
 
 
 

LEI 3.126 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018. 
 

 
Ementa: Dispõe sobre a Revisão do 
Plano Plurianual do Município de 
Petrolina para o exercício de 2019, e 
dá outras providências. 

 
 

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PETROLINA, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º A presente Lei dispõe sobre a Revisão do Plano Plurianual do 
Município de Petrolina para o exercício de 2019, estabelecendo as diretrizes, 
objetivos, programas e metas da Administração Pública Municipal para as despesas 
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

 
Art. 2º Os valores financeiros, despesas e necessidades de recursos contidos 

na presente Lei, estão estimados a preços correntes. 
 
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar os dados da 

presente Revisão do Plano Plurianual com a Lei Orçamentária para o exercício de 
2019. 

 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, contando-se os 

seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019. 
 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
GABINETE DA PREFEITA DO MUNÍCIPIO DE PETROLINA, EM 14 DE 

DEZEMBRO DE 2018. 
                     

 
 

FLORALINA ARAUJO PORTELA 
Prefeita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

    ATO DE SANÇÃO Nº 1249/2018 
 
A PREFEITA 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 a Revisão 
do Plano Plurianual do Município de Petrolina para o exercício de 2019, e dá 
outras providências”. Tombada sob nº 3.126, de 14 de dezembro de 2018, 
publique-se, nos termos e na forma da lei. 
 
                                        
Gabinete da Prefeita, em 14 de dezembro de 2018. 
 
 

 

FLORALINA ARAUJO PORTELA 
Prefeita Municipal 
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PARTE I - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE 

PETROLINA: PANORAMA ATUAL E PERSPECTIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

1. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO 

1.1. LOCALIZAÇÃO 
 

Município de Petrolina localiza-se no Estado de Pernambuco, na mesorregião “São 

Francisco Pernambucano” e na microrregião de Petrolina. Está a 734 km da Capital 

Recife e possui uma área de 4.561,9 km²1.  

 

Figura 1 - Localização do Município de Petrolina no Estado de Pernambuco 

 

Fonte: Wikipedia (2012) 

 

Os limites geográficos são: Ao sudeste com o município de Dormentes (PE), a leste 

com Lagoa Grande (PE), ao sul com Juazeiro (BA), a oeste com Casa Nova (BA) e 

noroeste com Afrânio (PE). 

Integra, em conjunto com os municípios de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista, 

Orocó, e Cabrobó, estes localizados em Pernambuco, e os municípios baianos de 

Juazeiro, Casa Nova, Curaçá e Sobradinho, a Região Administrativa Integrada de 

Desenvolvimento do Polo Petrolina e Juazeiro, maior exportador de frutas e segundo 

maior polo vitivinicultor do Brasil. 

  

                                                           
1 IBGE 2015 



  

1.2. HISTÓRICO 
 

A história do município de Petrolina começa a ser narrada na primeira metade do 

século XVIII, quando criadores de gado chegaram ao local ocupando as terras 

desertas da região e os viajantes que iam em direção do Ceará, Piauí e Maranhão ou 

no sentido contrário para o estado da Bahia, atravessam o São Francisco com suas 

boiadas aproveitando-se dos trechos onde existiam ilhas fluviais, o que facilitava o 

deslocamento. A “Passagem de Joazeiro” era um desses trechos e as duas margens 

eram chamadas assim devido à existência da árvore nativa com aquele nome.  

A Estrada das Boiadas propiciou o surgimento de todas ou quase todas as 

aglomerações humanas perfiladas em seu trajeto e algumas delas, como Petrolina, 

posteriormente, adquiriram o status de povoado, vila, distrito e finalmente, cidade. 

A grande seca no Sertão nos anos de 1859 e 1860 desencadeou uma forte migração 

às margens do rio, tanto do lado direito (Juazeiro), quanto do lado esquerdo 

(Petrolina).  

No século XIX, a navegação ainda precária aparece como inovação no cenário onde 

antes tudo girava em torno da pecuária extensiva. Com as barcas ou com o vapor, a 

antiga passagem de rebanhos e tropeiros e seus povoados em situação estratégica 

como Petrolina, passam a ser referência comercial. A partir daí, foi facilitada a 

comercialização do excedente produzido pelos beiradeiros e tornada viável a 

produção em escala comercial da cachaça, da rapadura, do sal, integrando as 

diversas áreas do Vale por meio das trocas comerciais. 

Petrolina continuava sendo passagem para Juazeiro, onde este último era o centro 

preferido de transações comerciais, sem uma produção local, e Petrolina cresceu, 

inicialmente à sombra da cidade-irmã do lado baiano. 

A Passagem torna-se Povoado (1860) e, em homenagem ao Imperador Dom Pedro 

II, recebe o nome de Petrolina. Surge dentro dos limites da Fazenda Massangano, é 

elevada a Freguesia, em 1862 – desmembrada do município de Santa Maria da Boa 

Vista; a Vila em 1870; a Comarca, em 1874; a município autônomo, em 1863; e a 

cidade, em 1865.  



  

1.3. ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO 
 

Petrolina, com 4.561,9 km², é o maior município em extensão territorial do estado de 

Pernambuco. Na Figura 2, apresenta-se o mapa do município, com destaque para as 

zonas rural e urbana, hidrografia e sistema viário. 

A zona urbana apresenta aproximadamente 75% do contingente populacional, onde 

se concentram os serviços de qualidade do terciário moderno.  

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 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; a região possui cerca de 4.000 

pequenas propriedades nas quais se pratica, predominantemente, a criação de 

pequenos animais e a agricultura. A malha viária, de estrada em terraplanagem, é de 

aproximadamente 3.300 quilômetros e 95% das propriedades estão eletrificadas. 

Existe 22 escolas e 10 postos de saúde. 

A área ribeirinha tem apenas 260 quilômetros quadrados, 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 irrigados, por último, ocupam uma área de 1.025 quilômetros 

quadrados, onde se concentra a produção agrícola do município, principalmente a 

fruticultura de alta tecnologia;  

 

Existem três distritos que compõe o município, são: Cristália, Curral Queimado e 

Rajada.  



  
Figura 2 – Território de Petrolina 2015 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina 2015 

  



  

1.4. CARACTERIZAÇÃO DA DINÂMICA POPULACIONAL 

 

Em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município 

possuía 293.963 habitantes e densidade demográfica de 64,44 hab/km², sendo a 

sexta maior população do Estado de Pernambuco (Figura 3). Para o ano de 2016, 

estimou-se uma população de 337.683, atingindo, portanto densidade demográfica de 

74,02 hab/km² e uma taxa de crescimento demográfico de 2,34 em apenas 6 anos.  

Figura 3 - População 

 

Fonte: IBGE, 2010 

O crescimento demográfico do município vem apresentando taxas superiores às de 

Recife e Caruaru desde a década de 70, após a instalação dos perímetros irrigados, 

que foram resultado das políticas públicas do período militar de colonizar as áreas de 

sequeiro do Nordeste, pensamento explicitado nos Planos Nacionais de 

Desenvolvimento. A irrigação seria a resposta aos rigores climáticos, em localidades 

situadas na área denominada de polígono das secas, buscando assentar famílias de 

colonos na área rural. 

Ressalta-se que, as taxas de crescimento populacional não são disponibilizadas pelo 

IBGE a nível municipal, apenas para as seguintes unidades geográficas: Brasil, 

grandes regiões, estado, Distrito Federal, regiões metropolitanas e municípios das 

capitais. Entretanto, é exposta metodologia de cálculo utilizada, subtraindo-se 1 da 

raiz enésima do quociente entre a população final (Pt) e a população no começo do 
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período considerado (P0), multiplicando-se o resultado por 100, sendo “n” igual ao 

número de anos do período. 

𝑟 = ( √
𝑃𝑡

𝑃𝑜

𝑛

− 1) ∗ 100 

Lançando mão da metodologia de cálculo apresentada, foram calculadas as taxas de 

crescimento dos municípios de Petrolina, Caruaru e Recife (Figura 4). Nesta percebe-

se que, como comentado anteriormente, Petrolina apresenta taxas de crescimento 

díspar, quanto à ascendência, dos demais municípios, tendo entre os anos de 1991 e 

2000 a menor taxa de crescimento. A referida disparidade é justificada pela soma de 

dois fatores: a força da fruticultura irrigada e da exportação e a localização geográfica 

do município, que apresenta grandes distâncias das capitais Recife e Salvador, além 

de ser o município mais desenvolvido em um raio de 200 quilômetros, impulsionando 

assim, a circulação do dinheiro no próprio município.  

