS, 

Ministério da Integração – MI através da CODEVASF, a EMBRAPA, o INCRA, 

EMDAGRO, SENAI/SE, SEBRAE/SE, SENAC/SE, UFS, Estado de Sergipe, ONG´s, 

os sindicatos rurais e as prefeituras. 

Neste capítulo será feito um registro das principais ações dessas empresas 

na região, no período de 1990 a 2010. Com o objetivo de entender as principais 

deficiências no papel das instituições públicas no desenvolvimento econômico da 

região. Para tanto, ele está composto por duas etapas: a primeira foi feita uma 

pesquisa junto a cada instituição registrando alguns programas e ações e a segunda 

foi elaborado um questionário com questões abertas para algumas instituições e 

representantes locais. 

 

5.1 Instituições Públicas no Território do BSFS 

Nos últimos anos, o Território do BSFS é palco de grandes investimentos 

públicos, dentre as instituições públicas de maiores relevância no desenvolvimento 

territorial local. O Ministério de Desenvolvimento Agrário, através das diversas 

políticas voltadas para a pequena agricultura familiar, de modo particular o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf e o programa voltado 

para o fortalecimento da política territorial o Programa Território da Cidadania cujo 

objetivo é superar a pobreza e gerar trabalho e renda no meio rural por meio de uma 

estratégia territorial. 

O objetivo do Pronaf é gerar emprego e renda através do apoio de financeiro 

das atividades agropecuárias e não agropecuárias, a partir de financiamentos 
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destinados à implantação, ampliação e modernização da infraestrutura básica da 

produção e serviços (MDA, 2010). Em 2004, somente na Região Nordeste através 

do Pronaf foram realizados 268.405 financiamentos com uma liberação de crédito no 

total de R$ 472,1 milhões de reais. Em Sergipe, especificamente, nesse período, 

foram financiados R$ 43 milhões.  De acordo, com o último Censo Agropecuário 

(2006), aproximadamente 14 mil famílias sergipanas receberam financiamento 

através do PRONAF. O território do Baixo São Francisco responde por apenas 

11,4% dessas famílias, sendo que a maior parte deles foram destinados para 

recursos de investimento (44%), seguidos de custeio (38%), manutenção do 

estabelecimento (15%) e apenas 3% para comercialização, conforme os gráficos 39 

e 40. 

 

Gráfico 39 Território do BSFS – Participação (%) dos estabelecimentos agropecuários que 
obtiveram apoio do Pronaf - 2006 

 
Fonte:Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 
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Gráfico 40 Território do BSFS - Participação (%) do Pronaf por finalidade 

 
Fonte: Censo Agropecuário, 2006. Elaboração: Autora 

 

Quanto ao Programa Território da Cidadania8, também coordenado pela 

Secretaria de Desenvolvimento Territorial no Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

Foi previsto para o ano de 2010 um total de 54 ações no território do BSFS com a 

atuação de 10 ministérios que integram o programa cujo valor previsto foi de R$ 

105.280.373,52, e até 31.12.2010 foram investidos R$ 75.717.506,18, apenas 13,9% 

do total dos recursos (MDA, 2012).  

Dentre as ações do programa estão as atividades produtivas no 

fortalecimento dos APLs, como apoio ao Projeto de Pesquisa e Transferência 

Tecnológica para inserção social, expansão das Escolas Técnicas no estado, o 

programa Luz para Todos, o Crédito Pronaf, o Garantia Safra, Programa de 

Aquisição de Alimentos, Apoio a Empreendimentos Cooperativos e Associativos e a 

Qualificação Social e profissional dos Trabalhadores visando a inserção no mercado 

de trabalho. Por exemplo, o Ministério de Minas e Energia através do Programa “Luz 

Para Todos” investiu R$ 1.360.476,81, seguido do Ministério das Comunicações na 

Ação do Sistema de Acesso à Banda Larga no mesmo período com R$ 32.231,78.  

                                            
8
Esse programa tem como objetivos promover o desenvolvimento econômico e universalizar 

programas básicos de cidadania por meio de uma estratégia de desenvolvimento territorial 
sustentável. 
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No mesmo período, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA 

foram disponibilizados segundo a tabela 21 um total de R$ 7.373.143,57 em ações 

no Território do Baixo São Francisco onde 56% foram disponibilizados para ação do 

Crédito Pronaf, no Programa de Obtenção de Terras para Trabalhadores Rurais com 

26,3% e Assistência Técnica e Capacitação de Assentados – ATER/Agricultores 

Familiares com 25% dos recursos. O restante dos orçamentos foi destinado ao 

programa com apoio a empreendimentos Cooperativos e Associativos, Concessão 

de terras para famílias de assentados e formação técnica para Agentes de 

Desenvolvimento (Tabela 21). 

