
Procuradoria Geral do Município

LEI Nº 2.602/2013.

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município 
de Petrolina para o quadriênio de 2014/2013 
e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, faço saber que a Câmara aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º. A presente Lei dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) do Município de 
Petrolina para o quadriênio 2014/2017, que estabelece, para este período, as diretrizes, 
objetivos e metas da Administração Pública Municipal para as despesas de capital e outras 
delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

§ 1º. Para o cumprimento das disposições constitucionais que tratam do Plano 
Plurianual, consideram-se:

I - Diretrizes: o conjunto de ações que disciplinam e orientam a ação do Governo 
Municipal;

II - Objetivos: os resultados que se pretende alcançar com a realização das Ações 
Governamentais;

III - Metas: a especificação qualitativa e/ou quantitativa dos objetivos estabelecidos.

§ 2º. As diretrizes, objetivos e metas a que se refere o caput são os especificados no 
Anexo Único da presente Lei, através dos seguintes capítulos:

� Desafios Futuros de Petrolina;
� Estratégia de Desenvolvimento de Petrolina;
� Eixos e Programas.

Art. 2º. A ação da Administração Pública Municipal para o período 2014/2017, em 
consonância com as diretrizes, objetivos e metas, de que trata o artigo 1º da presente Lei, 
encontra-se estruturada no seu Anexo Único de Programas, Projetos e Atividades com a 
especificação das Ações correspondentes.

§ 1º. Para o efeito da presente Lei, entendem-se por: 

I - Programa: instrumento de organização da ação governamental visando à 
concretização dos objetivos pretendidos;

II - Projeto: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, das quais resulta um 
produto que concorre para a expansão e ou o aperfeiçoamento de ações do governo;

III - Atividade: um instrumento de programação para alcançar o objetivo de um 
programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo.
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§ 2º. Os programas, projetos e atividades a que se refere o caput são especificados 
no capítulo que trata da discriminação das ações dos órgãos que compõem o Poder 
Legislativo e o Poder Executivo do Município de Petrolina, com seus respectivos custos.

Art. 3º. A cobertura dos custos previstos na implementação do PPA 2014/2017 do 
Município de Petrolina far-se-á mediante a aplicação de recursos decorrentes da 
arrecadação dos tributos de competência municipal, bem como de receitas oriundas de 
rendimentos patrimoniais, da prestação de serviços, de transferências constitucionais 
federais e estaduais, de alienação de bens e ainda de receitas auferidas mediante a 
celebração de convênios e de contratos de operações de crédito.

Art. 4º. Os valores financeiros contidos da presente Lei serão atualizados segundo 
os mesmos critérios utilizados para as Leis Orçamentárias Anuais do Município no período 
2014/2017.

Parágrafo Único. Os critérios de atualização monetária do Plano Plurianual 
2014/2017 serão definidos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias dos exercícios 
correspondentes.

Art. 5º. As metas fiscais para o exercício de 2014 são as constantes do Anexo I da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Petrolina para aquele exercício.

Parágrafo Único. As metas referidas no caput para os exercícios do período 
2014/2017 serão estabelecidas nas respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias de cada 
exercício.

Art. 6º. Revisões ou modificações do Plano Plurianual, de que trata a presente Lei, 
poderão se dar anualmente, por ocasião da Lei de Revisão do PPA, nos termos da Emenda 
à Constituição Estadual n° 31/2008, ou a qualquer tempo, através de Lei específica, quando 
se observar a necessidade de ajustamento do Plano a alterações da realidade social, 
econômica e financeira do Município.

Art. 7º. A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os 
seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2014.

Art. 8º. Revogam-se as disposições em contrário.
                    

GABINETE DO PREFEITO DO MUNÍCIPIO DE PETROLINA, EM 19 DE DEZEMBRO DE 
2013.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Prefeito



Procuradoria Geral do Município

ATO DE SANÇÃO Nº 787/2013

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, desincumbindo-se de suas atribuições 
legais e com arrimo no art. 60, inciso V, da Lei Orgânica do Município, e considerando o 
atendimento do regular procedimento legislativo à espécie aplicado.

I) - RESOLVE: SANCIONAR e PROMULGAR a Lei que Dispõe sobre o Plano Plurianual do 
Município de Petrolina para o quadriênio de 2014/2013 e dá outras providências. Tombada 
sob nº 2.602, de 19 de dezembro de 2013 - Publique-se, nos termos e na forma da lei.

Gabinete do Prefeito, em 19 de dezembro de 2013.

JULIO EMILIO LOSSIO DE MACEDO
Prefeito Municipal
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APRESENTAÇÃO

O documento apresenta o Plano Plurianual 2014/2017 do Município de Petrolina 
que deve orientar as ações e iniciativas do governo municipal para os próximos quatro anos. O 
PPA é um plano do governo municipal que define as diretrizes, os objetivos e as metas da 
administração pública de Petrolina para as despesas de capital e outras delas decorrentes e
para as relativas aos programas de duração continuada.  Essas despesas se organizam em 
programas e projetos compondo as ações programáticas governamentais de médio prazo 
(quatro anos) que são operacionalizadas em cada ano pela peça orçamentária. 

Esta versão técnica contém as bases da estratégia de desenvolvimento de 
Petrolina que será detalhada e explicitada em Programas, projetos, atividades e operações 
especiais e ações demonstradas nos Anexos. O documento apresenta uma análise dos 
grandes desafios futuros de Petrolina, os macro-objetivos e eixos estratégicos de 
desenvolvimento, explicitando metas globais a serem perseguidas pelo governo e seus 
parceiros. Além disso, indica, de forma agregada, a organização dos programas por eixo 
estratégico, a distribuição dos recursos em grandes áreas (órgãos e secretarias municipais), 
as fontes de financiamento, com destaque para a capacidade futura de investimento da 
Prefeitura, e os fundamentos do sistema de gestão e monitoramento do PPA.

O processo de elaboração do PPA 2014/2017 contou com uma aprofundada 
análise técnica, com base em dados e informações secundárias disponíveis e em documentos 
técnicos, planos e projetos anteriores e em elaboração. Por outro lado, organizou uma ampla
participação da sociedade, combinando dois procedimentos complementares: entrevistas 
gerais com atores sociais relevantes e formadores de opinião e com secretários municipais; e 
plenárias regionais com envolvimento das comunidades locais na formulação de propostas e 
demandas de projetos e ações do governo municipal1.

A primeira parte do documento analisa os desafios futuros do município, 
procurando identificar os principais estrangulamentos e as grandes potencialidades internas, 
assim como as oportunidades e as ameaças que podem surgir no contexto externo ao 
município, incluindo o mercado internacional que vive um momento de forte desaceleração 
econômica. 

A partir dessa configuração (interna e externa) o segundo capítulo do PPA enuncia 
uma síntese da Estratégia de Desenvolvimento de Petrolina expressa em macro-objetivos e 
eixos estratégicos que definem as grandes linhas de atuação e concentração de esforços para 
prepara Petrolina para o futuro, vale dizer, enfrentar os estrangulamentos e explorar as 
potencialidades para situar favoravelmente o município no contexto externo; este capítulo 
converge para a apresentação das metas globais que mostrar os resultados que se pretende 
alcançar até 2017.

1 Foram realizadas dez Plenárias em cada uma das regiões de planejamento em que foi dividido o território do 
Município, contando com participação de cerca de 1.300 pessoas e a apresentação de centenas de propostas e 
demandas regionais incorporadas no PPA e que formarão as Agendas Regionais.
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O capítulo III detalha os eixos estratégicos em conjunto de ações (apresentadas 
ainda de forma agregada) que devem viabilizar os macro-objetivos e as metas globais no 
horizonte do PPA, explicitando Programas e Projetos2 e a distribuição de recursos por eixo,
órgão e secretaria de governo, distinguindo os recursos próprios dos recursos de parceiros 
(incluindo convênios com a União e o Governo do Estado de Pernambuco. No capítulo IV é 
feita uma análise das possibilidades financeiras do município, com base em hipóteses sobre a 
melhoria das finanças públicas, assim como indicação das outras fontes de financiamento dos 
programas e projetos. E o último capítulo mostra o sistema de gestão do PPA, forma de 
estruturação do governo para a execução e monitoramento com eficiência, eficácia e 
efetividade das ações, programas e projetos.

2 Programa é um instrumento de organização da ação governamental para concretização dos objetivos, que se 
desdobram em projetos, entendidos como instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 
envolvendo um conjunto de operações limitadas no tempo, atividades, conjunto de operações que se realizam de 
modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo, e 
operações especiais, despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações 
de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou 
serviços.
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I. DESAFIOS FUTUROS DE PETROLINA

1.1 Diagnóstico do município de Petrolina
O município de Petrolina é o mais importante do Sertão do São Francisco, situado 

no extremo oeste de Pernambuco, com uma área de 4.558 k2, uma população de 293.962 mil 
habitantes (2010), correspondente a 3,3% do total da população do Estado. O município 
apresenta um grande dinamismo econômico nas últimas décadas, como também, tem 
registrado um forte crescimento demográfico e se situa entre os municípios pernambucanos 
com melhores indicadores sociais, embora ainda relativamente baixos, convivendo com 
pobreza, desigualdade social e territorial, incompatíveis com a base moderna da economia e o 
ritmo de expansão do produto e do PIB-Produto Interno Bruto per capita.

Petrolina é um dos municípios brasileiros que passou por intensa transformação 
socioeconômica nas últimas décadas, como resultado da implantação e ampliação da 
agricultura irrigada e da consolidação do Município como centro regional de serviços 
modernos, combinado com um forte movimento imigratório. A economia municipal cresceu em 
ritmos superiores à média do Estado de Pernambuco, mas a população também se expandiu 
de forma acelerada no período recente. O desempenho dos últimos anos da economia e as 
condições estruturais atuais de Petrolina definem suas perspectivas futuras, suas 
potencialidades e também os grandes estrangulamentos que podem inibir o desenvolvimento 
municipal.  

Neste período de intensa modernização da economia de Petrolina, o município 
ampliou fortemente sua integração econômica com o exterior com base nas exportações da 
fruticultura irrigada. Como consequência, sua economia passou a depender mais das 
flutuações do mercado internacional e das transformações econômicas e tecnológicas globais, 
criando novos desafios para o desenvolvimento regional e do próprio município.

Este capítulo apresenta um diagnóstico socioeconômico e regional de Petrolina, do 
qual se busca identificar suas potencialidades e fragilidades, e uma análise das tendências do 
contexto externo, para ressaltar as oportunidades e as ameaças que podem influenciar o 
desenvolvimento futuro do município.

1.1.1 Dinâmica econômica
Petrolina é, a partir dos dados do Censo demográfico de 2010, a quinta maior 

economia entre os municípios do Estado de Pernambuco e um dos mais dinâmicos em termos 
de ritmo de crescimento econômico (mais de 5% ao ano no período 2006/2010). Com um PIB 
de R$ 3,14 bilhões (dados de 2010 do IBGE), Petrolina representa cerca de 3,31% do produto 
pernambucano; no entanto, o município tem o décimo terceiro PIB per capita de Pernambuco 
(R$ 10.708,00 em 2010), praticamente no mesmo patamar da média estadual (R$ 10.822,00). 
A participação do município na economia e na população de Pernambuco é praticamente a 
mesma (em torno de 3,2%), embora na distribuição dos municípios tenha tido nos últimos anos 
uma melhora na posição no PIB (quinto lugar). 