Figura 4 – Taxas de crescimento da população 

Fonte: Gráfico construído com base em dados do IBGE 

Quanto à população por situação de domicílio, em 2010, verificou-se que Petrolina 

apresentava 75% da população localizada na zona urbana, enquanto 25% residia na 

zona rural (Figura 5). Vale destacar que o município em análise apresenta a maior 

população rural do Estado de Pernambuco. 
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Figura 5 - População por situação do domicílio 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Quanto a estrutura etária, é sabido que esta está estruturada por agrupamentos em 

barras horizontais de grupos de idades separados por sexo. As partes mais inferiores 

da pirâmide representam os grupos mais jovens em termos de faixas de idade, ao 

passo em que as suas partes superiores representam a população idosa. 

Em Petrolina, verifica-se que a população segue tendências próprias de comunidades 

predominantemente jovens (Figura 6). A partir dessa observação, ressalta-se a 

necessidade de investimentos em educação e formação profissional. 

No entanto, é necessário levar em consideração um aumento médio de esperança de 

vida ao longo dos próximos anos ocasionando modificações na estrutura da pirâmide. 

Essa mudança requer que sejam tomadas atitudes com relação ao sistema de 

previdência social, como estabelecimento de idade mínima para a aposentadoria e 

teto máximo para pagamento ao aposentado.  
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Figura 6 - Estrutura etária da população do município de Petrolina 

Fonte: Gráfico construído com base em dados do IBGE 

Ainda com relação à população, verifica-se que 51,3% da população é formada por 

mulheres e 48,7% por homens, seguindo, portanto a mesma tendência dos demais 

municípios do Estado de Pernambuco, como apresentando na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Distribuição da população por gênero 

Município %Mulheres %Homens 

 Cabo de Santo Agostinho  50,9% 49,1% 

 Caruaru  52,6% 47,4% 

 Jaboatão dos Guararapes  52,7% 47,3% 

 Olinda  53,7% 46,3% 

 Petrolina  51,3% 48,7% 

 Recife  53,8% 46,2% 

Fonte: Tabela construída com base em dados do IBGE 

 

Quanto ao nível de renda da população, de acordo com o último Censo Demográfico, 

o rendimento médio do município de Petrolina era de R$ 937,07, valor abaixo do 

rendimento médio nacional que é de R$ 1201,27 e acima do valor médio estadual (R$ 

867,78). O rendimento médio é calculado com base nos rendimentos médios de 
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homens e mulheres, valores estes que ainda encontram-se bastante divergentes 

(Tabela 2). De acordo com a Comissão Econômica das Nações Unidas para a América 

Latina e o Caribe (CEPAL), as mulheres recebem, em média, apenas 83,9 unidades 

monetárias por 100 unidades monetárias recebidas pelos homens.  

Tais disparidades salariais entre gêneros persistem como um obstáculo para o 

empoderamento econômico das mulheres e a superação da pobreza e a 

desigualdade.  Ainda de acordo com a CEPAL, a diferença salarial mais alta ocorre 

na população mais instruída.  

Tabela 2 - Valor do rendimento mensal médio das pessoas de 10 anos ou mais, com rendimento, por 

gênero 

Brasil 
 

Total R$ 1201,47 

Homens R$ 1390,99 

Mulheres R$ 983,37 

Petrolina 

Total R$ 937,07 

Homens R$ 1074,58 

Mulheres R$ 775,38 

Pernambuco 

Total R$ 867,78 

Homens R$ 1002,19 

Mulheres R$ 729,00 

        Fonte: IBGE, 2010 

 

Na Tabela 3 está exposta a quantidade de pessoas segundo a classe de rendimento, 

onde pode ser observado que cerca de 28% das pessoas com 10 anos ou mais tem 

rendimento entre ½ e 1 salário mínimo. Outro fator que corrobora para que o valor 

médio de rendimento do município esteja abaixo do valor nacional é o elevado 

percentual, aproximadamente 42%, de pessoas que fazem parte da classe que “não 

tem rendimento”. Essa categoria não significa a ausência total de renda, pois inclui 

beneficiados de programas sociais governamentais.  

É válido ressaltar que o salário mínimo em vigência no ano em análise era de 

R$510,00. 



  
Tabela 3 – Pessoas com 10 anos ou mais de idade por classe de rendimento nominal mensal 

Classes de 
Rendimento 

N° de 
Pessoas 

Classes de 
Rendimento 

N° de 
Pessoas 

Classes de 
Rendimento 

N° de 
Pessoas 

Total 240.785 
Mais de 1 a 
2 do salários 

mínimos 
31.978 

Mais de 10 a 
20 salários 
mínimos 

1.751 

Até 1/2 do 
salário 
mínimo 

17.240 
Mais de 2 a 
5 salários 
mínimos 

16.578 
Mais de 20 

salários 
mínimos 

566 

Mais de 1/2 
a 1 salário 

mínimo 
67.361 

Mais de 5 a 
10 salários 
mínimos 

5.552 
Sem 

rendimento ¹ 
99.759 

  Fonte: IBGE, 2010 

 

Quanto à taxa de alfabetização é sabido que esta traduz a porcentagem da população, 

acima de 5 anos, que possui domínio de escrita e leitura, de forma a caracterizar o 

nível de instrução do local. 

Disto posto, verificou-se através de dados do Censo Demográfico 2010 que do total 

de pessoas com 5 anos ou mais de idade, 89% são alfabetizadas.   

 

Tabela 4) 

 

Tabela 4 - Taxa de alfabetização das pessoas de 10 anos ou mais de idade (Percentual) 

  Alfabetizados Não-Alfabetizados 

Brasil 91,0 9,0 

Pernambuco 83,3 16,7 

Caruaru  85,5 14,5 

Petrolina  88,9 11,1 

Recife  93,2 6,8 

                                    Fonte: IBGE, 2010 

Na Tabela 4 pode ser observado que a taxa de alfabetização do município em análise 

encontra-se acima da taxa do Estado e do município de Caruaru, que apresenta nível 

de desenvolvimento econômico similar ao de Petrolina.  

Tratando-se desse contexto de uma forma mais bem detalhada, a seguir está exposto 

o nível de instrução da população.  



  
Tabela 5 - Pessoas de 10 anos ou mais de idade, por nível de instrução. 

Municípios 
Sem instrução 
e fundamental 

incompleto 

Fundamental 
completo e 

médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Não 
determinado 

Petrolina 52,7% 16,0% 24,4% 6,3% 0,6% 

Recife 39,6% 16,5% 29,0% 14,4% 0,5% 

Pernambuco 57,8% 15,0% 20,9% 5,7% 0,5% 

Fonte: IBGE, 2010 

 

Através da Tabela 5, verifica-se que mais da metade das pessoas com 10 anos ou 

mais de idade não tem instrução e ensino fundamental incompleto, cenário similar ao 

apresentado pela maioria dos municípios pernambucanos. São exceções dessa 

perspectiva, Fernando de Noronha (29,6%), Recife (39,6%), Paulista (39,6%), Olinda 

(42,19%) e Jaboatão dos Guararapes (47,58%).  Em contrapartida, apenas 6,3% 

possuem ensino superior. 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

criou em 2007, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb, um indicador 

que mede a qualidade do aprendizado nacional a partir de dois dados concretos, a 

taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames 

aplicados pelo Inep. Com esse indicador pode-se tirar conclusões acerca da situação 

de ensino em determinada região e a partir daí estabelecer projetos e metas para a 

progressão do índice. 

Em 2015, ano do último resultado, Petrolina apresentou, entre alunos do 1° ao 5° ano, 

índice de 5,6 e entre alunos do 6° ao 9°, 5,0. Esses valores foram superiores ao ano 

precedente e atingido as metas que haviam sido projetadas para o ano de 2021. 

Por fim, para mensurar qualidade de vida da população utiliza-se Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, disponibilizado pelo Atlas de 

Desenvolvimento no Brasil.  

O IDHM, desenvolvido pela Organização das Nações Unidas (ONU) é uma medida 

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

longevidade, educação e renda. Trata-se de uma adequação da metodologia global 

ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Esse índice varia 



  

no intervalo de 0 a 1, de forma que quanto mais próximo a 1, maior o desenvolvimento 

humano da região (Figura 7) 

Figura 7 – Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2012 

A análise do IDHM, portanto, consiste em forma de mensurar a oportunidade da 

população viver uma vida longa e saudável, de ter acesso ao conhecimento e ter um 

padrão de vida que garanta as necessidades básicas, representadas pela saúde, 

educação e renda. 

Na Figura 8, apresenta-se o IDHM geral e o IDHM em suas três dimensões do 

município de Petrolina. Verifica-se que, ao longo dos anos recenseados, todos os 

indicadores evoluíram, saindo da faixa de muito baixo para a de médio 

desenvolvimento humano. Em 1991, o pior índice era referente à Educação (0,268). 