 
Tabela 21 Território BSFS - Ações do Ministério de Desenvolvimento Agrário – MDA - 2010 

Ação  
% Pago sobre 

o previsto 
Pago 
(R$) 

Apoio a empreendimentos Cooperativos e Associativos 100% 217.500,00 
Apoio ao Fortalecimento da Gestão Social nos Territórios 100% 16.000,00 

Assistência técnica e capacitação de Assentados  44% 1.880.555,65 
ATER/Agricultores Familiares 0% 0,00 
Concessão de Crédito Instalação às famílias Assentadas  89% 985.000,00 
Crédito Pronaf 63% 4.184.587,92 
Formação de Agentes de Desenvolvimento 100% 80.000,00 

Licenciamento Ambiental de Assentamentos da Reforma Agrária  69% 8.500,00 

Obtenção de terras para Assentamentos de Trabalhadores rurais 100% 1.944.357,67 

TOTAL 7.372.143,57 

Fonte: MDA (2010). Elaboração: Autora 

Nos últimos anos, os programas de Transferências de Renda 

particularmente o Programa Bolsa Família9 foram essenciais na redução da pobreza 

nos municípios brasileiros. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Pobreza, através do Programa Território da Cidadania, disponibilizou até 31.12.2010 

um total de R$ 39.794.325,19 para o território do Baixo São Francisco Sergipano. 

Sendo que 53% desse recurso foram destinados ao programa Bolsa Família (Tabela 

22). 

 

 

                                            
9
Foi criado para apoiar as famílias mais pobres e garantir a elas o direito à alimentação e o acesso a 

saúde. Estão incorporados ao Bolsa família: Bolsa Escola, Cartão alimentação, Auxílio Gás e Bolsa 
Alimentação. 
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Tabela 22 Território BSFS - Ações do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate a 
Pobreza – MDS - 2010 

Ação  
% Pago sobre 

o previsto 
Pago 

Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa 
com Deficiência 75% 11.403.547,00 
Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social à Pessoa 
Idosa 31% 4.345.577,00 

Centro de referência especializada de Assistência Social - CREAS  141% 135.000,00 

Programa Bolsa Família - Benefício Bolsa Família  112% 21.943.953,00 

Programa Bolsa Família - Índice de Gestão Descentralizada  104% 409.540,19 

Programa de Aquisição de Alimentos - PAA Leite 19% 863.408,00 

Programa de Atenção Integral à Família 49,28% 429.300,00 

Serviço Socioeducativo do PETI 30,37% 264.000,00 

TOTAL 39.794.325,19 

Fonte: MDA, 2010. Elaboração: Autora 

Em 2010, o programa Bolsa Família contemplou 230 mil famílias no estado 

de Sergipe. Dessas famílias apenas 8,7% foi destinado ao território do BSFS um 

total de 17,8 mil famílias, sendo os municípios como Propriá, Pacatuba, Neópolis e 

Japoatã os mais contemplados conforme a tabela 23. 

 

Tabela 23 Municípios, Território do BSFS e Estado - Número de famílias que 
receberam a Bolsa Família no período de 2007 a 2010. 

Município, Território e Estado 2007 2008 2009 2010 

Amparo de São Francisco 305 282 342 367 

Brejo Grande 1.071 1.026 1.142 1.181 

Canhoba 481 518 581 604 

Cedro de São João 649 634 642 729 

Ilha das Flores 1.051 1.077 1.272 1.221 

Japoatã 1.669 1.574 1.972 2.161 

Malhada dos Bois 372 417 473 492 

Muribeca 938 884 1.043 1.046 

Neópolis 2.328 2.254 2.597 2.753 

Pacatuba 1.837 1.788 1.959 2.117 

Propriá 3.075 2.842 3.320 3.311 

Santana do São Francisco 887 803 875 932 

São Francisco 409 388 456 485 

Telha 383 379 448 486 

TBSF 15.455 14.866 17.122 17.885 

Sergipe 187.470 179.875 220.175 230.418 

Fonte: Programa Bolsa Família (PBF), MDS (2010). Elaboração: Autora. 