Fora da Região Metropolitana do Recife, Petrolina, é a quinta maior economia do 
Estado, tendo a maior base econômica do interior, com o sétimo PIB de Pernambuco, como 
mostra a tabela 01. Ademais, o que observamos é uma descentralização do processo de 
crescimento e desenvolvimento da economia em direção ao interior do Estado, prova de que 
Petrolina e outras cidades passam a possuir uma parcela maior do PIB estadual em relação a 
2009. 
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TABELA 01

Relação da População e o PIB – 2010

REGIÃO POPULAÇÃO PIB

Recife 17.48% 31.55%

Jaboatão dos Guararapes 7.33% 8.78%

Ipojuca 0.92% 9.56%

Cabo de Santo Agostinho 2.10% 4.70%

Olinda 4.29% 3.27%

Paulista 3.42% 2.24%

Igarassu 1.16% 1.20%

Caruaru 3.58% 3.16%

Vitória de Santo Antão 1.48% 1.32%

Garanhuns 1.47% 1.20%

Petrolina 3.34% 3.31%

Total 46.57% 70.28%

Fonte: Agência CONDEPE/FIDEM – Contas Regionais

Toda a região de expansão e influência da agricultura irrigada do Sertão do São 
Francisco registrou taxas elevadas de crescimento da economia (principalmente os municípios 
menores). No período 2002/2005, Petrolina teve um crescimento econômico de 6,23% ao ano, 
quase dois pontos percentuais acima da média da economia pernambucana.

GRÁFICO 01

Ao longo da década de 2000-2010 tivemos um redirecionamento da fruticultura 
irrigada predominantemente para dois produtos com capacidade de alavancar as exportações 
do Vale do São Francisco. Quando buscamos fazer a avaliação da produção de manga, vimos 
que o comportamento demonstra que em 2007 a taxa de variação da produção em Petrolina 
esteve acima das taxas de variação do Nordeste e do Brasil, apresentando uma taxa de 
8,11%, enquanto a taxa do Nordeste foi de apenas 1,84% e a do Brasil foi de 4,52%.



PPA 2014/2017 | Petrolina – PE

7

Em 2008 a taxa de variação da produção de manga no Brasil e do Nordeste 
chegou a ter uma oscilação bastante significativa com quedas acima de 15% no Nordeste e 
9% no Brasil, ainda reflexo da crise internacional, no entanto Petrolina permaneceu positivo, 
com uma taxa de variação de 4,7%.

Para o ano de 2009, observa-se uma recuperação do Brasil e do Nordeste, as 
taxas deixaram de ser negativas e passaram a ser positivas, e o Brasil com uma variação de 
3,73% e o Nordeste 7,64%, Petrolina permaneceu positiva, mas com menor expressão, 
apresentando uma variação de 0,65%.

No ano de 2010, as taxas de variação do Brasil e do Nordeste voltaram a ficar 
negativas. O Brasil com uma taxa de -0,67% e o Nordeste -3,72%, o fato novo para esse ano, 
foi que Petrolina também obteve taxas de variação negativas, ficando com uma taxa de -
3,59%.

No entanto, em 2011, Petrolina tem grande recuperação, apresentando uma 
variação maior do que a do Nordeste e Brasil, com uma variação de 12,12%, sendo que a 
variação do Nordeste ficou em 3,68% e a do Brasil em 5,03%, ou seja, os três conseguiram se 
recuperar em 2011.

Quando fazemos uma análise de valor da produção percebemos que no intervalo 
entre 2009 e 2011 tivemos oscilações que variaram de 9,46% em 2009, para um crescimento 
de 84,89% em 2010, voltando a ter uma variação negativa em 2011 de 5,46%, o que mostra 
um cenário de incerteza para os produtores de manga do Vale do São Francisco e 
predominantemente para Petrolina que é a detentora da maior produção.

No que se refere à produção de uva em 2008, o Brasil produziu 1.421.431 
toneladas, um crescimento de 3,64%, mas seu montante apresentou uma queda de 10,59%. 
No Nordeste, no mesmo ano, foi produzido 267.280 toneladas, uma queda de 9,18%. O 
montante que era correspondente a R$ 496.342.000,00, apresentou uma queda de 24,69%. 
Enquanto em Petrolina, em 2008, foram produzidas 159.668 toneladas, o que representou 
uma queda na produção de 3,12% e em seu montante uma queda de 28,55% em relação ao 
ano anterior.

GRÁFICO 02

Em 2011, o País produziu cerca de 1.542.068 toneladas de uva, gerando um 
montante de R$ 2.034.775.000,00. A produção apresentou um crescimento de 13,77% e o seu 
montante um crescimento de 10,52%. O Nordeste apresentou queda nesse ano, em sua 
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produção e em seu montante. A produção da região caiu 1,51% e o seu montante caiu 
13,85%. Apresentando um nível de produção deficitária. O município de Petrolina produziu 
201.980 toneladas de uva, gerando um montante de R$ 439.125.000,00. Seu nível de 
produção apresentou um crescimento de 7,20% e seu montante apresentou uma queda 
15,81% mesmo tendo produzido, em relação a 2008 mais de 40 mil toneladas a mais.

TABELA 02
ÁREA E PRODUÇÃO DO 1º TRIMESTRE DE 2013 EM RELAÇÃO AO 1ª TRIMESTRE DE 

2012

Culturas
Área Produção

Em mil hectares Var % Em mil toneladas Var %

Cana de açúcar 299 -0,3 14.500 1,8

Banana 46,4 13,7 569,3 39,7

Mandioca 56 22 494,4 44,8

Uva 233,8 -0,1 233,8 4,0

Manga 214,1 -7,9 214,1 -6,2

FONTE: CONDEPE/FIDEM-2013

O mapa 1 mostra o dinamismo do município de Petrolina em relação ao Vale do 
São Francisco tendo em vista que seu PIB em 2010 foi R$ 3,14 bilhões de reais, equivalente a 
3,31% do PIB estadual e 75% da Região de Desenvolvimento do São Francisco, conforme 
tabela abaixo.

TABELA 03
PIB A PREÇOS DE MERCADO DA REGIÃO DE DESENVOLVIMENTO DO SÃO FRANCISCO 

(Governo de Pernambuco)

Rd's/Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Petrolina 725,5 798,1 1.038,2 1.420,3 1.530,8 1.670,5 1.772,7 1.925,4 2.362,8 2.324,7 3.149,2

Santa Mª da Boa Vista 70,3 84,9 105,7 128,1 154,4 180,7 203,4 209,1 280,8 237,8 274,6

Lagoa Grande 50,5 58,9 75,3 88,1 96,2 115,0 134,0 163,4 179,2 201,8 251,7

Cabrobó 50,6 68,7 74,1 81,2 101,9 109,8 103,1 121,7 149,2 191,5 186,9

Orocó 23,9 29,8 28,5 46,5 43,4 51,3 50,6 60,2 88,1 102,7 117,5

Dormentes 19,2 22,6 25,5 30,8 34,6 39,5 44,6 51,4 63,2 72,9 95,2

Afrânio 20,6 22,1 25,3 29,0 32,5 38,5 44,4 50,6 57,5 66,2 80,5

Quando analisamos o quadro a nível estadual vemos que o Estado de 
Pernambuco possui uma estrutura de produção de riqueza bastante concentrada na região 
metropolitana, onde aproximadamente 70% do PIB é gerado, restando para o interior apenas 
02 polos de desenvolvimento significativo sendo o de Petrolina, centrado na fruticultura irrigada 
e o polo de confecções do agreste centralizado por Caruaru que possui uma participação de 
3,16% do PIB estadual, algo que fica bastante claro no mapa abaixo.
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MAPA 01
PIB MUNICIPAL A PREÇOS DE MERCADO

Com o poder de atração exercido pelo dinamismo econômico, a região também 
passou por uma acelerada expansão demográfica. Petrolina, como o maior município da 
região, teve um crescimento populacional entre 2000 e 2010 estimado em 3,4%, o que 
representa mais de três vezes a média de crescimento da população de Pernambuco no 
mesmo período que foi 1,1%3

O pequeno município de Orocó teve um crescimento econômico de 13,63% ao ano 
no período, devido à incorporação incipiente da agricultura irrigada (produção de manga, 
goiaba e uva); o dinamismo econômico foi acompanhado de uma alta expansão demográfica 
de 2,17% ao ano, ainda assim abaixo da média de Petrolina; a economia de Santa Maria da 
Boa Vista, município com importante agricultura irrigada, apresentou PIB de R$ 274,6 
milhões em 2010.

. No período, a população de Petrolina aumentou, em termos 
absolutos, em 75.424 pessoas, quantidade que significa quase metade de toda a população 
dos municípios da área com dinamismo econômico (Afrânio, Dormentes, Lagoa Grande e 
Orocó). 

O município de Lagoa Grande, também com moderna agricultura e fruticultura, 
registrou um aumento do PIB de 7,1% ao ano e teve um crescimento demográfico de apenas 
1,42% ao ano. 

3 A taxa de crescimento da população de Petrolina para a década de 1970 foi de 5,47%, inferior apenas à apresentada por 
Juazeiro. Na década de 1980 o crescimento demográfico foi de 4,84% ao ano, superior à média da região e muito acima de 
Pernambuco.

Petrolina
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TABELA 04
EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO DE PETROLINA E OUTRAS UNIDADES DA FEDERAÇÃO

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000
No ano de 2010, de acordo com o IBGE, o Brasil apresentou um total de 

20.488.722 de pessoas admitidas e um saldo de 12,04%. Em Pernambuco apresentou 
606.540 admitidos e um saldo de 17,32%. Enquanto em Petrolina apresentou 42.057 e um 
saldo de 8,15%. Percentual inferior à média.

No ano de 2011, o Brasil apresentou um total de 21.709.394 pessoas admitidas e 
um saldo de 8,67%. Em Pernambuco, no mesmo ano, apresentou 652.473 pessoas admitidas 
e um saldo de 14,75%. Enquanto em Petrolina, apresentou um total de 47.294 pessoas 
admitidas e um saldo de 1,18%. Superior à média nacional e inferior à média estadual. Neste 
ano Petrolina apresentou o maior número de admitidos durante os anos analisados e um saldo 
anual também superior a dos outros anos.

No ano de 2012, o País apresentou um total de 21.669.854 admitidos e um saldo
de 5,37%. Em Pernambuco, no mesmo ano, um total de 645.745 admitidos e um saldo de 
4,93%. Enquanto em Petrolina apresentou 46.68 admitidos e um saldo de 5,925. Superando a 
média nacional e estadual.

No ano de 2010, no Brasil, a indústria de transformação apresentou o maior 
número de admitidos, com 4.091.814 e um saldo de 12,71%. No mesmo ano, em Pernambuco, 
o setor de serviço apresentou maior numero de admitidos, com 118.122 pessoas e um saldo 
de 8,01%. Enquanto em Petrolina, essa atividade econômica, ao longo dos anos, só tem 
crescido, depois do ano de 2010 o número de admitidos decresce.