Este índice é uma combinação de indicadores de escolaridade da população adulta e 

de fluxo escolar da população jovem. 

Figura 8 - IDHM de Petrolina 
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Ainda em tempos recentes, apesar desse índice se encontrar dentro de uma faixa de 

médio desenvolvimento é, ainda, o menor índice entre os demais apresentados. O 

indicador de maior destaque é o IDHM – Longevidade. Em 2010, este apresentou-se 

dentro de uma faixa de alto desenvolvimento (0,799). Esse indicador sintetiza o nível 

e a estrutura de mortalidade de uma população, isto é, condições sociais, de saúde e 

de salubridade de uma população ao considerar as taxas de mortalidade em suas 

diferentes faixas etárias. 

Na Figura 9, verifica-se que Petrolina apresenta índices superiores à Pernambuco e 

superiores ao Brasil. Em Pernambuco, Fernando de Noronha é o município com o 

maior índice.  

Figura 9 - IDHM 1991-2010 

 

Fonte: Atlas Brasil, 2012 

  



  

1.5. CARACTERIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, DE 

INFRAESTRUTURA E DOS SERVIÇOS 

1.5.1. Saúde  

Para a caracterização da infraestrutura da saúde na área em foco foram obtidos dados 

disponibilizados pelo Datasus (Departamento de Informática do Sistema único de 

Saúde – SUS). 

De acordo com o Art. 2° da Lei n° 8.080, a saúde é um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

Quanto à infraestrutura da saúde de Petrolina, em 2016, o número de 

estabelecimentos de saúde era de 368, possuindo 619 leitos disponíveis, dos quais 

431 pertencem ao Sistema único de Saúde (SUS) e 188 à esfera privada. Em 2016, 

existiam apenas 1,83 leitos para cada 1000 habitantes. Esse resultado se encontra 

abaixo dos índices preconizados pela Organização Mundial de  Saúde – OMS - 

que recomenda de 3 a 5 leitos para cada 1000 habitantes. 

Ressalta-se que o ainda não foi divulgado pelo Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES) o número de leitos para cada 1.000 habitantes e 

que este foi calculado com base na população estimada do município e o número de 

leitos disponíveis para o ano de 2016. 

𝐿𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎çã𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 1.000 ℎ𝑎𝑏 = (
𝑁° 𝑑𝑒 𝐿𝑒𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛í𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜
) ∗ 1.000 

Ao final de 2016, do total de estabelecimentos existentes, 46 são Unidades Básicas 

de Saúde (UBS), com 67 equipes de saúde da família, oferecendo uma atenção básica 

mais resolutiva e humanizada com um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 

agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. 

Os principais serviços oferecidos são consultas médicas, inalações, injeções, 

curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, tratamento odontológico, 

encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação básica. 



  

Com esse total de equipes, ao final de 2016, a proporção da população atendida 

chegou a 92,5% (282.900 habitantes). 

Segundo dados da Secretaria de Saúde Municipal, o modelo da Atenção à Saúde vem 

sendo construído no paradigma da produção social da saúde, buscando o resgate da 

qualidade de vida e a consolidação do município saudável. Tem como pilares 

importantes: a vigilância a saúde, o trabalho com territórios delimitados e o controle 

social realizado pelos trabalhadores e a população civil organizada, através das 

instâncias deliberativas - Conselho Municipal de Saúde e as Conferências Municipais 

de Saúde. 

No primeiro nível de atenção à saúde está o Programa Saúde da Família, no segundo 

nível está a média complexidade, garantindo a hierarquização da rede de referência 

e contra referência e no terceiro nível refere-se ao SUS estadual com os hospitais de 

referência e os serviços de alta complexidade. 

A Secretaria Municipal de Saúde está organizada em três Secretarias Executivas: de 

Atenção à Saúde, Vigilância em Saúde e Gestão em Saúde. 

Quanto ao número de profissionais de saúde ligados ao SUS, em 2014, Petrolina 

apresentava 1.214, distribuídos nas especialidades listadas na Tabela 6. Do total de 

médicos, verifica-se que existem apenas 0,88 para cada mil habitantes, número que 

está abaixo do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é de 2,5. 

Tabela 6 - Recursos Humanos segundo categorias selecionadas (2014) 

Total 1.214 

Médicos 287 

Cirurgião Geral 19 

Clínica Geral 115 

Gineco Obstetra 47 

Médico de Família 49 

Pediatra 54 

Psiquiatra 3 

Assistente Social 39 

Bioquímico/farmacêutico 27 

Enfermeiro 326 

Fisioterapeuta 65 

Fonoaudiólogo 19 

Nutricionista 28 

Odontólogo 121 

Psicólogo 58 

Radiologista 8 

Outras especialidades médicas 216 



  
Outras ocupações de nível sup relacionados à Saúde 20 

Saúde Pública, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, tem como definição 

a arte e a ciência de prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a 

eficiência física e mental através do esforço organizado da comunidade. Isto envolve 

uma série de medidas adequadas para o desenvolvimento de uma estrutura social 

capaz de proporcionar a todos os indivíduos de uma sociedade a condição de saúde 

necessária.  

Como principal premissa, visa combater os fatores condicionantes da propagação de 

doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas populações por meio 

de ações de vigilância e de investigações governamentais. 

Com o objetivo de garantir, fiscalizar e avaliar, sob o ponto de vista sanitário, a higidez 

de agregados humanos, bem como fornecer subsídios aos planejamentos de saúde, 

são utilizados indicadores de saúde que permite o estabelecimento de padrões. 

Entre os indicadores mais utilizados e conhecidos estão o coeficiente de mortalidade 

infantil, morbidade, mortalidade e imunização, que estão expostos abaixo para o 

município de Petrolina. Ademais, tendo em vista que o surgimento de algumas 

doenças tem estreita relação com a deficiência de infraestruturas básicas, como 

saneamento básico, será dado ênfase as doenças de vinculação hídrica.  

Um dos principais indicadores de saúde é o coeficiente de mortalidade infantil, que 

traduz a razão entre o número de óbitos em menores de um ano, por mil nascidos 

vivos na mesma área e período. Reflete, de maneira geral, as condições de 

desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a 

qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população 

infantil. Costuma-se classificar o valor da taxa como alto (50 por mil ou mais), médio 

(20 a 49) e baixo (menos de 20). 

Na Tabela 7 é apresentado o número de nascidos vivos, óbito infantil e o coeficiente 

de mortalidade infantil, sendo este último 15,43, valor classificado como baixo, mas 

que coloca o município na 62º de maior coeficiente do Estado.  

  



  
Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (por mil habitantes) 

Município 
Nascidos 

vivos 
Óbito 

infantil 

Coeficiente de 
mortalidade infantil 
(por mil nascidos 

vivos) 

Petrolina 6.416 99 15,43 

Fonte: Secretaria de Saúde de Pernambuco 

De forma mais abrangente, na Tabela 8 está exposto os grupos de causas das 

mortalidades por faixa etária. Nesta, verifica-se que a maioria dos óbitos entre adultos 

são causados por doenças do aparelho circulatório, isto é, àquelas relacionadas ao 

coração, em pessoas com 70 anos ou mais. Em crianças com menos de 1 ano, os 

óbitos, em sua maioria, são decorrentes de doenças originadas no período neonatal 

(76%). Destaca-se, ainda, que os óbitos entre crianças de 1 a 9 anos, são em sua 

maioria (36,45%), devido a doenças do aparelho respiratório, como pneumonia, 

bronquite aguda, asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). 

Tabela 8 - Mortalidade proporcional por faixa etária segundo grupo de causas - 2016 

Grupo de Causas CID-10 
Menor 
1 ano 

1 a 9 
anos 

10 a 19 
anos 

20 a 29 
anos 

30 a 39 
anos 

40 a 49 
anos 

50 a 59 
anos 

60 a 69 
anos 

70 
anos e 
mais 

01 Algumas doenças 
infecciosas e parasitárias 

3,1% 12,1% 11,4% 3,4% 9,9% 6,4% 5,6% 8,9% 13,0% 

02 Neoplasias (tumores) 0,4% 15,2% 8,6% 3,4% 8,5% 17,0% 14,6% 13,0% 1,9% 

09 Doenças do aparelho 
circulatório 

0,0% 0,0% 2,9% 6,9% 15,5% 25,5% 31,5% 37,4% 41,8% 

10 Doenças do aparelho 
respiratório 

4,4% 36,4% 8,6% 8,6% 7,0% 6,4% 7,9% 10,6% 12,3% 

11 Doenças do aparelho 
digestivo 

4,8% 3,0% 0,0% 0,0% 2,8% 6,4% 4,5% 4,1% 2,3% 

15 Gravidez parto e puerpério 0,0% 0,0% 8,6% 10,3% 2,8% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

16 Algumas afec originadas 
no período perinatal 

76,0% 3,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Demais causas definidas 11,4% 30,3% 60,0% 67,2% 52,1% 37,2% 36,0% 26,0% 28,7% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Dentre um grupo de causas de óbitos selecionadas, em 2008, a cada mil habitantes, 

35,8 tinham morte por infarto agudo do miocárdio e 45,3 devido a agressões. 