 

Além dessas instituições voltadas para as áreas mais assistencialistas o 

território tem o apoio de instituições voltado também para o desenvolvimento 
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regional, geração de emprego e renda, combate às secas, infraestrutura hídrica e 

ordenação territorial e irrigação, a exemplo do Ministério da Integração. Esse 

ministério através da Companhia de Desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco 

e Parnaíba – CODEVASF vem atuando fortemente na região do Baixo São 

Francisco desde a implantação dos perímetros irrigados em 1974, cujo foco é a 

atuação no fortalecimento de infraestrutura (prédios e lotes) e na assistência técnica 

no fornecimento de equipamentos e instalações e comercialização até os dias 

atuais.  

Enfim, a irrigação está presente no território desde a década de 70 com a 

construção dos perímetros irrigados através da CODEVASF. De acordo com a 

empresa atualmente no território existem três perímetros irrigados no cultivo do 

arroz, são eles: o perímetro de Propriá (Propriá, Telha e Cedro de São João), o 

perímetro do Cotinguiba-Pindoba (Propriá, Neópolis e Japoatã) e Betume (Neópolis, 

Ilha das Flores e Pacatuba), atualmente mais de duas mil famílias produzem arroz 

em lotes de 4 hectares, entre os meses de maio e março, a qual viabilizou a 

exploração contínua de 6.253 hectares de várzeas, dos quais 82% com cultura 

irrigado por inundação. O objetivo da empresa é o desenvolvimento integrado de 

áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários 

(CODEVASF, 2012). 

Quadro 2 Situação dos Perímetros Irrigados do Baixo São Francisco 

Projeto  Localização Construção Área Lotes Produção 

Propriá 
Propriá, Telha 

e Cedro de 
São João 

1975 1.777 300 Arroz e peixe 

Cotinguiba/Pindoba 
Propriá, 

Neopólis e 
Japoatã 

1979 2.425 520 
Arroz e 

policultura 

Betume 
Neopólis, Ilha 
da Flores e 
Pacatuba 

1976 2.800 746 Arroz e peixe 

Fonte: CODEVASF, 4ªSR 

 

No período de 2000 a 2010, a empresa orçou um total de R$ 5 milhões em 

contratos e convênios, relacionados no quadro 3. Essas ações refletem diretamente 

no papel em que a empresa desempenha atualmente seja na assistência técnica 

(funcionamento da região no sentido de capacitação dos produtores, organização 

produtiva comercialização), seja na manutenção dos drenos e no apoio de 
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fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais no setor de piscicultura, apicultura  e 

na agricultura irrigada. 

 
Quadro 3 Ações da CODEVASF no período de 2000 a 2010 

CONTRATADO OBJETO VALOR 

Fahma Planejamento e 
Engenharia Agrícola Ltda 

Execução de Assistência Técnica e Extensão 
Rural nos perímetros Irrigados de Propriá, 
Cotinguiba/Pindoba e Betume 

R$ 3.858.470,28 

R ; J Comércio e Serviços de 
Limpeza LTDA-ME 

Execução de serviços de manutenção, 
conservação e funcionamento da infraestrutura 
física dos viveiros de produção e abastecimento 
de água do Centro Integrado de Recursos 
Pesqueiros e Aquicultura de Betume, na Estação 
de Piscicultura e Aquicultura de Betume na 
Estação de Piscicultura de Betume- 4ª CIB, 
localizado no povoado Betume, município de 
Neópolis, Estado de Sergipe. 

R$ 19.283,84 

Laurindo Serviços e Construções 
Ltda. 

Execução de serviços de manutenção na área 
do Projeto Amanhã, situada no povoado 
Betume, município de Neópolis no Estado de 
Sergipe. 

R$ 66.900,00 

CODEVASF 

Execução de atividades de operação e 
manutenção da infraestrutura de uso comum dos 
perímetros irrigados de Propriá, 
Cotinguiba/Pindoba e Betume, em Sergipe. 

R$ 669.510,50 

Distrito de Irrigação do Perímetro 
e Propriá - DIPP 

Serviços de Assistência Técnica e Extensão 
Rural - ATER nos Perímetros Irrigados do Baixo 
São Francisco/SE (2007). 