Nos últimos 12 meses, o Brasil apresentou o número de 21.762.220 pessoas 
admitidas no mercado de trabalho, dessas 13,71% corresponde a Região Nordeste, com 
2.983.097 pessoas admitidas. O estado que mais admitiu nessa região foi a Bahia, 
correspondendo 27,96% do total de admitidos, em seguida vem Pernambuco com 21,50%. 
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Pernambuco, nesse período apresentou uma variação de emprego correspondente 
a 1,96%, inferior ao percentual do Brasil que foi de 2,79%. No Brasil o setor que mais admitiu 
nesse período foi o setor de serviços, ao qual pertencem 37,7% do mercado. Pernambuco 
segue o mesmo índice, sendo também o setor de serviços o que mais admitiu, com 13,71% do 
mercado, conforme gráfico abaixo. O município de Petrolina, no mesmo período admitiu cerca 
de 47.451 pessoas, correspondendo a 7,4% do número de admitidos em Pernambuco. 
Diferente dos resultados relativos o setor com maior número de admissões, foi o setor 
agropecuário ao qual pertencem 44,37% do número de admitidos no município. Mas, o maior 
índice de variação de empregos em Petrolina foi o setor de serviços com 13,3%.

Em Petrolina, nesse período, o saldo de admissões foi 6,66%, superando o 
percentual estadual em 2,75% e nacional em 1,66%.

GRÁFICO 03

Do ponto de vista do mercado de trabalho formal e sua relação com o pessoal 
residente, Petrolina possui a melhor relação entre os municípios da Região Integrada de 
Desenvolvimento Econômico – RIDE/ Petrolina-Juazeiro, com um percentual de 18% da 
população total, contrastando com Orocó e Curaçá, ambas com apenas 5% de formalização 
no mercado de trabalho. Esses elementos evidenciam, de forma peremptória, o grau de 
precarização da força de trabalho em todos os municípios, em razão da baixa taxa de 
garantias contratuais nas relações trabalhistas, conforme está claramente descrito no gráfico 
abaixo. 
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GRÁFICO 04

A composição do mercado de trabalho formal em Petrolina, em virtude de possuir 
uma dinâmica diferente de outras economias, possui particularidades interessantes. O 
elemento dissonante de outras estruturas do mercado de trabalho dá-se pela participação do 
segmento agropecuário com uma participação de 18,9% da força de trabalho total, seguido 
pelo setor de serviços com 27,0%, comércio com 23,3%, construção civil 13,3% e 
administração pública com 10,0% de participação no mercado de trabalho. No que se refere à
indústria de transformação o segmento representa 6,2% da força de trabalho não
representando um elemento aglutinador e com peso significativo na estrutura econômica do 
município. Os outros setores de extração mineral e serviços industriais de utilidade pública não 
representam elemento importante, apesar de sua extrema importância na dinâmica da 
atividade econômica.

GRÁFICO 05
COMPOSIÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FORMAL PETROLINA DEZ/2011

Fonte: MTE/RAIS.
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1.1.2 Condições de vida da população

O Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento no Brasil registrou um 
aumento de 47,8% no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal nos últimos 20 anos, 
fruto dos avanços na área econômica e na modernização de vários setores de atuação do 
Estado brasileiro na busca de levar melhores condições de vida á população. No Estado de 
Pernambuco, o arquipélago de Fernando de Noronha tem maior IDHM, 0.788, ficando em 
segundo a Capital, Recife com 0.772.  Dentro dos municípios analisados, Petrolina assume a 
posição de quarto maior IDHM de Pernambuco com 0.697, mantendo-se acima da média 
estadual 0.673. 

O rápido crescimento da economia de Petrolina não se reflete, contudo, na mesma 
intensidade dos indicadores sociais que ainda são baixos, embora tenham se elevado de 
forma continuada nos últimos anos, e sejam, geralmente, superiores à média do Estado de 
Pernambuco. O processo acelerado de imigração deve ter exercido um papel de contenção da 
ampliação e melhoria dos indicadores sociais devido às crescentes e desproporcionais 
demandas de serviços sociais. 

GRÁFICO 06

FONTE: PNUD – Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento

Elaboração Própria

Em 1991, o município de Petrolina assumia o posto de número 1.257 no ranking do 
Índice de Desenvolvimento Humano no Brasil. Após uma década, o seu IDHM passa de 0.471 
para 0.580, uma melhora significativa. No entanto, esse aumento no IDHM não consegue 
acompanhar o mesmo ritmo as outras cidades do Brasil e do Nordeste, que até então assumia 
a 21º posição. Agora Petrolina assume a posição 1.959 no Brasil e 28ª no Nordeste. 

No ano de 2010, Petrolina aumenta novamente o seu IDHM, para 0.697, 
conquistando algumas posições no ranking do Brasil passando para 1.572. Contudo, não 
conseguiu acompanhar no mesmo ritmo de crescimento do Nordeste onde perde dez 
posições, ficando na 38º. 
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Petrolina consegue ter um bom desempenho quando comparado com Estado de 
Pernambuco, onde em 1991 assumiu a oitava posição no ranking e vinte anos depois fica na 
sexta posição de maior IHDM de Pernambuco. 

O gráfico 07 demonstra o IDH da Educação, que utiliza a média de anos de 
educação de adultos e a expectativa de anos de escolaridade para crianças na idade de iniciar 
a vida escolar. Segundo o PNUD, Petrolina apresenta um IDH de Educação, em 1991 de 
0,268, superior às cidades de Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho e Juazeiro.

No ano 2000 o município de Petrolina apresenta um índice de 0,410 e em 2010 o 
índice eleva-se para 0,611, ficando superior às cidades de Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho, 
Caruaru e Juazeiro. A cidade de Recife apresenta maior IDH em Educação, das cidades 
analisadas. No contraponto a cidade de Ipojuca apresenta, mesmo tendo sido uma cidade que 
da a dinâmica industrial do Estado de Pernambuco na atualidade é a que possui o menor 
índice entre as cidades analisadas. 

GRÁFICO 07

Fonte: PNUD/IPEA/FJP/IBGE

Quando o item se trata da longevidade da população, segundo o PNUD, no ano de 
1991, a cidade de Jaboatão dos Guararapes apresentou maior IDH de longevidade entre as 
cidades analisadas no Estado de Pernambuco, com índice de 0,703, enquanto Juazeiro 
apresentou o menor IDH de longevidade com 0,556. O município de Petrolina apresentou um 
índice de 0,676, mesmo índice da cidade de Recife e inferior apenas a Olinda e Jaboatão dos 
Guararapes.

No ano de 2000, Juazeiro continua sendo a cidade que apresenta menor IDH de 
Longevidade, com 0,668 e Jaboatão dos Guararapes com maior IDH de Longevidade. 
Segundo o PNUD, Petrolina apresenta neste mesmo ano, um índice de 0,756, ficando inferior 
apenas a Olinda e Jaboatão dos Guararapes. 
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GRÁFICO 08

FONTE: PNUD – Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento

Elaboração Própria

Em 2010 o município de Ipojuca passa a ser a cidade com menor IDH de 
longevidade, com 0,774 e Olinda com maior índice, com 0,836, entre as cidades analisadas. O 
município de Petrolina mostra um IDH de longevidade de 0,799, mesmo índice de Caruaru, 
ficando superior apenas às cidades de Ipojuca e Juazeiro. 

O subíndice IDH – Renda dos municípios considera o padrão de vida que é medido 
pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP) 
constante em dólar tendo 2005 como ano de referência.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, no ano 
de 1991, a cidade de Recife apresentou maior índice, com 0,692, enquanto Ipojuca apresentou 
menor índice, entre as cidades analisadas, com 0,440. O município de Petrolina apresentou 
neste mesmo ano, um índice de 0,578, ficando superior apenas às cidades de Ipojuca, Cabo 
de Santo Agostinho e Juazeiro. 

No ano de 2000, Recife continua liderando, com um índice de 0,736, e Ipojuca a 
cidade que apresenta menor índice com 0,523. O município de Petrolina, neste mesmo ano, 
apresentou 0,630, continuando inferior apenas às cidades de Ipojuca, Cabo de Santo 
Agostinho e Juazeiro. Em 2010, o município de Petrolina apresenta índice de 0,695 ficando 
inferior apenas a Recife e Olinda.

GRÁFICO 09

FONTE: PNUD – Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento
Elaboração Própria
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Um aspecto que é sempre bom lembrar é que deve ser considerado, contudo, que 
o índice da renda não expressa exatamente o valor da produção (PIB) mas sim a renda 
familiar que costuma ser inferior na medida em que parte do que é gerado pode fluir para fora 
do município, principalmente a renda gerada pelo agronegócio, no qual grande parte dos 
empresários não residem no município. 

Ensino Fundamental

O Ensino Fundamental, mostra dados das séries iniciais. O gráfico a seguir 
demonstra que, segundo o Inep, em 2011, o Brasil apresentou uma taxa de aprovação de 
87,60%, enquanto Pernambuco apresentava 84,20%, índice inferior à média nacional. Dentre 
as cidades analisadas, Juazeiro foi à cidade que apresentou menor índice de aprovação, com 
79,60%. O município de Petrolina apresentou, neste mesmo ano, um índice de aprovação 
superior à média nacional e estadual, como também, índice de aprovação superior às cidades 
analisadas, com 85,90%. Apenas as cidades de Olinda, Ipojuca, Caruaru e Juazeiro, 
apresentaram média inferior à média de Pernambuco. 

O Brasil apresentou uma taxa de reprovação de 9,60%, enquanto Pernambuco 
apresentou uma taxa de 11,70%. Entre as cidades, Juazeiro apresentou uma taxa de 
reprovação maior do que as outras, com 16,30% A cidade de Olinda apresentou um índice de 
reprovação superior à média estadual, com 11,80%, enquanto Caruaru mostrou o mesmo 
índice do Estado, com 11,70%.

Todas as cidades apresentaram um índice superior à média do País. O País 
apresentou uma taxa de abandono de 2,80%, enquanto Pernambuco e Juazeiro apresentaram 
uma taxa de 4,10%, índice superior à média nacional. A cidade que apresentou o pior 
desempenho em relação a abandono do ano letivo foi Ipojuca com 6,10% dos alunos. O 
município de Petrolina apresentou o mesmo índice de abandono do País, com 2,80%. O 
município apresentou o menor índice de abandono, entre as cidades analisadas e uma taxa 
inferior à média estadual.

GRÁFICO 10

FONTE: INEP
ELABORAÇÃO PRÓPRIA
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O gráfico a seguir retrata a situação da educação no município de Petrolina. Para 
tal foram utilizados dados dos anos de 2007 a 2011. Segundo o Inep, no ano de 2007, 
Petrolina apresentou uma taxa de aprovação de 77,10%. No ano seguinte apresentou um 
crescimento, em termos percentuais, passando a apresentar 80,90%. E seu índice de 
aprovação continua a crescer apresentando em 2011 85,90%. Em 2007, o município 
apresentou uma taxa de reprovação de 16,40% e continuou diminuindo até atingir em 2011, o 
percentual de 11,30%. Petrolina apresentou no ano de 2007, uma taxa de 6,50% de abandono 
e continuou a diminuir esse percentual até atingir em 2011, a taxa de 2,80%.

GRÁFICO 11

FONTE: INEP
ELABORAÇÃO PRÓPRIA

O gráfico a seguir demonstra o cenário brasileiro, segundo o Inep, no ano de 2007, 
quando o Brasil apresentou uma taxa de aprovação de 87,60% Em 2008 apresentou uma 
queda, mas em 2009 volta a crescer apresentando uma taxa de aprovação de 85,20%, e 
continua a crescer até atingir em 2011, a taxa de 87,60% o mesmo índice de 2007. O País 
apresentou, em 2007, uma taxa de reprovação de 9,60%, e seu índice apresenta aumento no 
ano de seguinte, mas em 2009 volta a diminuir para 11,10% e continua diminuindo até atingir 
9,60% em 2011. No índice de abandono, o Brasil, em 2007, apresentou uma taxa de 2,80%.