Destacam-se, ainda, doenças cerebrovasculares (40,9) e diabetes mellitus (25,0).  



  

Quanto à morbidade, 37,0% das internações são devido a gravidez, parto e puerpério, 

entre mulheres de 15 a 49 anos. Em seguida, aparecem as afecções originadas no 

período perinatal (7,6%). Destacam-se, ainda, as doenças infecciosas e parasitárias, 

abrangendo, principalmente, crianças entre 1 e 4 anos. 

Entre 2010 e 2016 foram notificados 1.332 casos de internações devido às doenças 

parasitárias (Tabela 9), transmitidas por agentes patogênicos disseminados 

diretamente por meio da água, como cólera, febres tifoide e paratifoide, diarreia, 

leptospirose, dengue, zika e chikungunya. 

Em locais com saneamento básico deficiente, isto é, falta de água tratada e/ou de rede 

de esgoto ou de alternativas adequadas para a deposição dos dejetos humanos, as 

doenças podem ocorrer devido à contaminação da água por esses dejetos ou pelo 

contato com esgoto despejado nas ruas ou nos córregos e rios. 

Em Petrolina, cerca de 1,5% dos casos de morbidade são derivados de doenças 

relacionadas à falta de saneamento, que demandam um gasto médio por internação 

de R$ 374,00. Os casos notificados entre 2010 e 2016 custaram ao município cerca 

de R$ 478.000,00. Valor este, que poderia ser reduzido em até 4 vezes, caso existisse 

uma estrutura de saneamento adequada.  

 

 

 



  
Tabela 9 - Distribuição percentual das morbidades relacionadas à falta de saneamento ocorridos em Petrolina 

Lista Morb  CID-10 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 2016 % 

01 Algumas doenças infecciosas e 
parasitárias 

671 3,9% 615 2,9% 614 2,7% 556 2,5% 616 2,6% 569 
2,4% 493 1,9% 

.. Cólera - - - - - - 2 0,4% 4 0,6% 1 0,2% 2 0,4% 

.. Febres tifóide e paratifóide - - - - 1 0,2% - - - - - - 2 0,4% 

.. Diarréia e gastroenterite origem infecc 
presum 

15 2,2% 25 4,1% 115 18,7% 159 28,6% 98 15,9% 82 
14,4% 71 14,4% 

.. Outras doenças infecciosas intestinais 168 25,0% 197 32,0% 87 14,2% 64 11,5% 18 2,9% 24 4,2% 28 5,7% 

.... Leptospirose não especificada - - - - 1 0,2% - - 1 0,2% - - 2 0,4% 

.... Dengue [dengue clásssico] 50 7,5% 25 4,1% 17 2,8% 7 1,3% 11 1,8% 14 2,5% 5 1,0% 

.... Febre hemorrágica devida ao vírus da 
dengue 

13 1,9% 1 0,2% 3 0,5% - - 1 0,2% - 
- 1 0,2% 

.... Restante outr febr arbovírus febr hemor 
vírus 

12 1,8% - - - - - - - - 1 
0,2% 4 0,8% 

Esquistossomose - - - - - - - - - - - - - - 

Total de doenças relacionadas à falta de 
saneamento 

258 38,5% 248 40,3% 224 36,5% 232 41,7% 133 21,6% 122 21,4% 115 23,3% 

Total de doenças infecciosas 413 61,5% 367 59,7% 390 63,5% 324 58,3% 483 78,4% 447 78,6% 378 76,7% 

Demais Causas 16.748 96,1% 20.583 97,1% 22.283 97,3% 21.994 97,5% 22.909 97,4% 23.222 97,6% 24.903 98,1% 

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)



  

No que tange às imunizações, na Tabela 4.11, estão dispostos o percentual da 

cobertura vacinal no município para crianças com menos de 1 (um) ano de vida. 

Percebe-se através desses dados que o município apresentou, durante este período, 

uma excelente cobertura de vacinas, atingindo valores maiores que 100%, ou seja, há 

um maior número de vacinação do que o número de crianças com menos de 1 (um) 

ano no município. Isso pode ser traduzido como atendimento a crianças de outros 

municípios vizinhos. 

Tabela 10 - Cobertura vacinal (%) por tipo imunobiológico (menores de 1 ano) 

Imunobiológicos 2006 2007 2008 2009 

BCG (BCG) 133,7 117,0 105,3 149,0 

Contra Febre Amarela (FA) 0,0 - 0,3 0,0 

Contra Haemophilus influenzae tipo b (Hib) - - - - 

Contra Hepatite B (HB) 96,6 95,2 99,0 105,4 

Contra Influenza (Campanha) (INF) 97,3 86,4 73,9 89,4 

Contra Sarampo - - - - 

Dupla Viral (SR) - 0,5 0,1 - 

Oral Contra Poliomielite (VOP) 100,9 96,7 100,1 95,2 

Oral Contra Poliomielite (Campanha 1ª etapa) (VOP) 96,8 102,6 100,4 95,5 

Oral Contra Poliomielite (Campanha 2ª etapa) (VOP) 94,6 105,6 100,0 100,9 

Oral de Rotavírus Humano (RR) 30,1 65,3 72,8 77,4 

Tetravalente (DTP/Hib) (TETRA) 96,9 98,6 100,0 93,3 

Tríplice Bacteriana (DTP) - - - 0,1 

Tríplice Viral (SCR) 103,4 107,9 100,4 110,6 

Tríplice Viral (campanha) (SCR) - - - - 

Totais das vacinas contra tuberculose 133,7 117,0 105,3 149,0 

Totais das vacinas contra hepatite B 96,6 95,2 99,0 105,4 

Totais das vacinas contra poliomielite 100,9 96,7 100,1 95,2 

Totais das vacinas Tetra + Penta + Hexavanlente 96,9 98,6 100,0 93,3 

Totais das vacinas contra sarampo e rubéola 103,4 108,4 100,5 110,6 

Totais das vacinas contra difteria e tétano 96,9 98,6 100,0 93,5 

Fonte: SI/PNI. Situação da base de dados nacional em 25/03/2010 

Os programas de imunização são estratégias de saúde pública de excelente relação 

custo-benefício e extremamente eficazes, sendo responsáveis pela erradicação e 

diminuição da incidência de múltiplas doenças. No Brasil, o Programa Nacional de 

Imunizações (PNI) foi formulado em 1973, por determinação do Ministério da Saúde. 

Desde então vem incorporando diversas vacinas e se tornando um programa bastante 

abrangente, além de apresentar uma taxa de cobertura vacinal invejável. O PNI-2007 

promove proteção contra 12 doenças: tuberculose, hepatite B, difteria, tétano, 

coqueluche, doença invasiva por hemófilo, poliomielite, diarreia por rotavírus, 

sarampo, rubéola, caxumba e, em algumas regiões do país, febre amarela. 



  

1.5.2. Educação 

De acordo com a Lei Federal n° 9.394/1996, a educação é dever da família e do 

Estado e é obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

organizada da seguinte forma: 

 Educação básica, formada pela pré-escola (educação infantil), ensino 

fundamental e ensino médio; 

 Ensino superior. 

A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 

formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 

para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Um dos objetivos do ensino 

superior é formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 

inserção em setores profissionais, participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira e colaboração na sua formação contínua.  

Com base no papel social fundamental exercido pela educação, é apresentada, 

abaixo, uma série de dados que caracterizam o contexto educacional do município de 

Petrolina.  

No capítulo 1.4 – Caracterização da Dinâmica Populacional, já foi apresentado a taxa 

de alfabetização da população, que é de 89%. De acordo com Censo Demográfico 

2010, a maior taxa de alfabetização aparece entre as pessoas na faixa etária de 15 a 

19 anos (97,2), enquanto que as pessoas com 60 anos ou mais tem a menor taxa 

(63,57). 

Uma das explicações para essa observação é que, na época em que estas pessoas 

se encontravam em idade escolar, o acesso à educação era muito limitado, não sendo 

o sistema brasileiro de educação pública, ainda, universalizado.  