R$ 191.701,50 

Instituto de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico 
(Convenente) 

Recuperação de matas ciliares e áreas 
degradadas no Baixo São Francisco Sergipano. R$ 330.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTOS R$ 5.135.866,12 

Fonte: SIGEC/CODEVASF (2012). Elaboração: Autora 
 

Ainda com visão no desenvolvimento das atividades rurais do território do 

Baixo São Francisco, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento tem sua 

contribuição a partir das pesquisas e transferências de novas tecnologias da 

Embrapa Tabuleiros Costeiros. Os trabalhos são realizados juntamente com a 

Embrapa Arroz e Feijão e a 4a SR Codevaf, cujo objetivo é boas práticas 

agronômicas, cooperativismo e comercialização, além de novas pesquisas para 

rizicultura na região.  

Nos últimos anos, juntamente com o governo do estado de Sergipe, a 

Embrapa vem atuando no programa do Governo Federal “Territórios da Cidadania” , 

o objetivo é promover a interiorização do desenvolvimento regional por meio da 

dinamização de atividades econômicas e a garantias de direitos, tendo como base o 
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planejamento e execução de políticas públicas a territorialidade. Em dois anos, 

foram investidos R$ 29 bilhões em ações integradas e efetivas de desenvolvimento, 

beneficiamento mais de 40 milhões de pessoas em 1.852 municípios brasileiros com 

níveis de pobreza mais acentuados (EMBRAPA, 2012). 

Em Sergipe, somente nos anos de 2008 e 2009 foram aplicados mais de R$ 

900, milhões, em obras como construção de habitações e fomento de cadeias 

produtivas e arranjo produtivos locais. Além disso, a empresa garantiu avanços 

excelentes na produção de sementes de qualidade, a exemplo do milho, 

responsável pela maior produção no estado (EMBRAPA, 2012). 

Por último, fazemos uma análise da atuação do governo do Estado no 

Território e não poderíamos deixar de citar o Projeto Platô de Neopólis, criado em 

1994, que envolviam os municípios de Neopólis, Japoatã, Pacatuba e Santana do 

São Francisco no estado de Sergipe com a produção de fruta para mercado externo 

e interno, num total de 10.432 hectares, sendo que 70% das terras eram das áreas 

irrigáveis, com objetivos de aumentar a diversificação agrícola e agroindustrial, além 

dos incrementos dos níveis de produção e rentabilidade dos cultivos e geração de 

emprego e renda na área rural. 

Foram criados 38 módulos empresariais e médios para produção de fruta 

para exportação, porém passados dez anos de sua implantação, o projeto foi uma 

agravante na região. O aumento dos números de pobres e miseráveis triplicaram na 

região. Enfim, esse projeto deixou para o estado de Sergipe uma dívida social 

altíssima no território até os dias atuais. 

O estado através do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior - 

MIDC e a Secretaria do Desenvolvimento e da Ciência e Tecnologia – SEDETEC no 

Estado de Sergipe criou, em 2007 o NEAPL/SE (Núcleo Estadual de Apoio de 

Arranjos Produtivos Locais de Sergipe) cuja missão é articular as ações 

relacionadas ao apoio das atividades produtivas locais no estado. A estratégia 

fundamental dos APLs é melhorar, entre outras coisas, as condições locais para o 

crescimento das empresas e das atividades/negócios rurais, para o incentivo a 

interiorização dos investimentos e para promoção da inovação tecnológica nas Micro 

e Pequenas Empresas (MPEs) e no ambiente rural e o aumento do emprego e da 

renda local. Em suma, apoiar as vocações produtivas locais por meio da capacitação 
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produtiva e social de empreendimentos de pequeno porte por meio da inovação 

tecnológica. 

O resultado desta pesquisa concluiu que no Território do BSFS que existem 

10 APLs, são eles: Apicultura, Cerâmica Vermelha, Confecções e Artesanatos de 

Bordado, Fruticultura, Mandioca, Ovinocaprinocultura, Pecuária do Leite, Petróleo e 

Gás, Piscicultura e Rizicultura. Entre as atividades emergentes estão à apicultura, 

piscicultura e a ovinocaprinocultura. De acordo com a SEDETEC (2008), a 4ªSR 

CODEVASF vem atuando tanto nos APLs de piscicultura como na disseminação de 

tanque-rede, viveiros escavados e em canais de irrigação, além de apoiar a 

apicultura com a construção de agroindústria para processamento e a certificação do 

mel. 