O gráfico a seguir retrata o Estado de Pernambuco, segundo o Inep, no ano de 
2007, que apresentou uma taxa de aprovação de 84,20%, no ano seguinte apresentou uma 
queda. Em 2009, volta a crescer apresentando uma taxa de 80,50% e continua crescendo até 
atingir em 2011 a taxa de 84,20%. O Estado apresenta, em 2007, uma taxa de reprovação de 
11,70%, e, no ano seguinte apresenta um aumento, para logo em 2009 voltar a cair, 
apresentando uma taxa de 13,30%. 

Pernambuco apresenta em 2007, uma taxa de abandono de 4,10%, apresenta um 
crescimento em 2008 chegando a uma taxa de 8,40%. No ano de 2009, volta a diminuir 
apresentando a taxa de 6,20% e continua a cair até atingir, em 2011, a taxa de 4,10%.
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GRÁFICO 12

FONTE: INEP
ELABORAÇÃO PRÓPRIA

Analisando Petrolina em relação ao Estado e ao País, o município apresentou 
média inferior à média nacional e estadual em 2007. Mas em 2008 a cidade apresentou uma 
taxa de aprovação superior à média estadual, com 80,90%, e continuou com uma taxa 
superior à média do estado até 2011, quando apresentou 85,90%. O município apresentou sua 
taxa de reprovação média inferior ao Estado apenas nos anos de 2009 com 13,20% e no ano 
de 2011 com 11,30%. 

Ensino Médio
Segundo o Inep em 2007, Petrolina obteve a sua menor taxa de aprovação no 

ensino médio, com índice de 69,4%, mas entre as cidades analisadas ela tinha a quarta maior 
taxa, estando acima de Recife, com média de 64,1%, e Caruaru, com média de 61,6%.  Nesse 
ano, Petrolina obteve, também, a sua maior média de abandono no ensino médio, com uma 
taxa de 22,3%, porém, com média menor do que as de Recife, com 25%, e Caruaru, com  
28,6%. No entanto, foi nesse ano que obteve sua menor taxa de reprovação no ensino médio, 
com índice de 8,3%, A média de Recife era de 10,9% e Caruaru, 9,8%.

Em 2008 Petrolina ultrapassa a média da taxa de aprovação estadual e nacional, 
ficando agora com de 75,2%. De 2009 a 2011, Petrolina se mantém com taxas de aprovação 
acima das médias de Pernambuco e Brasil. Apesar da taxa de aprovação continuar crescendo 
e a de abandono começar a cair, a taxa de reprovação começa a aumentar já em 2008, e 
permanece até atingir o seu máximo, em 2011, a taxa de 10,1%.

Em 2010, Petrolina obtém sua maior taxa de aprovação, com média de 81,2%, 
ficando com uma taxa acima da média de Pernambuco e Brasil, que eram de 80,2% e 77,2%, 
respectivamente. É importante notar que, em 2011, com exceção de Ipojuca e Cabo de Santo 
Agostinho, as demais cidades de Pernambuco têm uma queda na taxa de aprovação.
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GRÁFICO 13

Fonte: INEP

Elaboração Própria 

TAXA DE DISTORÇÃO – IDADE-SÉRIE

A taxa de distorção idade-série é um indicador que permite avaliar o percentual de 
alunos, em cada série, com idade superior à idade recomendada.  Segundo o Inep, a taxa de 
distorção do Ensino Fundamental, no Brasil, em 2006, como mostra o gráfico a seguir
apresentou 28,6%, enquanto em Pernambuco essa taxa foi de 39%. Todas as cidades 
analisadas apresentaram taxa superior à média. O Município de Petrolina apresentou uma 
taxa de 44,80%, inferior apenas a Recife, Ipojuca e Olinda. Dentre as cidades, Cabo de Santo 
Agostinho apresentou a menor taxa de distorção. Em 2007, a taxa nacional diminui, 
apresentando 27,7%, como também Pernambuco, e as cidades apresentaram queda em sua 
taxa de distorção. 

A menor taxa apresentada este ano foi em Caruaru com 29,9%, seguida de Cabo 
de Santo Agostinho e Petrolina. Em 2008 aparecem quedas significativas, e o município de 
Petrolina apresenta taxa inferior à média de Pernambuco, com 23,7%. Em 2009, Recife foi a
única cidade que não apresentou aumento mostrando 26%, mesma taxa de Petrolina.

Neste ano a única cidade que supera a média de Pernambuco é Ipojuca, 
apresentando taxa de 37,1%. Em 2010, Pernambuco apresenta queda, com 29,7% e apenas 
Olinda apresenta a mesma taxa do ano anterior. Petrolina apresenta um acréscimo, com taxa 
de 26,3%. As cidades de Ipojuca, Recife e Jaboatão apresentaram queda. 
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GRÁFICO 14

Fonte: INEP

Elaboração Própria 

A seguir, o gráfico retrata a mesma situação, mas o cenário é o Ensino Médio. 
Segundo o Inep, entre as cidades analisadas, em 2006, Petrolina tinha a segunda menor taxa 
de distorção apresentando taxa de 55,1%, ficando com média superior apenas a Caruaru, que 
apresentou uma taxa de 49,6%, sendo Ipojuca foi a cidade que apresentou a maior taxa de 
distorção, com média de 73,6%.

Em 2007, Petrolina apresenta uma queda em sua taxa de distorção, agora com 
taxa de 54%, em Recife, a taxa aumentou para 59,8% e Caruaru fica com taxa quase igual à
do ano anterior, com taxa de 49,9%. Em 2008, Petrolina obtém sua menor taxa de distorção, 
com média de 33,1%, ficando abaixo da média nacional, que foi de 33,4%, e da média de 
Caruaru, que foi de 34,4%, a média de Recife foi de 44,8%. A partir de 2009 até 2010, 
Petrolina volta a aumentar sua taxa de distorção, mas sempre abaixo da média de Recife e 
acima da média Caruaru.

GRÁFICO 15

Fonte: INEP 
Elaboração Própria 
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IDEB
O IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica é um indicador criado 

pelo INEP/MEC para analisar a qualidade da educação. Esta média varia de 0 a 10, e o índice 
é calculado através do rendimento escolar (aprovação e evasão) no Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Básica (Saeb) e na Prova Brasil.

GRÁFICO 16

Fonte: INEP 
Elaboração Própria 

GRÁFICO 17

Fonte: INEP 
Elaboração Própria 

Em 2005, o Brasil apresentou uma média nos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de 3,6 e nos anos finais apresentou a média de 3,5. Enquanto Pernambuco apresenta uma 
média inferior, em Petrolina, neste mesmo ano a média correspondente aos anos iniciais foi de 
3,4, índice superior à média estadual e próximo à média nacional, e nos anos finais do Ensino 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

2005 2007 2009 2011 

IDEB Anos Iniciais  

Brasil  

Pernambuco  

Caruaru 

Ipojuca 

Jaboatão  

Olinda  

Petrolina  

Recife  

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

2005 2007 2009 2011 

IDEB Anos Finais  

Brasil  

Pernambuco  

Caruaru 

Ipojuca 

Jaboatão  

Olinda  

Petrolina  

Recife  



PPA 2014/2017 | Petrolina – PE

22

Fundamental apresentou uma média de 2,7, também superior à média estadual, mas em 
relação à média nacional, a pontuação foi bem inferior. Entre as cidades analisadas, nos anos 
iniciais, Petrolina aparece com média inferior apenas a Caruaru, que apresentou uma média 
de 3,5. A cidade de Ipojuca apresentou a menor média, com 2,8, mesma média de 
Pernambuco. Entre os anos finais, a cidade que apresentou maior média foi o município de 
Petrolina com o valor correspondente a 2,7. 

Em 2007, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o Brasil apresenta um 
crescimento de 11,11%. Pernambuco apresentou um crescimento superior, com aumento da 
média de 17,86%, a cidade de Ipojuca apresentou o mesmo percentual de crescimento, neste 
ano. Enquanto Caruaru apresentou o menor crescimento, com 2,86%. Petrolina, nos anos 
iniciais, apresentou também, uma média inferior à média nacional e estadual, com crescimento 
de 2,94%. Recife apresentou um crescimento acima da média nacional, com 15,15%, 
enquanto Olinda manteve a mesma média.  Neste mesmo ano, nos anos finais do Ensino 
Fundamental, o Brasil apresentou crescimento de 8,57% e Pernambuco um crescimento de 
8,33%, enquanto Petrolina supera essas médias, apresentando um crescimento de 14,81%. 

Em 2009, nos anos iniciais, o Brasil apresenta um crescimento de 10%, o 
percentual de crescimento de Pernambuco, supera o crescimento nacional, com 12,12%. A 
cidade de Jaboatão dos Guararapes apresentou o maior crescimento entre as cidades 
analisadas, e seu percentual supera a média nacional e estadual, com 18,75%. O município de 
Petrolina apresentou neste ano um crescimento superior à média nacional, com acréscimo de 
11,43%. Nos anos finais, em 2009, o crescimento de Caruaru supera a média nacional e 
estadual, como também, apresenta o maior crescimento, neste ano, das cidades analisadas. O 
município de Petrolina apresenta crescimento superior à média estadual, mostrando um 
acréscimo na pontuação de 16,13%. 

Em 2011, nos anos iniciais do Ensino Fundamental Petrolina apresenta o maior 
crescimento entre as cidades, superando a média nacional e estadual, mostrando um 
crescimento de 20,51%. Nos anos finais, Recife apresenta um crescimento de 10,71%, índice 
superior à média nacional e estadual. Enquanto Petrolina apresentou um crescimento de 
2,78%, índice superior ao crescimento nacional, no mesmo ano.

Matrícula 2013

Segundo o INEP, em 2013, o município de Petrolina apresentou 61.904 matrículas 
realizadas, com 60,44% da rede municipal e 39,56% da rede privada.  O maior percentual de 
matriculados na rede municipal foi entre a 1º e 4º séries do Ensino Fundamental, com 56,12% 
das matrículas. O menor percentual de matriculados foi em Creches com Educação Especial, 
com 0,02% das matrículas. Na rede privada, as séries com maior percentual de matriculados, 
também foi entre 1º a 4º série do Ensino Fundamental, com 29,55%, e o menor percentual de 
matriculados, foi também em Creches com Educação Especial, com 0,02%. 
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GRÁFICO 18

Fonte: INEP 
Elaboração Própria 

Assim, diante do cenário exposto, a pactuação do poder público municipal, a 
sociedade e o Ministério da Educação é que o município atinja suas metas para a rede 
municipal de ensino chegando em 2020 com 99% das crianças entre 4 a 5 anos e 6 a 14 anos 
de idade sendo atendidas pela rede municipal de ensino, conforme disposto no gráfico abaixo.

TABELA 05

Quando se trata de IDEB a meta é alcançar a nota de 5,7 nos anos iniciais e 4,7 
nos anos finais do ensino fundamental em 2021. Com esses indicadores estaremos em melhor 
condição de formar nossos alunos e principalmente de formar pessoas que possam guiar seus 
destinos e seu próprio futuro.
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GRÁFICO 19

Número de Serviços de Saúde – 2009

Os dados utilizados neste estudo foram coletados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) que realizou estudos em aglomerações urbanas no Brasil, 
estimando o número de serviços de saúde no ano de 2009 e pelo DATASUS, que é um 
departamento de informática que a partir de 2011 passa a integrar a Secretaria de Gestão 
Estratégica e Participativa, conforme Decreto nº 7.530 de 21 de julho de 2011, que trata da 
estrutura regimental do Ministério da Saúde. 