Tabela 11 - Taxa de alfabetização das pessoas de 5 anos ou mais de idade, por grupos de idade 

Faixa Etária Taxa de Alfabetização 

5 a 9 anos 65,48 

10 a 14 anos 95,58 

15 a 19 anos 97,2 

20 a 29 anos 95,09 

30 a 39 anos 90,61 



  

Faixa Etária Taxa de Alfabetização 

40 a 49 anos 84,87 

50 a 59 anos 77,61 

60 anos ou mais 63,57 

Fonte: IBGE, 2010 

Quanto à Infraestrutura de Educação, é disponibilizado pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, dados referentes ao 

número de instituições por nível de ensino a nível municipal. 

Na Tabela 12 encontram-se as quantidades de instituições de ensino nos níveis pré-

escolar, fundamental médio, no ano de 2013, e na Tabela 13 está exposto o número 

de instituições de ensino superior. Nestas, verificam-se que, o ensino infantil 

apresenta um número de estabelecimentos condizente com a ordem de grandeza da 

população verificada no município. Do total de unidades de ensino (492), a maioria é 

constituída por escolas de educação infantil (51%) e fundamental (37%). Do total de 

escolas de educação infantil, 69% são privadas. Ao analisarmos o nível médio de 

ensino, verifica-se que existem 56 escolas, sendo 47 públicas. 

Tabela 12 - Número de instituições por nível de ensino do município de Petrolina  

Nível de Ensino 
N° de Instituições 

Total Estadual Federal Municipal Privada 

Educação Infantil 251 - - 76 175 

Ensino 
Fundamental* 

185 37 - 81 67 

Ensino Médio* 56 45 2 - 9 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

*Dados de 2014 

No que tange ao ensino superior, de acordo com o INEP, em 2013, Petrolina contava 

com apenas 3 instituições. Dentre estas, está a Universidade Federal do Vale do São 

Francisco (UNIVASF), que iniciou suas atividades no ano de 2004 e que atualmente, 

oferece 10 cursos no campus em Petrolina e 8 em Juazeiro.  

A referida instituição foi criada com a finalidade de atuar no semiárido nordestino. O 

seu projeto é interestadual, sendo a primeira Universidade regional dentro do 

Programa Especial de Desenvolvimento do Polo Petrolina-PE/Juazeiro-BA.  

  



  
Tabela 13 - Número de instituições de ensino superior, 2013 

Município / 
Organização 
acadêmica 

Total Federal Estadual Municipal Particular 

Petrolina 3 2 - 1 - 

Universidade 1 1 - - - 

Faculdade 1 - - 1 - 

Cefet, Inst.Federal, 
Factec 

1 1 - - - 

Centro universitário - - - - - 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP 

 

No âmbito municipal, existe a Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina 

(FACAPE). Esta foi criada em forma de Autarquia Municipal com a denominação de 

Autarquia Educacional do Vale do São Francisco - AEVSF, pela lei municipal nº 25/76 

de 19 de julho de 1976. Posteriormente, a Autarquia transformou-se em órgão 

mantedor da FACAPE. Atualmente, existem 10 cursos de graduação e 4 cursos de 

pós-graduação. 

Apesar não está na contagem do Inep, por ser uma extensão da sede, localizada em 

Recife, a Faculdade de Formação de Professores de Petrolina (FFPP) da 

Universidade de Pernambuco (UPE), foi criada pela lei Municipal nº 31 de 29 de 

outubro de 1968, na gestão do Prefeito Municipal Sr. Jose de Souza Coelho, tendo 

como principal meta formar professores de qualidade para o município. Atualmente, a 

instituição conta com os cursos de ciências biológicas (licenciatura), geografia 

(licenciatura), história (licenciatura), letras português e suas literaturas (licenciatura), 

letras inglês e suas literaturas (licenciatura), matemática (licenciatura), pedagogia 

(licenciatura), enfermagem, fisioterapia e nutrição. 

1.5.3. Sistema Viário 

Levando em consideração uma retrospectiva histórica da cidade e a sua importância 

no cenário e na economia local, estabelecemos uma análise da evolução urbana e 

seu contexto como macrorregião.  

Tendo como base as informações contidas na Constituição de 1988, que direcionam 

ao município a promoção e a organização do ordenamento territorial mediante 

planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano, considerando o 



  

transporte urbano coletivo de caráter essencial como único explicitamente 

considerado.  

Podemos numa perspectiva regional identificar questões que são geradas além dos 

limites municipais, desta forma o espaço urbano assume um papel que vai muito além 

de apenas a reprodução do capital nele investido e assume um papel que vai transitar 

entre as necessidades da população e as necessidades de capital que para atendê-

las. 

O transporte das pessoas ou de objetos é de forma efetiva uma maneira para que 

outras atividades produtivas sejam realizadas. Ao poder público cabe o 

acompanhamento do fornecimento de serviços de forma adequada e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade a população. 

Além dos serviços de transporte público coletivo, existe a necessidade da organização 

das infraestruturas de circulação viária, do disciplinamento do transporte de carga, 

sem deixar de levar em consideração a acessibilidade e a mobilidade urbanas. 

Com esta perspectiva, é possível entender Petrolina como resultado de uma 

construção feita em consonância com os anseios da população, e os agentes que a 

influenciaram ao longo do tempo. Num regime diferenciado de ruas de lazer, com as 

redes de ciclovias que priorizam a circulação não motorizada em determinados 

espaços, a parcela das linhas urbanas de transporte coletivo, além das alternativas 

viárias de trânsito que facilitam e diminuem os itinerários, como no caso da Avenida 

da Integração que traça um anel viário unindo os principais pontos da cidade, 

característica da modernidade e da visão integrada da cidade. 

Ainda dentro deste cenário descentralizado faz-se necessário sinalizar que com as 

ações ao longo dos anos que conduziram à expansão demográfica de Petrolina que 

traziam como pauta à implantação dos perímetros de irrigação direcionados as 

transformações da aridez da caatinga em grandes áreas produtivas tentavam também 

conter a migração para as regiões do sudeste do país.  

Desta forma, associado ao desenvolvimento municipal, as transformações da 

estrutura local e da cadeia produtiva influenciaram diretamente o sistema viário do 

município e de toda a região.  



  

Estando Petrolina e seu município vizinho Juazeiro (BA), situados na Região Integrada 

de Desenvolvimento Econômico (RIDE), incluídas na estrutura do Ministério da 

Integração Nacional, influenciam uma área que compreende parte dos estados do 

Piauí, Paraíba, Ceará e Parte do Sudoeste do Maranhão. (). 

Figura 10 - Municípios do Polo Petrolina/Juazeiro 

FONTE: Reestruturação Urbana em Petrolina/ 2013 

 

Com o fortalecimento dos projetos de irrigação na região e com a estrutura produtiva 

e social cada vez mais associada à fruticultura irrigada destinada as exportações 

notadamente podem sinalizar o crescimento estrutural dos modais viários de 

navegação e aeroportuário. 

Nesta vertente dando uma atenção especial ao modal hidroviário, visando a 

interligação à Ferrovia Transnordestina, que em 2009 teve seu processo de 

regularização junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ) quando 

foi criada a empresa Porto Fluvial de Petrolina S/A, uma sociedade de economia mista, 

segundo dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado 

de Pernambuco.  

Apreciando agora o sistema viário através do modal aeroportuário, colocamos o 

Aeroporto Internacional de Petrolina- Senador Nilo Coelho que se firma como um dos 

maiores do Nordeste, o segundo maior de Pernambuco, possuindo o maior  



  

terminal de cargas refrigeradas do país com seis câmaras frigoríficas com uma 

capacidade de armazenamento de 17 mil caixas além de dois túneis de resfriamento, 

diretamente responsável pela maior taxa de desenvolvimento econômico da região. 

Atuando com companhias de voos domésticos nacionais e a Cargolux com a oferta 

de voos internacionais regulares com destino a África e Europa. Em 2013 houve uma 

requalificação do terminal de passageiros com ampliações das salas de embarque e 

desembarque e da área de pátio de manobras, passando a atuar com a capacidade 

de atendimento para um milhão de passageiros por ano, segundo dados da Infraero. 

Atualmente entre os anéis viários da Avenida da Integração e Sete de Setembro e o 

Rio São Francisco, está a área mais consolidada da cidade e com melhor estrutura 

básica. Concentra grande parte dos serviços da cidade, pólo médico especializado, 

maior parte do comércio, o pólo jurídico, e o Campus Universitário Federal (UNIVASF). 