Enfim, a sinergia entre essas empresas torna-se fundamental para o sucesso 

dos APLs no Estado. Então, além dos órgãos federais citados acima, no apoio do 

desenvolvimento econômico local. Participam do processo, empresas no sistema 

bancário com a facilitação de crédito os Bancos do Brasil, Nordeste e o BANESE; 

atuando na capacitação de gestão e treinamento estão às entidades como a 

EMDAGRO, o SEBRAE/SE e SENAI/SE; na pesquisa e fornecimento de qualidades 

das sementes, enfim, no desenvolvimento e na inovação tecnológica, para a 

geração e adaptação e transferência de conhecimentos e tecnologias para o 

desenvolvimento sustentável estão a EMBRAPA e a UFS/SE e no espaço rural 

estão as organizações sociais como sindicatos rurais, Cooperativas, Associações 

Rurais, Conab e as ONGs.  

O apoio destas instituições é feito através de consultorias realização de 

eventos, divulgações de informação e além de oferta de crédito, infraestrutura 

básica, assistência técnica, capacitação/ treinamento e outros. No quadro 4, estão 

às principais instituições e suas respectivas atividades no apoio e colaboração. 
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Quadro 4 Instituições Públicas nos APLs no Território do BSFS.  

APL 
 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS  
 

Apicultura BB, BANESE, BNB, CODEVASF, EMDAGRO, SENAC, PRONESE 

Artesanato de Cerâmica BANESE, SEBRAE, PRONESE 

Carcinicultura BANESE, BNB, EMDAGRO 

Confecções e Bordados BB, SEBRAE, SENAC, UFS, PRONESE 

Fruticultura BB, BANESE, BNB, EMBRAPA, EMDAGRO, SENAC, PRONESE 

Mandioca BB, BANESE, BNB, CODEVASF, EMDAGRO, SENAC, PRONESE 

Pecuária do Leite BB,BANESE,BNB,CODISE,EMDAGRO, FAPITEC,PRONESE 

Petróleo e Gás BNB, SEBRAE, SEGIPITEC, UFS, PRONESE 

Piscicultura BB, BANESE, BNB, CODEVASF, EMDAGRO, SENAC, PRONESE 

Rizicultura BB, BANESE, BNB, CODEVASF 

Ovinocaprinocultura BB, BANESE, BNB, EMBRAPA, EMDAGRO, SENAC, PRONESE 

Fonte: SEDETEC (2010). Elaboração: Autora 
 

Apesar de toda essa articulação das instituições no território, os indicadores 

econômicos e sociais são inexpressivos.  No próximo item, foi elaborado um 

questionário com objetivo de entender melhor as principais questões que dificultam 

esse crescimento. 

 

5.2 Avaliação das Políticas Públicas no Desenvolvimento do BSFS 

No sentido de elucidar o registro das instituições no desenvolvimento do 

BSFS, foi feita uma entrevista com alguns técnicos da CODEVASF, responsáveis 

pela dinâmica do desenvolvimento regional através dos perímetros irrigados e com 

algumas instituições que contribuem para desenvolvimento naquela região por 

alguns anos, como: EMDAGRO, SEBRAE, representante do território do BSFS, 

Assistência Técnica - ATER, presidente de cooperativa e alguns secretários de 

obras das prefeituras municipais. As entrevistas foram orientadas por um roteiro 

breve sobre situações referentes às seguintes questões: 

1. Atualmente quais as principais questões no território do BSFS que impedem o 

seu desenvolvimento econômico? 

2. Qual a avaliação das políticas públicas no território nos últimos vinte anos? É 

positiva ou negativa? Em sua opinião o que precisa ser melhorado? 
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3. De que forma você avalia a relação existente entre as instituições públicas e 

os atores locais como, por exemplo, o produtor rural? 

4. Do ponto de vista econômico quais ações poderiam ser implantadas na região 

para assegurar a melhora dos indicadores no Baixo São Francisco? 

5. Quais as questões mais importantes para serem estudadas no processo de 

desenvolvimento territorial?  

Para o presidente do Conselho deliberativo do território do Baixo São 

Francisco, Petrônio da Silva, território do BSFS é um território com características 

rurais onde a principal atividade é o arroz. Porém, é uma atividade que vem 

enfrentando várias crises na região. Para ele a empresa responsável pela melhoria 

na produção do arroz é a CODEVASF, principalmente no sistema de ATER, 

manutenção dos drenos e especialmente na infraestrutura tecnológica no sentido de 

reduzir despesas como água e luz, resíduos sólidos como agrotóxicos e fertilizantes 

que diminuem a obtenção dos lucros no setor. Além desses problemas, o baixo nível 

técnico dos produtores da região; o nível elevadíssimo de inadimplência dos 

produtores; o tamanho dos lotes para produção no máximo até 4 hectares e a falta 

de iniciativa de algumas instituições parceiras no sentido de viabilizar a criação de 

agroindústrias na região para agregar valor na produção do arroz e reduzir o papel 

constante do atravessador. 