A Sala de Apoio à Gestão Estratégica do Ministério da Saúde (SAGE) disponibiliza 
informações que contribuem para a tomada de decisões. Os dados a seguir foram coletados 
no DATASUS, os dados têm um papel importante no processo de desenvolvimento de 
pesquisas para a compreensão das características de cada localidade. 

Segundo o IBGE, na tabela a seguir constata-se que em 2009, Petrolina 
apresentava um total de 141 unidades de saúde, das quais 53,9% pertencem ao setor privado, 
ficando abaixo apenas da média da Cidade de Recife, onde das 769 unidades de saúde, 
74,64% pertence ao setor privado. No mesmo ano, na Cidade de Ipojuca, o maior número de 
serviços de saúde pertence ao setor público municipal, com 68,97%. Seguindo a média de 
Cabo de Santo Agostinho que também apresentou 68,97%, neste setor. Em Juazeiro, no setor 
público municipal, neste mesmo ano, apresentou 58,62% das unidades de saúde e o restante 
no setor privado. 

Em Jaboatão dos Guararapes apenas 1,75% pertence ao setor público estadual. 
Acima da média apenas de Petrolina e Caruaru, no mesmo ano. O maior percentual 
apresentado neste setor foi em Ipojuca, com 3,45%. Apenas Recife apresenta unidades no 
setor público federal, com 0,78% do total de suas unidades. Nas outras localidades, não foram 
apresentadas unidades vinculadas ao setor público federal. No município de Petrolina, o setor 
privado prevaleceu, com o maior número de unidades. 45,39%, de suas unidades estão 
ligadas ao setor público municipal, ficando apenas 0,71% vinculadas ao setor público estadual.
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GRÁFICO 20

O gráfico a seguir mostra que no ano de 2010, todas as cidades analisadas 
apresentaram maior número de óbitos por doenças do aparelho circulatório. Ao observar o 
gráfico percebemos que em Recife correspondeu 43,96%, apenas as cidades de Petrolina e 
Caruaru apresentou percentual inferior à média. Jaboatão dos Guararapes apresentou 46,17% 
dos óbitos, maior índice entre as cidades avaliadas. Petrolina apresentou o menor percentual, 
com 29,37% dos casos. Caruaru e Petrolina apresentaram o menor número de óbitos entre 
causas infecciosas e parasitárias. Caruaru apresentou 71 óbitos, com 5,35% dos óbitos e em 
Petrolina foi apresentado 48 óbitos, com 5,34%. No restante das cidades analisadas, o menor 
número de óbitos ocorreu por causas mal definidas. A cidade de Recife apresentou 1,36% dos 
óbitos. Petrolina apresenta 23,03% de casos de óbito por causas externas, média superior a 
todas as outras cidades.

GRÁFICO 21
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1.1.3 Organização do território
O município de Petrolina é o elemento centralizador de uma das maiores regiões 

de desenvolvimento do Nordeste, em pleno sertão nordestino, particularmente no sub-médio
São Francisco, dividindo com Juazeiro da Bahia a liderança econômica do aglomerado 
regional que forma a RIDE – Região Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina e 
Juazeiro. Formada por oito municípios4, com uma população que ultrapassa 700 mil pessoas, 
numa área de 33.780 km2 dos dois Estados (Bahia e Pernambuco), e conta com PIB – Produto
Interno Bruto total estimado em R$ 5,39 bilhões de reais.

TABELA 06
MUNICÍPIOS QUE COMPÕEM A RIDE EM RELAÇÃO A PE, NE E BRASIL

Petrolina divide a liderança da região com Juazeiro, mas tem um peso superior na 
população e, principalmente na base econômica regional; reunindo cerca de 42,8% da 
população total da RIDE, numa área de 13,49% da região, contribui com 42% do total do PIB 
regional, como mostra a tabela acima.

Na verdade, a influência econômica de Petrolina é mais ampla que a região 
representada pela RIDE; a posição estratégica do município, aliada à formação de um espaço 
urbano de serviços avançados (terciário moderno), permite que Petrolina seja um centro 
econômico regional com influência em vasta área econômica de Pernambuco e Estados 
vizinhos, Bahia, Piauí, Paraíba, Ceará e parte do sudoeste do Maranhão (o mapa 2 mostra 
esta posição e o raio de influência do município).

4 Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e Orocó, em Pernambuco, e Juazeiro, Curaçá, 
Casa Nova e Sobradinho, na Bahia.
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MAPA 02
Petrolina como Polo Regional

Internamente, o município de Petrolina mostra uma grande concentração 
econômica e demográfica no espaço urbano, apesar do destaque da atividade agropecuária 
na sua economia; com efeito, Petrolina tem uma taxa de urbanização de 75,5%, quase toda 
localizada na sede do município. 

No meio urbano se concentram os serviços de qualidade do terciário moderno, 
especialmente saúde e educação, além da logística de transporte, com destaque para o 
aeroporto de porte internacional, com projeto de aeroporto-indústria. A organização urbano-
rural do território de Petrolina fica patente no mapa 3, mostrando a pequena mancha urbana 
em torno da sede do município onde vive a maior parte da população.
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MAPA 03
Território de Petrolina

Fonte: Petrolina 2020 – Elaborado a partir do mapa fornecido pela Prefeitura Municipal de Petrolina - 2005

O extenso espaço rural do Município pode ser dividido em três grandes áreas com 
suas diferentes características edafo-climáticas e econômicas: a área de sequeiro, com 
predomínio da caatinga e com uma agricultura rudimentar e de baixa produtividade; a área 
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ribeirinha que acompanha a margem do Rio São Francisco, e a área irrigada com a presença 
dos projetos de irrigação com agricultura moderna e de alta tecnologia. 

A área de sequeiro tem a maior extensão de terras, representando 2/3 da área total 
do município com 3.300 quilômetros quadrados, onde vive estimada em apenas 15.994 
habitantes; a região possui cerca de 4.000 pequenas propriedades nas quais se pratica, 
predominantemente, a criação de pequenos animais e a agricultura, dependente das chuvas 
que registram grande irregularidade pluviométrica. 

A área ribeirinha tem apenas 260 quilômetros quadrados e uma população menor 
ainda, estimada em 14.661 habitantes (Censo IBGE – 2000), onde predomina o turismo e o 
lazer em pequenas áreas às margens do rio e das suas ilhas, além da pesca artesanal e da 
exploração agrícola em pequenas e médias propriedades hortifrutigranjeiras. 

Os perímetros irrigados5, por último, ocupam uma área de 1.025 quilômetros 
quadrados e reúne uma população total de aproximadamente 65 mil habitantes (Censo 2010), 
onde se concentra a produção agrícola do município, principalmente a fruticultura de alta 
tecnologia; colonos, pequenos e médios empresários são responsáveis pela principal atividade 
econômica do município nesta área de irrigação. 

1.2 Potencialidades e estrangulamentos6

No diagnóstico socioeconômico do município fica evidente que Petrolina é um 
município com grandes potencialidades e vantagens competitivas, fatores que podem projetar 
a cidade para o futuro com desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida da população. No 
entanto, existem alguns graves estrangulamentos e restrições que dificultam e podem 
atrapalhar o desenvolvimento futuro do município.

1.2.1 Potencialidades 
A localização geográfica do Município e o Rio São Francisco são as maiores 

riquezas de Petrolina que condicionam várias outras potencialidades. De forma resumida, 
Petrolina tem as seguintes potencialidades:

a) Eixo logístico regional – Petrolina já constitui hoje um importante centro regional que se 
apoia na sua posição geográfica, na malha de infraestrutura e logística, incluindo o
aeroporto, que será ampliada bastante com a construção da Transnordestina e do 
corredor hidroviário, consolidando a posição estratégica do município na economia do 
Nordeste.

b) Centro de serviços avançados de qualidade – o município de Petrolina conta com
serviços urbanos avançados com importância regional, com atendimento de demandas 
do terciário num raio de mais de 500 quilômetros no entorno. Entre os serviços 
avançados, Petrolina tem o polo médico - hospitais, clínicas, centros de diagnósticos e 
rede de médicos de diversas especialidades – os núcleos de educação com as escolas 
de nível superior que tornam o município um Centro Universitário Regional, com 
destaque a Univasf – Universidade do Vale do São Francisco. 

5 Projetos Bebedouro, Senador Nilo Coelho e Maria Tereza e, em implantação o Pontal Norte e o Pontal Sul.
6 Além da análise da realidade apresentada no diagnóstico, este sub-capítulo se apoiou nas informações e pontos 
de vista levantados nas entrevistas com atores sociais e lideranças do Município de Petrolina. 
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c) Aeroporto-indústria – como parte central da infraestrutura e logística de Petrolina, o 
aeroporto internacional constitui uma âncora importante de atração de investimentos 
produtivos, com amparo no Sistema de Controle dos Entrepostos Aduaneiros Industriais 
(incentivos), e para conexão no comércio nacional e mundial, particularmente para 
produtos da cadeia produtiva e que agregam valor aos produtos municipais, incluindo 
indústrias. A importância do aeroporto aumenta na medida em que se amplie a 
infraestrutura de transporte na região, principalmente com recuperação das BR-232 e 
428 e caso (quando) seja implantada a ferrovia Transnordestina.

d) Base produtiva da agricultura irrigada com alta tecnologia – Petrolina conta com uma 
ampla estrutura da agricultura empresarial moderna com produção e exportação de 
alimentos (fruticultura) com grande potencial de encadeamento e ampliação de valor 
agregado. Além da tendência de melhoria da produção, a agricultura irrigada do 
município tende a se expandir com novos projetos de irrigação. As potencialidades da 
fruticultura irrigada se ampliam com as oportunidades que se abrem com uma crescente 
demanda mundial de alimentos e água.

e) Turismo – as condições naturais, especialmente o Rio São Francisco, os lagos artificiais, 
particularmente da barragem de Sobradinho, e as suas ilhas representam um grande 
potencial para atividades turísticas no município, atraindo visitantes de todas as partes 
do mundo e do Brasil. Por outro lado, a atividade vitivinicultura da região abre a 
possibilidade de desenvolvimento do eno-turismo no município, pela proximidade das 
vinícolas, além do potencial de turismo de negócios, explorando o dinamismo econômico 
do Município e da região.

f) Ovino-caprino cultura – o município de Petrolina tem um dos maiores rebanhos ovino e 
caprino do Estado de Pernambuco, mas, de um modo geral, a produção de carne ainda 
não tem qualidade para competição num mercado nacional e internacional, dominado 
pelo consumo de carne bovina; falta qualidade genética, controle de doenças e 
alimentação adequada para que possa se firmar no mercado, aproveitando as vantagens 
de menor caloria e colesterol que o produto bovino. O mesmo vale para a produção de 
leite e potencial de formação de um segmento de laticínios ovinos e caprinos.

g) Energia da biomassa – com o Programa Nacional do Biodiesel, a mamona, planta 
resistente à seca, terá um novo começo, no sertão; trata-se de uma cultura que constitui 
fonte de renda para o pequeno produtor rural das áreas que não são susceptíveis à 
irrigação. Petrolina possui terras de sequeiro em abundância, adequadas à cultura da 
mamona e deve atrair investimento para a instalação de uma grande unidade 
agroindustrial de fabricação do biodiesel a partir da mamona. Por outro lado, no longo 
prazo, com a construção do Projeto Canal do Sertão, Petrolina pode ser o centro 
regional de produção de álcool combustível com a previsão de irrigação de 150 mil 
hectares no extremo oeste do Estado de Pernambuco.

g) Energia Eólica e Solar – diante da posição geográfica estratégica do município,
posicionado numa região com grande capacidade de eficiência energética, diante da 
baixa precipitação pluviométrica (próximo dos 400 milímetros) e baixa composição de 
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nuvens de chuva o município possui mais uma alternativa à geração de empregos e 
fonte de renda tanto na produção energética domiciliar quanto ao ritmo industrial.