No setor norte, nos limites que ficam entre o anel viário da Avenida Sete de Setembro 

(BR-428) e o limite do perímetro urbano é a região onde se estabeleceu o padrão 

periférico do município, formado por loteamentos populares, algumas ocupações 

habitacionais irregulares, situações de clandestinidade habitacional, além de ser uma 

região com a maior deficiência de infraestrutura básica. 

Apesar também da expansão para a área leste do município, esta adesão ainda é 

muito pequena se comparada a anteriormente citada, em virtude da proximidade com 

o rio São Francisco numa faixa que compreende uma Área de Proteção Permanente 

(APP), conforme estabelecido pela Lei Federal nº 4.771/1965, correspondente ao 

Código Florestal.  

Na região oeste de Petrolina encontramos o Distrito Industrial e alguns loteamentos 

residenciais, centros urbanos secundários e caracteriza-se também pela zona 

Portuária. 

Diante destas colocações apesar das ocupações irregulares se referindo as variadas 

condições do próprio sistema viário, é possível entender o enorme potencial de 

transformação, ao longo dos anos, e da dinâmica da economia transformadora do 

município. 



  

1.5.4. Infraestruturas de Saneamento  

Os serviços públicos de saneamento compreendem abastecimento de água, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, drenagem e 

manejo das águas pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes 

urbanas. De acordo com a lei n°11.445, de 5 de janeiro de 2007, os serviços 

supracitados devem ser universalizados, ou seja, ampliação progressiva do acesso 

de todos os domicílios ocupados ao saneamento básico.  

1.5.4.1. Abastecimento d’água 

O abastecimento de água é a forma em que se garante à população o acesso à água, 

oferecida com ou sem tratamento prévio, a depender da origem do manancial. As 

formas de abastecimento de água encontradas em uma região são:  

 Rede geral de distribuição: O sistema de abastecimento de água deve 

fornecer e garantir à população água tratada que é distribuída à população por 

meio de redes de tubulação. 

 Poço ou nascente dentro ou fora da propriedade: Domicílio abastecido por 

água canalizada proveniente de poço ou nascente, localizada dentro ou fora da 

propriedade;  

 Água de chuva armazenada em cisterna - Domicílio servido por água de 

chuva armazenada em cisterna, caixa de cimento etc.  

 Carro-pipa: Domicílio abastecido por água proveniente de reservatório 

abastecido por carro-pipa; 

 Outros: Outra procedência que não se enquadre nas anteriormente descritas 

Na  

 

 

 

Tabela 14 está exposto o percentual de domicílios existentes em Petrolina por forma de 

abastecimento de água. Nesta, verifica-se que 91,96% dos domicílios são abastecidos 

por rede geral. Na zona rural, outras formas de abastecimento se destacam, como a 



  

água proveniente de reservatório abastecido por carro-pipa (10,55%) ou rio, açude, 

lago ou igarapé (8,62%).  

 

 

 

Tabela 14 - Formas de abastecimento em Petrolina 

 
Rede 
geral 

Poço ou 
nascente 
dentro ou 

fora da 
propriedade 

Água da 
chuva 

armazenada 
em cisterna 

Rio, açude, 
lago ou 
igarapé 

Carro-pipa Outra 

Total 91,96% 0,13% 0,41% 2,31% 2,62% 2,57% 

Urbana 98,22% 0,08% 0,01% 0,34% 0,15% 1,20% 

Rural 71,87% 0,31% 1,70% 8,62% 10,55% 6,95% 

       Fonte: IBGE, 2010 

Dentre as diferentes formas de acesso de abastecimento de água, apenas a 

distribuição da água por rede geral é considerada adequada, tendo em vista que a 

legislação brasileira determina que toda água fornecida a população por rede de 

abastecimento geral tem que ser tratada e apresentar boa qualidade.  

1.5.4.2. Esgotamento Sanitário 

Após a utilização da água pelas residências, é gerado o efluente doméstico, com 

capacidade de contaminar o meio ambiente e provocar doenças. Por ser rico em carga 

orgânica e principal poluidor de rios situados em áreas com ocupação urbana, precisa 

ser transportado corretamente para seu devido tratamento e consequente retorno à 

natureza. Muitas vezes esta condição de transporte e tratamento não ocorre, 

constituindo as diferentes classificações do sistema de esgotamento sanitário: 

 Rede geral de esgoto ou pluvial - quando a canalização das águas servidas 

e dos dejetos, proveniente do banheiro ou sanitário, estava ligada a um sistema 

de coleta que os conduzia a um desaguadouro geral da área, região ou 

município, mesmo que o sistema não dispusesse de estação de tratamento da 

matéria esgotada;  

 Fossa séptica - Recinto fechado e enterrado para a depuração de água 

residuais domésticas, onde ocorre a separação e a transformação 



  

físicoquímica da matéria sólida contida no esgoto. É uma maneira simples e 

barata de disposição dos esgotos indicada, sobretudo, para a zona rural ou 

residências isoladas;  

 Fossa rudimentar - também conhecida como fossa negra, consiste em um 

buraco na terra que recebe todos os dejetos sem qualquer tratamento.  

 Vala - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a uma vala a 

céu aberto;  

 Rio, lago ou mar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado diretamente a 

rio, lago ou mar; ou  

 Outro - quando o esgotamento dos dejetos, proveniente do banheiro ou 

sanitário, não se enquadrasse em quaisquer dos tipos descritos anteriormente. 

As formas de esgotamento sanitário consideradas adequadas, ou seja, através de 

rede geral de esgotos ou do uso de fossas sépticas, constituem, em escala nacional, 

alternativas acessíveis a um contingente populacional reduzido. No Brasil, apenas 

55% dos domicílios têm acesso a esse serviço. No estado de Pernambuco são apenas 

44% dos domicílios conectados à rede de esgotos ou com dispositivos adequados 

para a destinação dos rejeitos domésticos. Em Petrolina esse percentual é de 61,69%. 

No entanto, na zona rural, apenas 8,51% dos domicílios tem acesso à rede geral de 

esgoto, enquanto 51,13% eliminam as águas servidas diretamente no solo, sem 

qualquer tratamento. Na área urbana, 78,27% dos domicílios utilizam a rede geral, no 

entanto a segunda forma de esgotamento sanitário mais utilizada é a fossa 

rudimentar. Na Figura 11 está exposta a porcentagem dos domicílios existentes no 

município por forma de esgotamento sanitário. 

Figura 11 - Formas de esgotamento sanitário em Petrolina 



  

 

Fonte: IBGE, 2010 

Na Figura 12 está exposto a proporção de domicílios por saneamento nos anos 

recenseados. Nesta, verifica-se um avanço no número de domicílios que tem acesso 

ao saneamento, passando de 42,6% em 1991 para 70,99% em 2010, enquanto o 

número de domicílios que possuem saneamento semi-adequado e inadequado 

caíram. Para o saneamento inadequado, a queda foi de aproximadamente 15%. Já o 

semi-inadequado, entre 2000 e 2010, praticamente não houve mudança, ficando na 

casa dos 24%.  

Figura 12 - Proporção de domicílios particulares permanentes, por tipo de saneamento 

  

Fonte: IBGE 
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1.5.4.3. Resíduos Sólidos 
 

O lixo e seus diversos tipos de resíduos são um dos principais problemas dos 

municípios urbanizados, principalmente no que diz respeito à sua destinação final, 

constituindo um sério problema ambiental e de saúde pública. A produção de resíduos 

é grande e diretamente proporcional à população e o seu grau de urbanização.  

Em Petrolina, 88,70% do lixo produzido é coletado pelo serviço de limpeza, 7,04% 

queimam o lixo na propriedade e 3,46% jogam em terrenos baldios. Na zona urbana, 

97,65% dos domicílios tem acesso ao serviço de coleta, no entanto, na zona rural 

26,48% queimam e 10,74% jogam em terrenos baldios, demonstrando assim, um 

maior déficit nos serviços de limpeza nessa área. 

O acesso ao serviço de coleta de lixo é fundamental para a proteção da saúde da 

população, facilitando o controle e a redução de vetores e, por conseguinte, das 

doenças por eles causadas. Ademias, o tratamento e a destinação adequados do lixo 

coletado são condições essenciais para a preservação da qualidade ambiental e da 

saúde da população. 

 

1.5.5. Segurança 

Um dos indicadores mais importantes da segurança pública é a Taxa de Criminalidade 

Violenta Letal e Intencional (Taxa de CVLI), que representa um coeficiente entre o 

número de vítimas de CVLI e a população de determinada região, ponderada por 100 

mil, tornando comparáveis os níveis de criminalidade em diferentes tamanhos de 

população. 

As principais formas de Crimes Violentos Letais e Intencionais agrupam o homicídio 

doloso, o roubo seguido de morte (latrocínio) e a lesão corporal seguida de morte.  