Para a CODEVASF, o território apresenta algumas deficiências estruturais. A 

primeira delas, diz respeito ao tamanho dos lotes desde a sua divisão, em 1970 até 

os dias atuais. Segundo o entrevistado os lotes dos perímetros irrigados possuem no 

máximo 3,5 hectares o que é afeta a sua produtividade final e a obtenção de lucro, 

além de aumentar as despesas o que dificulta mantê-lo. Além disso, o processo 

tecnológico no manuseio dos perímetros, ou seja, o sistema de irrigação é precário 

por conta da necessidade do cultivo de arroz pelo sistema de inundação. Além 

disso, o elevado grau de inadimplência dos produtores o que dificulta o acesso a 

crédito e por último o baixo grau de cooperativismo entre os agricultores dificultando 

a parceria com outras empresas é muito baixo o que dificulta a organização. 

De acordo com o IBGE, a quase totalidade dos rizicultores é de pequenos 

proprietários dos seus estabelecimentos, com um número pouco expressivo de 

arrendatários e ocupantes. A produção de arroz é destinada principalmente amo 
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mercado, com 3% voltados ao autoconsumo familiar. Parcela expressiva da 

produção, 52%, é vendida diretamente à industria e outros 45% a intermediários 

(CODEVASF,2012). Além disso, a empresa admite a necessidade de melhoria nos 

drenos e a construção de pequenas agroindústrias para o beneficiamento do arroz 

que por sua vez aumentaria o emprego e a renda dessa região. Para o Sr. Ricardo 

Martins, Chefe de Irrigação da 4a SR CODEVASF/Aracaju, existem, também, 

segundo os irrigantes problemas de drenagem que tem causado tanto erosão como 

assoreamento bem como na qualidade da água. Essa contaminação tem 

prejudicado muito a atividade de piscicultura na região. 

Outro fator que tem prejudicado à produção e que conduz à contaminação 

das águas é o uso desordenado e indiscriminado de agrotóxico e veneno por parte 

dos produtores não obedecendo nenhum critério técnico exigido e a ausência da 

fiscalização que coíba essa ação. Ainda com relação aos problemas elencados, na 

rizicultura sergipana, de acordo com os produtores locais, o grau de modernização 

da produção e do beneficiamento é tão baixo que se torna incapaz de competir com 

o produto vindo das regiões do sul e centro-oeste onde o arroz é parbolizado. 

De acordo com o presidente, da única cooperativa agrícola de arroz da 

região, a Cooperflores, a assistência técnica é ineficiente para os problemas gerados 

na região. Confirmando essa visão, o secretário de Administração do Município de 

Propriá, Sr. Edésio, afirma que existe uma falta de planejamento por parte das 

instituições parceiras no desenvolvimento do BSFS principalmente nos setores de 

produção, beneficiamento, comercialização e armazenamento do produto. Ele 

destaca também um sucateamento alarmante na infraestrutura hídrica (irrigação). 

Além disso, informa que o agricultor não absorveu tecnologias. Mesmo com a 

melhoria das sementes oferecidas todos os anos pelo governo do estado o cultivo 

do arroz é igual a quarenta anos atrás. Em sua visão não existe uma preocupação 

com meio ambiente. Primeiro por causa do sistema irrigação atrasado o que leva a 

grande desperdício das águas do rio e em segundo lugar o uso expressivo de 

agrotóxico nessa região sem fiscalização apropriada das empresas competentes. 

A EMDAGRO, Serafim Neto, coloca o grau de escolaridade e o 

endividamento como dificuldades preliminares no processo de desenvolvimento 

desta região. O primeiro é essencial para o acesso às novas informações e 

tecnologias abordadas no setor; e o segundo pelo o acesso ao crédito facilita a 



97 

compra de produto e equipamento para poder melhor manusear sua produção 

garantindo lucro para os produtores. Além disso, ainda persiste uma tendência 

cultura o os empreendimentos ligados a uma conduta individualista e à falta de 

organização de produtores. A EMDAGRO faz um conjunto de 

capacitações/treinamentos, com o objetivo de tentar sensibilizar os produtores a se 

associarem e comprarem de forma coletiva. 