1.3 Oportunidades e ameaças do contexto externo
O contexto externo a Petrolina, incluindo o desempenho da economia mundial e 

nacional e amplitude e ritmo dos investimentos estruturadores em Pernambuco, gera um 
conjunto de oportunidades de desenvolvimento para Petrolina, mas, ao mesmo tempo, pode 
provocar algumas ameaças ao futuro do município.

1.3.1 Oportunidades
Petrolina pode contar no futuro com as seguintes oportunidades de 

desenvolvimento do contexto mundial e nacional:
a) Demanda mundial e nacional de alimentos – passada a retração da economia mundial 

e, portanto, da renda das nações, a demanda mundial de alimentos deve voltar a 
crescer acima do PIB, principalmente nas nações emergentes com ampliação do 
consumo per capita (o mesmo vale para a demanda nacional de alimentos e frutas 
frescas que acompanha a expansão da renda e sua distribuição).

b) Demanda mundial de água – as limitações globais e regionais de oferta de água geram 
uma necessidade que se incorpora na produção de alimentos com base na irrigação; 
como 75% do consumo de água no planeta são destinados à irrigação, o comércio de 
alimentos e, principalmente, de frutas frescas, representa uma forma de 
comercialização de água utilizada na sua produção (ver a propósito Lester Brown).

c) Demanda mundial de biocombustível – o crescimento das preocupações mundiais com 
as mudanças climáticas e as pressões antrópicas, que se manifestam no Protocolo de 
Kyoto, deve levar os países desenvolvidos a um esforço de substituição dos 
combustíveis fósseis por diferentes formas de biocombustíveis, especialmente o etanol. 

d) Redução das barreiras comerciais – apesar do risco de corrida protecionista diante da 
crise econômica mundial, tudo indica que, a partir de 2010, serão retomadas as 
negociações da OMC – Organização Mundial do Comércio para redefinição de barreiras 
comerciais.

e) Turismo e enoturismo – o turismo mundial e nacional deve manter um movimento de 
expansão nos próximos anos, apenas moderado durante o período de retração 
econômica. O fluxo turístico e, dentro dele, o turismo da natureza e o enoturismo deve 
continuar se expandindo em todo o mundo e particularmente no Brasil e no Nordeste. 

f) Crédito de carbono – o Protocolo de Kyoto criou o MDL – Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo que está formando um mercado mundial de crédito e direito de 
emissão que pode criar grandes oportunidades para os países de menor 
desenvolvimento; o Brasil, assim como a China, mesmo sendo grandes emissores de 
CO2, não estão obrigados a cumprir metas de redução da emissão e, portanto, podem 
negociar e vender certificados de créditos de carbono em projetos financiados pelos 
países que já ultrapassaram sua cota de emissão. 

g) Ampliação da capacidade de investimento brasileiro – com a recuperação do crescimento 
da economia brasileira, se amplia também a capacidade de investimento, tanto do 
governo, pela melhoria das finanças públicas, quanto do setor privado com o aumento da 
poupança da população. 
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1.3.2 Ameaças
O contexto mundial e nacional deve criar, no futuro próximo, alguns grandes 

desafios ou ameaças ao desenvolvimento de Petrolina, entre os quais se destacam os 
seguintes:

a) Exigências crescentes de qualidade dos produtos – os mercados da Europa, Estados 
Unidos e Japão, sobretudo, exigem alta qualidade das frutas ali comercializadas que têm 
de atender a padrões de produção e manuseio crescentemente complexos e rigorosos. 
As barreiras não tarifárias (sanitárias, ambientais, sociais) presentes nos países que são 
e continuarão senso os maiores mercados da fruticultura petrolinense tenderão a se 
tornar ainda mais rígidas nos próximos anos, principalmente e na medida em que 
diminuam as barreiras tarifárias.

b) Exigências ambientais – o comércio internacional tende a ampliar as exigências de 
conservação ambiental dos produtos oferecidos pelos países emergentes, 
particularmente da agropecuária e na agroindústria com seus impactos no meio 
ambiente. As empresas e municípios com peso na produção e exportação de frutas 
frescas e processadas, como Petrolina, devem assegurar a qualidade do meio ambiente 
e a redução das pressões antrópicas para se firmar no mercado global. 

c) Intensidade da concorrência – a diminuição dos custos de transporte e a gradativa 
redução de barreiras alfandegárias nos grandes consumidores devem provocar uma 
intensa concorrência entre os países produtores de alimentos e frutas frescas. Por outro 
lado, a capacidade competitiva das regiões vai depender, cada vez mais, do domínio das 
tecnologias e do conhecimento acumulado nos processos e nos produtos.

d) Velocidade da inovação tecnológica – os avanços nas pesquisas e nas técnicas de 
produção devem continuar em ritmo intenso, redefinindo os padrões de concorrência e 
competitividade dos países e regiões (esta velocidade da inovação tende a ocorrer 
fortemente também na agropecuária e na agroindústria). O movimento rápido de 
inovação gera um grande desafio para os municípios, como Petrolina, exportadores de 
frutas frescas e processadas, para acompanhar as inovações e adaptação dos 
produtores com incorporação de alto nível tecnológico. E particularmente em relação ao 
álcool a competitividade do Brasil (e do futuro Canal do Sertão) na produção de etanol 
pode declinar na medida em que os Estados Unidos desenvolvam a tecnologia à base 
de celulose a preços mais baixos que do etanol produzido por milho. 

e) Limitações logísticas e de infraestrutura – a competitividade das economias locais, como 
o município de Petrolina, depende das condições logísticas e da disponibilidade de 
infraestrutura de transporte que permita o fluxo rápido e barato das mercadorias. Apesar 
dos avanços recentes, principalmente com o aeroporto, o sistema de transporte e a 
logística regional ainda não é suficiente para um processo de crescimento e integração 
adicional com alto nível de competitividade, podendo atrapalhar o desenvolvimento da 
economia municipal. 
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1.3.3 Fatores exógenos que impactam em Petrolina
O desempenho da economia mundial e nacional, com influência sobre a economia 

de Pernambuco, tende a provocar impacto direto e indireto no futuro de Petrolina, 
particularmente no comportamento da sua economia. Do contexto mundial, o fator mais 
importante será a demanda por produtos alimentares, particularmente fruticultura assim como 
a ampliação e facilidade de crédito. Do desempenho brasileiro, o determinante central da 
economia pernambucana e petrolinense reside na capacidade de investimento público e da 
retomada dos investimentos das grandes corporações no Estado. 

Os vários projetos já anunciados ou em execução na região Nordeste tendem a 
impactar no desempenho futuro da economia pernambucana e, particularmente, do município, 
principalmente quando influenciam sobre as vantagens competitivas de Petrolina. Com 
diferentes níveis de definição e prazos de implantação, que dependem também da capacidade 
de investimento e da recuperação da economia brasileira, os projetos mais importantes para o 
futuro de Petrolina são os seguintes:

a) Transnordestina – com investimento de R$ 2 bilhões de reais, a ferrovia liga os cerrados 
brasileiros (a partir de Eliseu Martins no Piauí) aos portos de Suape e Pecém, com 
inclusão do ramal para Petrolina, viabilizando o fluxo de mercadorias do município com o 
resto do Brasil e com saída para o exterior, estratégica para melhoria da competitividade 
dos produtos do vale do São Francisco. 

b) Transposição de bacias – investimento de R$ 2 bilhões de reais para bombeamento de 
água do Rio São Francisco em dois pontos de captação (Eixo Norte e Eixo Leste) para 
integração com açudes de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba, 
distribuída nos sertões por sistemas adutores (700 km de canais e mais de mil 
quilômetros de reservatórios, rios a açudes receptores).

c) Canal do Sertão – projeto da CODEVASF de, aproximadamente, um bilhão de reais para 
construção de um canal de, aproximadamente, 400 quilômetros de extensão para 
irrigação de 150 mil hectares, tirando água do lago da barragem de Sobradinho para 
viabilizar a irrigação na faixa do extremo oeste de Pernambuco. O projeto deve 
beneficiar os municípios de Casa Nova na Bahia, Petrolina, Afrânio, Dormentes, Santa 
Filomena, Santa Cruz, Ouricuri, Bodocó, Araripina, Trindade, Ipubi, Exu, Moreilândia, 
Granito, Parnamirim, Cedro e Serrita, em Pernambuco, principalmente no plantio de 
cana-de-açúcar para produção de álcool (110 dos 150 mil hectares). 

d) Pontal – projeto prevê a irrigação de uma área total de 7.862 hectares, e deverá ter 621 
lotes para pequenos agricultores, totalizando 3.722 hectares, e 96 lotes para médias 
empresas, totalizando 4.140 hectares.

e) Pontal Sobradinho - beneficiará os municípios de Dormentes e Petrolina com 27.930 
hectares, a serem ocupados por 263 lotes para pequenos produtores (1.596 hectares) e 
856 lotes para empresas (26.334 hectares).

II. ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DE PETROLINA

O PPA 2014/2017 deve orientar as ações e iniciativas da Prefeitura de Petrolina e 
articular a sociedade petrolinense em torno de um projeto de desenvolvimento futuro da 
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cidade. Este projeto se baseia em um conjunto de grandes objetivos – o futuro que se deseja 
alcançar – com as respectivas metas, e define os eixos estratégicos que constroem o futuro do 
município. Este capítulo apresenta os macro-objetivos, os eixos estratégicos e seus vetores, e 
as metas que quantificam os indicadores que representam os objetivos no horizonte do plano.
2.1 Macro-objetivos

O PPA 2014/2017 dar continuidade a um processo de consolidação social e 
dinamização da economia que promove o desenvolvimento sustentável do Município de 
Petrolina, combinando crescimento econômico, melhora da qualidade de vida e conservação 
ambiental. Este objetivo maior se desdobra nos seguintes macro-objetivos7

1. Melhoria da qualidade de vida da população com ampliação da oferta de serviços 
sociais no espaço urbano e rural e redução das desigualdades e da pobreza no 
município.

:

2. Aumento do nível educacional de Petrolina de modo a melhorar a competitividade 
sistêmica do Município, ampliar e democratizar as oportunidades da sociedade, 
contribuindo para a diminuição das desigualdades sociais que decorre da baixa 
qualidade da educação pública, à qual recorre à maioria da população do município.

3. Aumento da empregabilidade da população petrolinense com qualificação da mão 
de obra e da formação técnica e tecnológica.

4. Melhoria das condições de habitabilidade com ampliação do sistema de drenagem, 
abastecimento de água e esgotamento sanitário, redução do déficit habitacional, 
declínio da violência urbana, e melhoria dos equipamentos urbanos.

5. Requalificação do espaço urbano com recuperação das vias e das praças, melhoria 
do sistema de limpeza e coleta e tratamento de lixo, e arborização dos espaços.

6. Reestruturação do sistema de transporte público urbano com aumento da 
mobilidade e da acessibilidade da população.

7. Aumento da competitividade da economia do Município com ampliação e melhoria 
da infraestrutura e da logística, qualificação de mão de obra e inovação tecnológica.