Com base no Boletim Trimestral da Conjuntura Criminal em Pernambuco – 

4°Trimestre 2016, verificou-se que Petrolina apresentou diminuiu em 9% o número de 

CVLI em comparação ao ano de 2015, cenário oposto ao verificado nos demais 

municípios do estado com mais de 100 mil habitantes. 



  

Em 2016 número de CVLI chegou a 122, sendo 119 homicídios e 3 latrocínios. 

Destaca-se ainda que, 92,42% dos casos ocorreram entre homens entre 18 e 30 anos. 

É de competência dos governos estaduais e do Distrito Federal realizar a segurança 

pública direta, organizando e mantendo o policiamento ostensivo, que é realizado pela 

Polícia Militar. Já os municípios, devem desenvolver ações de prevenção à violência, 

por meio da instalação dos equipamentos públicos, como iluminação e câmeras. Além 

disso, podem ser utilizados guardas municipais para a proteção de bens, serviços e 

instalações. Todavia, com o advento da Lei Federal N°13.022, de 8 de agosto de 2014, 

as atribuições das Guardas Municipais passaram a ter mais relevância no cenário 

municipal.  

1.6. CARACTERIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Devido as características climáticas da região - semiárido quente, onde predominam 

altas temperaturas, com escassez e irregularidade de chuvas e forte evaporação – e 

a falta de investimentos em políticas públicas voltadas ao combate da seca e 

conseguinte melhora das condições de vida da população, que Petrolina e municípios 

circunvizinhos protagonizavam um cenário de extrema pobreza e descaso. Até a 

década de 1950, os esforços para combater este mal se restringia às medidas de 

caráter assistencial e à construção de uma rede de açudes; até que, em 1957 foi 

criado o Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), visando 

solucionar, dentre outros problemas do Nordeste, os causados pela seca no 

semiárido. Uma das alternativas sugeridas pelo documento seria a implantação da 

irrigação nas zonas em que esta atividade fosse possível. Neste contexto, a partir da 

década de 1960, o governo federal passou a investir em Perímetros de Irrigação no 

Nordeste, dentre os quais, foi criado o Polo Petrolina/ Juazeiro. 



  
Figura 13 – Municípios que compõem a RIDE do Polo Petrolina/Juazeiro. 

Fonte: Ministério da Integração 

Situado na zona mais árida do Nordeste brasileiro, às margens do Rio São Francisco, 

no extremo Oeste de Pernambuco e Norte da Bahia, o Polo Petrolina/Juazeiro é 

formado por oito municípios – Petrolina, Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista e 

Orocó, em Pernambuco; Juazeiro, Sobradinho, Casa Nova e Curaçá, na Bahia - onde 

se distribuía, no ano de 2010, uma população de 686.410 habitantes e IDH de 0,618. 

Em 2016, a população da região foi estimada em 770.832 habitantes. 

Suas condições naturais (solo, clima, etc.) são excepcionais para o desenvolvimento 

da fruticultura, havendo apenas um fator limitante para o desenvolvimento das 

atividades agrícolas na região: o baixo nível de precipitações pluviométricas com um 

período de estiagem anual de 8 meses, de abril a novembro. No entanto, este fator 

limitante é sanado pela disponibilidade de água em grande quantidade e de ótima 

qualidade do Rio São Francisco para a irrigação. 

Alvo de políticas públicas de grande porte, há alguns anos o Polo vem apresentando 

uma forte transformação em sua estrutura produtiva e social. Tais forças chegaram, 

no decorrer da década de 1950, quando as autoridades públicas federais voltaram a 



  

atenção para as potencialidades agrícolas da microrregião, e intensificaram-se a partir 

de 1959 com a criação da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste). Daí para frente, o Estado manteve uma forte atuação no Polo, fazendo com 

que este gradualmente passasse a ver a agricultura irrigada como a sua principal 

atividade fomentadora do desenvolvimento. De um modo geral, as três principais 

formas de atuação que nortearam os investimentos públicos no polo, foram: 

 Investimento em Infraestrutura, dentre as coisas estão: a ponte que une as 

cidades de Petrolina e Juazeiro, o aeroporto de Petrolina, a barragem de 

Sobradinho, rodovias federais ligando o Polo a todos os centros urbanos do 

país, etc. Estes investimentos foram necessários, devido à insuficiente 

infraestrutura de transporte, energia e comunicação existente na região e que 

não era autossuficiente para suprir a ampliação do excedente local. (Figura 14) 

 Investimento em Irrigação: até meados de 1960 a microrregião apresentava 

uma agricultura extremamente tradicional e uma retrógrada estrutura fundiária. 

Neste sentido, a construção dos perímetros de irrigação representou o maior 

exemplo do esforço feito visando solucionar tais problemas. 

 Políticas de Incentivos ao Setor Privado: visando a atração deste setor ao Polo. 

Destacam-se, nesta instância, os incentivos financeiros e fiscais dados, ainda 

no início dos anos 1970, e intensificando-se durante a década de 1980. 

O Submédio do Vale do São Francisco, durante as últimas quatro décadas, vem sendo 

alvo de fortes investimentos públicos voltados à agricultura irrigada, gerando intensos 

impactos sociais e econômicos, tanto na área agrícola, quanto no meio urbano. 

  



  
Figura 14 - Mapa de infraestrutura para transporte e logística. Conexões do município com diversas 

cidades do país (hidrovia do São Francisco, rodovia, ferrovia e via aérea) 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Petrolina (2001) 

Disto posto, analisando toda esta dinâmica, fica nítido que o atual dinamismo 

econômico do Polo se deve, essencialmente, a fatores exógenos à região, fruto de 

uma estratégia “de cima para baixo”. Baseado no potencial da microrregião para a 

atividade de irrigação, a atuação do governo federal seguiu uma lógica bastante 

coerente com os objetivos traçados, imprimindo condições para que o Polo passasse 

a crescer baseado em fatores endógenos. 

Em 2001, a Lei Complementar nº 113, regulamentada pelo Decreto nº 4.366 de 2002, 

criou a Região Administrativa Integrada de Desenvolvimento do Polo Petrolina/PE e 

Juazeiro/BA, tornando a região prioritária para aplicação de investimentos que 

venham minimizar as desigualdades socioeconômicas. 



  

Hoje, o Polo Petrolina/ Juazeiro é o mais desenvolvido do Vale do São Francisco, 

onde encontram-se os perímetros Curaçá, Maniçoba, Tourão, Mandacaru, Senador 

Nilo Coelho e Bebedouro, com um total de 44.145 ha em operação2.  

Políticas de incentivo aplicadas nas últimas décadas tornaram a região um celeiro de 

frutas tropicais, que são exportadas para as principais regiões do país e também para 

a América do Norte, o continente Europeu e também o Sudeste Asiático, 

particularmente o Japão. As características climáticas favorecem não somente a 

produção de vinhos, mas também de outras frutas. Recentemente tornou-se o 

segundo polo vitivinicultor do Brasil, com produção anual de 7 milhões de litros de 

vinho – 15% da produção nacional, sendo que, desse percentual, 30% são vinhos 

finos, premiados nacional e internacionalmente, produzidos nas oito vinícolas 

instaladas nos municípios pernambucanos de Lagoa Grande e Santa Maria da Boa 

Vista e em Casa Nova, na Bahia. 

Quanto ao município de Petrolina, as áreas irrigadas estão situadas em Perímetros 

Públicos Federal de Irrigação - Senador Nilo Coelho/Maria Tereza e Bebedouros, 

perfazendo uma área total irrigada de 25.500 hectares, os Perímetros Públicos 

Estaduais de Irrigação – Muquém, Pedra Grande e Porto de Palha, que juntos somam 

uma área irrigada de 240 hectares, as áreas Ribeirinhas que, na sua maioria são 

exploradas por produtores de padrão tecnológico mais avançado ou são ocupadas 

por chácaras, excetuando-se os Assentamentos do INCRA. 

Atualmente, todas as propriedades desta área são dotadas de uma boa infraestrutura, 

com, inclusive, rodovias asfaltadas, eletrificação, sistemas de abastecimento d’água 

domiciliar, transporte coletivo, etc. As ilhas dispõem de embarcações para transporte 

de pessoas e da produção agropecuária. A malha viária, em terraplanagem, é de 200 

quilômetros. Existe 49 escolas e 18 postos de saúde. 

Um indicador bastante consistente na análise econômica de um município é o Produto 

Interno Bruto (PIB). Representativo da soma de todos os bens e serviços finais 

produzidos numa determinada região, o PIB possibilita depreender o nível de 

                                                           
2 CODEVASF 2010 



  

desenvolvimento de uma localidade. Assim, através desse indicador pode ser 

mensurada a atividade econômica predominante e o nível de riqueza da área. 