Para alguns produtores das regiões existem alguns entraves na produção que 

acabam gerando um ciclo virtuoso e atrapalha toda a produção, vejamos: 

 Falta de Crédito; 

 Crédito fora do prazo; 

 Falta de sementes de boa qualidade; 

 Assistência Técnica; 

 Custo da Produção; 

 Armazenamento; 

 Beneficiamento do Arroz; 

 Venda do produto; 

 Manutenção dos lotes; 

 Ataques de predadores. 

Na tentativa de minimizar a pobreza rural nesta região, o SEBRAE em 2010 

criou um projeto chamado “Pacto de Cooperação para do Baixo São Francisco” cujo 

objetivo é estabelecer um novo estágio de evolução do capital humano e social, 

baseado no aumento do nível de empreendedorismo, influenciando no processo de 

desenvolvimento dos municípios pelos caminhos do planejamento, inovação e 

gestão compartilhada com foco nos potenciais econômicos, culturais e locais. 

Então, por meio da entrevista foi possível perceber uma série de limites in 

loco justificam o avanço dos baixos indicadores de desenvolvimento econômico. A 

ideia de desenvolvimento vem ligada ao progresso técnico, melhorar as condições 

produtivas e o avanço da qualidade de vida da população. Para isso seria 

necessário apoiar essas ações de desenvolvimento mais eficazes como: a. 

fortalecer o associativismo e o cooperativismo, introduzir novas tecnologias no 
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sistema de irrigação e manutenção de equipamentos, c. criar agroindústrias para 

beneficiamento do arroz na região, d. fortalecer a extensão rural, ampliando o 

quadro técnico; e criar políticas de comercialização excluindo o papel do 

atravessador na região; f. aumentar os cursos de capacitação e treinamentos; g. 

aumentar o grau da parceria com as prefeituras no sentido de oferecer máquinas e 

equipamento para cultivo e colheita do produto, além de comprar desta mercadoria 

para merenda escolar, por exemplo; h. capacitar os produtores para acesso ao 

crédito e manuseio para reduzir o número de inadimplentes. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

A pobreza nos países subdesenvolvidos é resultado da incapacidade de 

proporcionar níveis de vida aceitáveis para uma grande proporção da população de 

um país agravando em misérias e privações materiais. A distância entre as rendas 

per capita dos países após a Segunda Guerra Mundial foi suficiente para retomar o 

estudo do conceito de desenvolvimento econômico. Gerar desenvolvimento significa 

aumentar a acumulação de capital nas atividades gerando lucros e poupança para 

famílias no sentido de aumentar o emprego e a renda da população.  

No Brasil, a partir da década 90, houve uma redução da taxa de natalidade e 

um aumento da expectativa de vida ao nascer, resultado da melhoria de elementos 

como alimentação, o atendimento médico, habitação, saneamento básico, 

segurança e meio ambiente. Mesmo assim, as desigualdades de renda entre as 

regiões continuam elevadas, por causa dos fortes investimentos nas Regiões Sul e 

Sudeste no processo da industrialização. A concentração de pobres do país 

aumenta na Região Nordeste com 18% da população vivendo em extrema miséria 

com renda per capita de R$ 70,00 por mês, com a maior parte delas morando em 

áreas rurais (Censo Demográfico, 2010). 

Em Sergipe essa situação é alarmante, apesar de nos últimos anos 

apresentar as maiores rendas per capita da Região Nordeste, resultado da cadeia 

produtiva minero-químico concentrada nas regiões próximas à capital Aracaju. Os 

municípios onde a base da economia eram as atividades agropecuárias a pobreza é  

avassaladora, principalmente em Poço Redondo, Monte Alegre, Canhoba, Pacatuba 

e Japoatã onde mais de 30% da população vivem em situação de extrema miséria 

(Censo Demográfico, 2010). Para tanto, o objetivo deste trabalho foi analisar as 

questões do desenvolvimento econômico no Território do Baixo São Francisco, no 

intuito de esclarecer os baixo indicadores de desenvolvimento econômico neste 

território mesmo diante das potencialidades do Rio São Francisco com destaque 

para agricultura irrigada, rizicultura, a piscicultura e a pesca artesanal e a presença 

da intervenção pública desde a década de 70 na região. 