8. Dinamização da economia para elevação da renda e do emprego no município e 
permitindo o aumento da arrecadação pública para ampliação dos investimentos 
governamentais.

9. Diversificação da estrutura produtiva do Município com a ampliação e melhoria da 
pecuária, particularmente ovino-caprino, e com o fortalecimento do turismo, assim 
como adensamento das cadeias produtivas.

10. Consolidação de Petrolina como centro logístico e de serviços avançados do 
Sertão nordestino, com ampliação e qualificação das vias e estradas, e melhoria da 
qualidade dos serviços – educação, universidades, saúde e comércio atacadista e 
varejista.

11. Diminuição do desmatamento e da degradação do solo e dos recursos hídricos
com recuperação de área degradada e reflorestamento de áreas desmatadas e das 
margens continentais e das ilhas, assim como a melhoria das tecnologias de produção 
sustentável.

7 Embora o PPA expresse a responsabilidade do governo municipal no desenvolvimento futuro do município, a 
estratégia de desenvolvimento, assim como os macro-objetivos e as metas globais incluem resultados que não 
dependem apenas da Prefeitura e dos petrolinenses, demandando negociações de parcerias externas para a 
viabilização das ações transformadoras da realidade municipal.
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12. Redução das desigualdades territoriais do município em termos de acesso aos 
serviços sociais e da qualidade de vida da população, com ênfase nas áreas de 
sequeiro e agrovilas.

13. Aumento da eficiência e da eficácia gerencial do governo municipal combinado com 
um processo descentralizado e participativo de gestão pública municipal.

2.2 Eixos estratégicos
As prioridades estratégicas devem fortalecer as potencialidades e, ao mesmo tempo, enfrentar 
os grandes estrangulamentos ao desenvolvimento do município, de modo a situar Petrolina 
positivamente no contexto nacional e mundial, vale dizer, aproveitar as oportunidades e se 
defender de eventuais ameaças externas ao município. A estratégia de desenvolvimento de 
Petrolina para os próximos quatro anos (PPA) se estrutura em cinco eixos estratégicos 
estreitamente articulados e complementares (como mostra o fluxograma abaixo), que se 
desdobram em vetores, como apresentado a seguir:

Eixo 1 – Competitividade econômica
Para ampliação e melhoria da competitividade da economia, vale dizer, das suas vantagens 
diante de potenciais concorrentes para produção de qualidade e preços competitivos, devem 
ser implementados os seguintes vetores de desenvolvimento:

� melhoria da infraestrutura econômica e da logística para que Petrolina se apresente 
como uma plataforma logística inter-regional;

� Redefinição do sistema de transporte público e tráfego urbano como instrumento de dar 
competitividade econômica;

� educação de qualidade e qualificação da mão de obra voltada para as atividades 
produtivas centrais;

� pesquisa e desenvolvimento tecnológico com ênfase em pesquisas aplicadas nos 
segmentos da agroindústria e do turismo;

� criação dos instrumentos legais e fiscais para o Aeroporto-indústria.
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Eixo 2 - Cidadania e Qualidade de Vida 
Para alcançar os objetivos de melhoria da qualidade de vida e habitabilidade do município de 
Petrolina, devem ser organizadas ações em torno do eixo estratégico Cidadania e Qualidade 
de Vida com base nos seguintes vetores de desenvolvimento:

� reestrutura e requalificação urbana contemplando a recuperação e otimização da orla 
ribeirinha, pavimentação urbana, limpeza, iluminação e regulação do espaço;

� pavimentação e drenagem das principais ruas da periferia;
� ampliação do esgotamento sanitário, da coleta de lixo e da oferta água nas agrovilas;
� segurança cidadã com ampliação de creches, da escola aberta, da capacitação dos 

jovens, da modernização da guarda municipal e monitoramento das ruas;
� promoção da saúde pública de qualidade.

Eixo 3 - Dinamização da Economia e Adensamento das Cadeias Produtivas 
A dinamização da economia e o adensamento das cadeias produtivas é um eixo básico que, 
aproveitamento e melhoria da competitividade, amplia as oportunidades de emprego e 
promove a elevação da renda, além de reduzir a vulnerabilidade da economia municipal. Este 
eixo estratégico se estrutura nos seguintes vetores de desenvolvimento municipal:

� melhoria da produtividade, ampliação e diversificação da área cultivada com frutas 
tropicais e adensamento da cadeia produtiva da fruticultura;

� promoção da vitivinicultura com capacitação e criação de uma enologia familiar;
� melhoria do rebanho ovino-caprino com inseminação artificial e adensamento da 

cadeia produtiva com beneficiamento de leite e carne de qualidade;
� promoção da bioenergia com formação de sementeiras, capacitação de produtores, 

e pesquisas sobre energia alternativa;
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� desenvolvimento do turismo com destaque para o turismo náutico e rural e para o 
eno-turismo na região;

� consolidação das instituições de saúde e de educação empresarial para 
fortalecimento do polo regional de serviços avançados;

� estímulo à piscicultura com capacitação, implantação de tanques-redes, central de 
comercialização, serviços de filetagem e de armazenagem a Frio;

� Consolidação do calendário municipal de eventos incluindo como carro-chefe o 
“São João do Vale”.

Eixo 4 - Recuperação e Conservação Ambiental 
Para caminhar na direção do desenvolvimento sustentável é necessária a 

estruturação de um eixo estratégico que garanta e conservação do meio ambiente e recupere 
as áreas que já estão degradadas no município, com destaque para o controle e a fiscalização 
das atividades econômicas. O eixo estratégico “Recuperação e conservação ambiental” se 
expressa através dos seguintes vetores de desenvolvimento:

� reflorestamento de áreas degradadas da caatinga com venda de crédito de carbono;
� recuperação dos recursos hídricos e das matas ciliares;
� melhoria do sistema de gestão ambiental para controle das atividades e das pressões 

antrópicas;
� Implementação de mais 03 novos parques municipais na área urbana;
� Implantação de unidades de conservação ambiental no município.

Eixo 5 - Reestruturação e Descentralização Administrativa 
Para implementar a estratégia de desenvolvimento do PPA 2010/2013 é 

indispensável o fortalecimento organizacional da Prefeitura de modo a aumentar a eficiência e 
eficácia dos projetos e iniciativas, ao mesmo tempo em que descentraliza e envolve a 
sociedade nas decisões. O eixo estratégico “Reestruturação e descentralização administrativa” 
se estrutura nos seguintes vetores estratégicos:

• fortalecimento dos mecanismos de participação da sociedade;
• descentralização da gestão pública com a formação de instâncias de organização e 

manifestação da sociedade nas regiões;
• melhoria da gestão e implantação de sistema gerencial por resultado;
• capacitação dos servidores e informatização da gestão pública.

2.3 Metas globais 
Os macro-objetivos se expressam em metas globais de caráter finalístico que 

permitem medir e acompanhar o avanço dos resultados concretos na realidade gerados pela 
implantação da estratégia e dos programas do PPA. Para os próximos quatros (2010/2013), o 
PPA deve perseguir as metas apresentadas no quadro abaixo que apresenta, para cada 
indicador relevante, a situação atual e o que se pretende alcançar em 2013 (estes resultados 
não dependem só da Prefeitura, em alguns casos nem é o agente principal da execução, mas 
a Prefeitura pode e deve articular parceiros e negociar projetos comuns para promover as 
metas definidas):
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Fundamentação das metas:
1. Nível de escolaridade foi estimado para 2013 em 9,4 anos e deve crescer nos 

próximos quatro anos cerca 0,3 anos para cada ano cronológico de modo que deve 
chegar a 10,6 anos em 2017.

2. Taxa de analfabetismo foi estimada em 11,1% da população de 10 anos e mais e
ganhando velocidade nos próximos quatro anos, devido a programas de alfabetização, 
poderia reduzir-se em cerca de meio ano a cada ano, de modo que chegaria em 2017
com 9,1%.

3. Notas do IDEB (anos iniciais e finais) devem ter um desempenho nos próximos anos 
ligeiramente melhor que o definido nas metas do INEP (5,1 e 4,2 respectivamente).

4. Abastecimento de água foi estimado para 2013 em 95,9% dos domicílios atendidos 
(ligados à rede) acompanhando o crescimento médio de Pernambuco no período 
2000/2010 (1,02% ao ano), devendo crescer nos próximos quatro anos num ritmo um 
pouco inferior, de modo a chegar em 2017 com 99,8% dos domicílios da área urbana 
do município atendidos (crescimento de 1% ao ano), praticamente atendendo a todos 
os domicílios.

5. Esgotamento sanitário foi estimado para 2009em 73,6% dos domicílios (incluindo 
fossa séptica), acompanhando o crescimento médio de Pernambuco no período 
2000/2007 (1,718% ao ano), devendo evoluir para alcançar em 2013 (final do plano) 
cerca de 78,1% dos domicílios atendidos (crescimento de 1,5% ao ano).

6. Mortalidade infantil deve declinar de 19,08 óbitos em mil crianças nascidas vidas 
(dado de 2013) para 16 óbitos em mil crianças nascidas vivas em 2017, como resultado 
das melhorias nas condições de habitabilidade e na saúde pública. 

7. Índice de violência deve declinar de 98 homicídios em cem mil habitantes (2008) para 
24 homicídios em cem mil habitantes, em 2013, com declínio médio anual de 12% 
seguindo a média do governo do Estado e como resultado das ações articuladas nas 
áreas que influenciam o indicador. 

8. Pavimentação de 88,1 quilômetros nos quatro anos (2014/2017) ampliando o total de 
vias pavimentadas para 443 quilômetros, que representam uma elevação de 45,5% 
para 56,8% das vias.

9. Iluminação pública de avenidas, vias e acessos (perímetro urbano e vilas) de modo a 
cobrir 100% até 2017, o que representa uma elevação significativa dos atuais 60% 
iluminados.

10. PIB-Produto Interno Bruto se eleva dos R$ 3,14 bilhões de reais estimados para 
2012 para R$ 4,01 bilhões, em 2017, resultado de uma taxa média de crescimento de 
5,0% ao ano.

11. PIB per capita se eleva de R$ 8.869,30 estimado para 2009 para cerca de R$ 
10.490,00, em 2013 como resultado combinação do crescimento da economia em torno 
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de 6,1% ao ano e da expansão demográfica estimada em 2% ao (segundo as 
estimativas, a população de Petrolina deve alcançar 303,9 mil habitantes).

12. Adensamento das cadeias produtivas e agregação de valor expressos pelo 
aumento da participação da indústria no VAB-Valor Agregado Bruto de Petrolina deve 
aumentar dos atuais 14% (2006) para 17% em 2017, como resultado da atração de 
investimentos industriais. 

13. Capacidade de receita do município, expressa pela relação entre a Receita bruta e o 
PIB (percentual), deve passar de cerca de 10%, em 2009 (estimativa considerando a 
receita esperada e o PIB projetado), para cerca de 14% em 2013, como resultado de 
medidas de arrecadação (receita própria) e de melhoria das transferências.