Percebeu-se que dentre as principais questões está uma ineficiência 

produtiva em diversos segmentos do território. Primeiro nos indicadores 
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socioeconômicos, no que diz respeito, à educação que apesar da evolução nos 

indicadores educacionais, houve uma redução na taxa de analfabetos do território, 

nos últimos anos, e aumento da frequência das crianças e dos jovens na sala de 

aula. Porém, a taxa de analfabetos continua alta, principalmente, na faixa etária 

adulta com 35% da população; destaque, também, para o baixo poder aquisitivo da 

população diminuindo o poder de compra no mercado e afetando a produção em 

escala do setor, além de dificultar a criação de agroindústrias para o beneficiamento 

do produto. Percebe-se, também, a necessidade de maiores investimentos nas 

áreas de beneficiamento do leite, do arroz, na construção de viveiros. Enfim, 

investimentos que agreguem valor aos produtos agropecuários tornando-os mais 

competitivos no mercado; na infraestrutura de saneamento básico alguns municípios 

deixam ainda a desejar com sistema de esgoto inadequado para moradia, essa 

questão é mais agravante nas áreas rurais dos municípios, exceção ao município de 

Propriá. 

Quanto à estrutura produtivas das atividades agropecuárias são necessárias 

algumas intervenções no sentido de minimizar problemas habitualmente 

encontrados que dificultam o processo de desenvolvimento econômico local. A 

melhoria na estrutura fundiária onde, segundo os dados do último censo 

agropecuário mais de 50% dos domicílios rurais agropecuários do Baixo São 

Francisco estão concentrados em áreas inferiores a 10 hectares, enquanto que 

menos de 10% dos domicílios se concentram em áreas acima de 100 hectares; 

outro agravante e adoção de novas tecnologias no processo produtivo.  

A ineficiência da aquisição de máquinas equipamentos e a introdução de 

tratores nas áreas para agregar valor ao do produto final. Além disso, aprendizado 

técnico e interativo é extremamente importante para desenvolvimento das áreas 

rurais no acesso de novas tecnologias. Um grande exemplo seria segundo alguns 

técnicos da CODEVASF, a modernização no sistema de irrigação no sentido de 

reduzir custos principalmente de água e energia e contribuir mais diretamente com o 

meio ambiente.  

Diante deste cenário, são necessários atuação com maior eficiência por parte 

das instituições que fazem parte do apoio dessas atividades econômicas na região. 

Enfim, são necessárias medidas que venham a deslanchar e reduzir o número de 

pobres no território aumentando a geração de emprego e renda da população. 
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Sendo assim, recomenda-se algumas medidas imprescindíveis para o 

desenvolvimento econômico da região: 

 A necessidade de aumentar os investimentos, principalmente na área de 

tecnologia e capacitação;  

  Políticas de geração de renda e ocupações não-agrícolas: que visem 

estimular a pluriatividades das famílias rurais e outros usos para os espaços 

rurais (como o turismo, moradia e preservação ambiental); 

 Re-qualificação profissional necessária da população rural para inseri-la 

nesse novo espaço, além de incentivar o aprendizado interativo 

proporcionando maior eficiência na gestão dos empreendimentos agrícolas; 

 Maior interação do ambiente institucional nas políticas pública de apoio ao 

desenvolvimento rural principalmente na assistência técnica, no acesso ao 

crédito e capacitação, no treinamento dos produtores e no fortalecimento dos 

arranjos institucionais locais; 

 Construção de agroindústrias para beneficiamento do produto, agregando 

valor e gerando mais emprego e renda na região; 

 Organização produtiva dos produtores e o fortalecimento do cooperativismo e 

associativismo. 

 

Por fim, a melhoria dos indicadores econômicos e sociais é resultado de um 

conjunto de forças interagindo em prol do desenvolvimento territorial com a interação 

das instituições públicas e aprendizado tecnológico a partir das necessidades dos 

atores locais e sua cultura local. Sendo assim concluímos que a avaliação das 

instituições públicas é inquestionável devido à interação com os atores locais e a 

necessidade de programar políticas públicas, com intuito de reduzir as 

desigualdades econômicas e sociais nas regiões rurais, sobretudo no território do 

Baixo São Francisco, desempenhando fatores como aprendizagem, conhecimento, 

inovação, cooperação, acesso a financiamentos e melhoria no capital social. 
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