14. Potencial de receita do município, expresso pela relação entre a receita própria em 
relação a receita total.

METAS GLOBAIS

INDICADOR
SITUAÇÃO 

ATUAL
META 2017

Nível de escolaridade (anos médios de estudo) 9,4 10,6

Taxa de analfabetismo – estimativa 2010 11,1 08,0

Nota do IDEB (Anos iniciais) 2007 4,5 5,1

Nota do IDEB (Anos finais) 2007 3,5 4,2

Domicílios com acesso a água (%) - atualizado para 2009 95,9 99,8

Domicílios com esgotamento sanitário (%) - atualizado para 2009 73,6 78,1

Mortalidade infantil (em mil nascidos vivos) – SUS 2006 19,08 16,0

Índice de violência (2008) – CVLI 98 71

Pavimentação (quilômetros de vias pavimentadas) % do total 46,99 56,8

Iluminação pública de avenidas, vias e acessos % (urbano e vilas) 70 100

PIB R$ bilhões (2013) – estimativa p/2017 a preços de 2013 3,14 4,01

PIB per capita (R$) – estimativa para 2009 a preços de 2009 10.708,48 13.500,00

Participação da indústria no VAB (2006) (%) 14 17

Receita bruta/PIB (%) – 2009 10 14

Receita própria/Receita total (%) 18,0 24,0

III. EIXOS E PROGRAMAS

A operacionalização do PPA se dá através de programas, instrumentos que 
organizam as ações do Governo para promover as mudanças enunciadas nos macro-objetivos 
(e metas globais), tendo seus objetivos específicos e metas de realização direta. Os 
programas, por seu turno se desdobram em projetos - instrumento de programação para 
alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações limitadas no 
tempo – e atividades que são o conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 
permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de governo. Os 
programas, projetos e atividades do PPA estão apresentados no corpo da peça orçamentária.
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O PPA 2014-2017 estima uma despesa total de R$ 2,634 bilhões de reais para os 
quatro anos com aumento a cada ano na medida em que vão melhorando as condições fiscais 
do governo municipal e sua capacidade de captação de financiamento de projetos com 
parceiros, principalmente no governo federal e no governo estadual.

A distribuição dos recursos pelos por função mostra claramente que apenas em 
Saúde e Educação existe uma alocação de 51,1%, algo bastante significativo e representando 
um compromisso, sobretudo, com a educação infantil.

Gráfico 22
DEFINIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO

Outro aspecto que chama atenção é o dispêndio na função Urbanismo e 
Habitação, totalizando 13,11% do total da despesa, número bastante significativo numa 
estrutura tributária e concentrada como a do país atual.

Gráfico 23
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As receitas municipais, conforme exposto no gráfico acima, foram projetadas a 
partir de um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto – PIB Pernambuco, além da 
atualização decorrente da inflação média do período igual a 6,5% (IPCA).

IV. FINANCIAMENTO DO PPA
Como plano do Governo Municipal para o médio prazo (2014/2017), o PPA tem 

como principal fonte de financiamento a receita pública do Município, resultante da receita 
própria e das transferências legais da União e do Estado. Porém, o PPA deve também estimar 
a capacidade de captação de recursos adicionais por meio de convênios, empréstimos e 
parcerias, inclusive com o setor privado. Nessa via, para definição dos investimentos e gastos 
públicos nas ações programáticas do PPA, é necessária uma estimativa de capacidade de 
receita futura do município e de captação de recursos de parceiros. 

Na estimativa da receita de Petrolina nos próximos quatro anos, foram definidas 
hipóteses para o comportamento de duas variáveis determinantes: o PIB-Produto Interno 
Bruto, e a capacidade de receita, que se manifesta no percentual da Receita Total no PIB 
municipal. 

A hipótese sobre a permanência do crescimento da economia de Petrolina 
considera que o Município acompanha a recuperação da economia mundial e nacional e se 
ampliando nos últimos dois anos do período. Como Pernambuco deve crescer pouco acima da 
média nacional, a demanda mundial se amplia e os investimentos brasileiros se intensificam, a 
economia de Petrolina tende a crescer pouco mais que de Pernambuco. 

Assim, como dantes apresentado, o PIB de Petrolina chegou a R$ 2,6 bilhões, em 
2010 e deve evoluir para R$ 3,2 bilhões em 2013. Combinando esta evolução com a hipótese 
de aumento da capacidade de receita do município (de 10% para cerca de 14% em 2013), a 
receita total de Petrolina deve ultrapassar a casa dos R$ 520 milhões a partir de 2017.

As estimativas com valores constantes da receita total e das despesas totais nos 
próximos quatro anos, estão apresentadas na tabela abaixo, supondo a estabilidade da taxa 
de inflação e evidenciando a disponibilidade de recursos para realização dos programas 
previstos no PPA nos próximos quatro anos. 

V. SISTEMA DE GESTÃO
A implantação do PPA – 2014/2017 requer a formação de um sistema gerencial do 

governo para garantir a eficiência e eficácia na execução, controle e monitoramento dos 
resultados para orientar eventuais reformulações e ajustes nas prioridades estratégicas, nas 
metas e nos programas e projetos. O sistema deve, portanto, contemplar um processo 
sistemático de acompanhamento da implementação das ações e, principalmente, das 
mudanças no ambiente e os resultados gerados pelo PPA na realidade, comparando com as 
metas globais definidas. Desta forma, o modelo de gestão do PPA 2014/2017 deve partir das 
seguintes diretrizes gerais:

1. Participação da sociedade e decisões compartilhadas
Durante a implementação do PPA 2014/2017, assim como o fez na sua fase de 

elaboração, a Prefeitura deve garantir a participação dos diferentes segmentos sociais no 
compartilhamento das ações de Governo e na análise crítica dos resultados alcançados. Para 
isso, deve recorrer, no nível agregado do Município, aos diversos conselhos e órgãos de 
representação da sociedade nas áreas setoriais. 
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2. Descentralização da gestão e do planejamento
A escala descentralizada no território permite formas mais diretas de participação 

da sociedade nas decisões e no monitoramento da implantação do PPA 2014/2017. Portanto, 
o Programa Prefeitura Participativa – com a criação de regiões de planejamento ou 
administrativas no território municipal – deve contribuir para a realização da democracia social, 
econômica, política e cultural no Município. Os territórios são formados por um conjunto de 
bairros que guardam semelhanças quanto à cultura, raízes históricas, arranjos produtivos, 
infraestrutura de serviços e aspectos geográficos que compreendem a diversidade e a 
complexidade do local. Na sistemática de descentralização da gestão, o município foi dividido 
em 20 regiões, para as quais foram definidas prioridades com base num amplo processo de 
participação da sociedade em plenárias regionais. 

3. Articulação e convergência/complementaridade 
A implementação do PPA 2014/2017 deve estruturar as diversas secretarias e 

órgãos da Prefeitura para evitar duplicidades e desperdícios, ampliando a sinergia dos 
diferentes projetos de múltiplas dimensões e responsabilidades organizacionais. Ao mesmo 
tempo, deve criar condições para complementaridade com os parceiros, otimizando os 
recursos humanos e financeiros na implementação de ações no Município.

4. Flexibilidade e agilidade gerencial
A gestão municipal requer uma grande flexibilidade e agilidade das instâncias e 

órgãos responsáveis pelos projetos, de modo a ganhar velocidade na implementação das 
ações e na resposta a novos desafios e estrangulamentos que costumam reduzir a eficácia 
gerencial. Esta diretriz requer, como consequência, relativa autonomia e capacidade decisória 
dos gestores, assim como formas mais horizontais de negociação e articulação entre 
diferentes áreas do governo e com vários parceiros externos. 

5. Gestão de projetos orientada para resultados finalísticos
A gestão do PPA 2014/2017 deve ser focada nos projetos de alta prioridade que 

devem ser gerenciados com base no monitoramento dos resultados desejados e efetivamente 
alcançados na realidade municipal em que atua (impacto direto na realidade). Assim, além da
preocupação com a eficácia – realizar o que tinha sido previsto dentro dos prazos - e a 
eficiência – menor custo possível para a execução - dos projetos8

Com base nestas cinco diretrizes, que combinam participação, descentralização, 
eficiência e eficácia da execução e resultados finalísticos na realidade, o sistema de gestão do 
PPA 2014/2017 se estrutura nos componentes abaixo como apresentado no fluxograma:

– a gestão dos projetos 
deve ser orientada para os resultados finais que promove na realidade, acompanhando e 
confrontando estes com as metas globais e seus indicadores de mediação específicos de cada 
área de atuação dos projetos. 

1. Criação da categoria de gestor de projeto qualificado para a execução com eficácia e 
eficiência e com efetiva realização dos resultados previstos na realidade municipal. 

8 Estes conceitos tratam de avaliar o alcance das metas de desempenho: o que deve ser realizado e 
com que custo será realizado.
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Cada projeto prioritário, especialmente aqueles que envolvem mais de uma secretaria, 
deve ser conduzido por um gestor diretamente responsável pela sua implantação e 
com as seguintes responsabilidades:

a) executar as atividades que viabilizam a implementação dos projetos, planejando, 
controlando a execução física e financeira, elaborando informações gerenciais do 
projeto, identificando eventuais restrições ao seu andamento nos prazos, integrando 
e motivando equipes e pessoas de diferentes áreas, avaliando e informando sobre os 
resultados e andamento do projeto

b) articular os diferentes órgãos ou unidades executivas das secretarias para 
convergência das ações nos prazos e ritmos necessários

c) articular com parceiros externos para captação de recursos e convergência de 
atividades afins no município

d) articular com as lideranças territoriais para definição da distribuição das ações no 
plano local, segundo as Agendas Regionais

e) prestar contas diretamente ao Prefeito, sempre que solicitado, do andamento e dos 
resultados do projeto e ter acesso ao Gabinete sempre que algum obstáculo esteja 
dificultando a execução do mesmo.

2. Formação de um sistema de planejamento que articule o conjunto das secretarias na 
convergência e complementaridade das ações, conferindo à Secretaria de 
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Planejamento o papel de instância articuladora e unidade executiva de monitoramento 
do PPA 2014/2017. O sistema deve ter as seguintes características básicas: 

a) Núcleo Gestor formado pelas secretarias de Planejamento, Governo, Finanças e 
Administração e dirigido pelo Prefeito exercerá um papel central no sistema de 
planejamento, com um acompanhamento permanente da execução do PPA;

b) Gestor de projeto será uma figura central no sistema de planejamento, reportando-
se diretamente ao secretário setorial do projeto, mas com contato e subordinação 
direta ao Prefeito (deve ser destacado das atividades de rotina das secretarias para 
se dedicar integralmente à execução do projeto sob sua responsabilidade). 

c) Secretaria de planejamento exerce um papel de suporte ao funcionamento do 
Núcleo Gestor e das instâncias de participação (Conselho da Cidade) e de gestão 
descentralizada (Gerentes regionais e Câmaras temáticas)

d) Capacitação dos recursos humanos para preparação técnica e gerencial para o 
novo sistema, de modo a criar uma cultura de gestão por resultados na Prefeitura 
expressos nas metas globais e nas metas específicas de cada secretaria. 

3. Montagem de uma estrutura descentralizada de acompanhamento e gestão do 
PPA no território com as seguintes mudanças organizacionais:

a) criar três Câmaras temáticas em cada uma das 20 regiões com a função de 
acompanhamento trimestral das ações estratégicas do Petrolina Participativa: 
Câmara de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Câmara de 
Desenvolvimento Social e Cidadania e Câmara de Cultura e Juventude.

b) nomear um gerente, para cada uma das 20 regiões, com a responsabilidade de 
articulação com as secretarias setoriais, acompanhando a implantação das ações no 
território e interação com as câmaras temáticas da região.

4. Institucionalização da participação da sociedade na gestão pública, incluindo o 
acompanhamento da execução do PPA com a criação de um Conselho da Cidade
formado por representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e da Sociedade Civil, 
com realização de reuniões semestrais de monitoramento dos projetos em andamento 
e discussão de novos projetos estratégicos para a cidade.
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