Uma alta real no PIB pode ser traduzida como crescimento econômico e geralmente 

em uma maior renda, o que tende a advir de uma maior produção e resultar em 

aumento do consumo da população. 

Segundo o IBGE, em 2013, Petrolina possui a 6a maior economia do estado, 

representando 3,49% da riqueza pernambucana. Em 2010, apresentou o maior PIB 

Agropecuário do Nordeste e o segundo do País. 

Apesar do município de Petrolina ser reconhecido nacionalmente pelos desenvolvidos 

perímetros irrigados, verifica-se na Figura 15 que dentre os setores da economia, o 

setor de comércio e serviços detém maior parte da soma das riquezas do município, 

correspondendo a 67% da economia petrolinense. Este setor tem ocupado papel 

preponderante no crescimento econômico e nos ganhos sociais do Brasil, tornando-

se fundamental para a dinâmica econômica brasileira por sua influência decisiva no 

crescimento, no emprego, na competitividade empresarial e no bem-estar da 

população. 

Figura 15 - PIB por setores da economia de Petrolina 

Fonte: IBGE, 2012 

Em 2015, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, do total de estabelecimentos 

existentes no município, 42,76% estão alocados no comércio e 36,18% no setor de 

prestação de serviços.  
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A cidade de Petrolina é reconhecida como cidade-tronco por ter um comércio bastante 

diversificado e descentralizado, sendo um centro atacadista de alimentos, 

medicamento e vestuário, abastecendo outros municípios vizinhos. 

A região central da cidade é o principal polo da cidade, concentrando lojas de redes 

nacionais e internacionais. Nas avenidas que circundam o perímetro urbano 

predominam o comércio de materiais de construção, peças e serviços automotivos.  

O setor primário é o que apresenta o menor valor bruto entre os três setores que 

compõem o PIB, representando R$ 436 037 milhões de tudo que é produzido na 

agricultura e na agropecuária, tendo 22,62% dos empregados no mercado formal 

neste setor.  

Por fim, em 2012, o setor da indústria foi o segundo maior produtor de riqueza para o 

município. Devido à alta produtividade na agricultura, impulsionada pela irrigação, 

grande parte das indústrias presente no município são do setor alimentício. Este setor 

emprega cerca de 6,43% dos trabalhadores formais. 

Na Figura 16 está exposto o percentual de empregado no mercado formal no ano de 

2015. Nesta pode ser verificado o setor de comércio e serviços abarca 

aproximadamente 45% dos trabalhadores.  

Figura 16 - % de empregados no mercado formal 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego, 2015 
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1.7. POTENCIALIDADES DO MUNICÍPIO 

No diagnóstico socioeconômico, fica evidente a dimensão e a influência econômica 

que o município tem na região, tornando-o polo em diversos seguimentos. Tal fato 

pode ser comprovado pela consultoria realizada pela Macroplan, onde o município 

encontra-se entre as 100 melhores para se viver do Brasil, ocupando a posição 45. 

Nessa pesquisa foram avaliadas as áreas da saúde, educação, cultura, saneamento, 

e sustentabilidade. A seguir são levantados outros segmentos no qual o município tem 

grande potencial para atrair novos investimentos, gerar emprego e renda. 

 Agricultura Irrigada 

Em Petrolina, a agricultura moderna com produção e exportação de alimentos, com 

destaque para a fruticultura irrigada, tendo na origem um esforço significativo de 

instrumento governamental, traduzido principalmente na montagem e administração 

dos perímetros irrigados, se impõe como uma atividade de elevado dinamismo na 

economia nordestina e com grande potencial de ampliação de valor agregado.  

Com vistas a expandir a produção, novos projetos de irrigação, a saber o Pontal, vem 

se concretizando, ampliando as oportunidades que se abrem com uma crescente 

demanda internacional de alimentos. 

 Canal de distribuição de mercadorias 

A fruticultura no Vale do São Francisco tem grande destaque mundial, e isto deve-se, 

em grande parte, aos canais de distribuição relacionados às infraestruturas. Dentre 

estas, está o Aeroporto Internacional Senador Nilo Coelho, dotado de um terminal de 

cargas com dois mil metros quadrados, preparado para atender a demanda de 

exportação de frutas da região. A estrutura comporta seis câmeras frigoríficas, com 

capacidade de armazenamento de 17 mil caixas cada uma, e dois túneis de 

resfriamento.  

A localização estratégica de Petrolina, situada relativamente próxima de importantes 

capitais do Nordeste (distante cerca de 770 Km de Recife, 520 Km de Salvador e 850 

Km de Fortaleza) é outro fator que corrobora para o escoamento eficaz de 

mercadorias, contando com uma infraestrutura rodoviária em bom estado. Ademais, 

com proximidade do mercado europeu e norte americano, leva vantagem de até seis 



  

dias de transporte marítimo em comparação com as cargas que partem de portos da 

região Sudeste. 

 Polo regional de comércio e serviços avançados 

A fruticultura irrigada, sem dúvidas, é a grande precursora do desenvolvimento de 

Petrolina, que desencadeou o expressivo aumento da população, com saldo 

migratório positivo e a expansão dos postos de trabalho no setor primário, com 

conexões importantes na indústria e principalmente no setor de serviços.  

Petrolina também se tornou um dos grandes polos regionais na oferta de serviços 

avançados e de qualidade à população, a saber a saúde e educação. O município 

conta com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, considerada pelo MEC, 

uma das melhores do país (com nota 4 no Índice Geral de Cursos Avaliados da 

Instituição - IGC).  

O comércio é outro setor que tem grande destaque, caracterizado por ser bastante 

diversificado e descentralizado, atraindo diversos consumidores dos municípios 

vizinhos.  

 Turismo 

Nos últimos anos o setor de turismo e entretenimento, em Petrolina, passou por uma 

visível mudança que se configura na região, com o aumento de visitantes, que são 

atraídos também pela beleza e opções de lazer da região e não só pelo turismo de 

negócio como era registrado anteriormente. Destaque para o Turismo de Lazer e o 

Enoturismo dentre as novas ofertas bastante demandadas pelos nossos visitantes. 

Os atrativos naturais de rara beleza e as novas opções de lazer ofertadas tem atraído 

mais visitantes à cidade. Contribui também para esse novo momento do setor, um 

crescente número de equipamentos de hospedagem e de gastronomia se instalando 

em nosso mercado, o que, consequentemente, melhora a estadia de nossos turistas 

e concede mais opções de escolha. 

São seis vinícolas no Vale do São Francisco que já consolidaram a Rota Turística da 

Uva e do Vinho, passeio turístico onde os visitantes podem conhecer os vinhos 

tropicais. O turista conta ainda com o Vapor do Vinho que oferta aos turistas um tour 

nas águas do Rio São Francisco, com visita a Fazenda Ouro Verde, Fazenda 



  

Fortaleza e uma Eclusagem na Barragem de Sobradinho. Além do polo vinícola, 

Petrolina oferece passeio turístico pelas principais ilhas do Rio São Francisco, como 

a Ilha do Maroto, do Massangano, lha da Amélia e do Rodeadouro. 

 Caprinovinocultura  

O Sertão do São Francisco está entre as principais regiões de Desenvolvimento do 

estado de Pernambuco com maiores potencialidades para a caprinovinocultura por 

causa, principalmente, do clima e vegetação apropriados; possibilidade de interação 

com áreas irrigadas; disponibilidade de crédito; mercados consumidores crescentes; 

disponibilidade de tecnologia adequada e implantação de usinas de beneficiamento 

(AD DIPPER, 2010). 

Em particular, a microrregião geográfica de Petrolina é considerada um dos maiores 

polos de caprinovinocultura do país em termos de quantidade de rebanho, sendo 

conhecida como “zona do bode”. Tem alicerçada a cultura do consumo, com a 

produção voltada para a carne, que é vendida em restaurantes, bares e locais 

especiais.  

A região também aparece como produtora artesanal de queijos de cabras, repleta de 

oportunidades no meio econômico e social. O surgimento de novas necessidades dos 

consumidores, o forte apelo do produto para a indústria do turismo local e as 

circunstâncias em que se encontram os sistemas produtivos do leite caprino, a saber, 

a produção oriunda do pequeno produtor inserida nos programas governamentais de 

apoio à agricultura familiar.  

 Energia Heliotérmica 

Diante da posição geográfica estratégica do município, com clima  semiárido quente, 

com excelente captação solar e pouca pluviosidade anual (média de 435mm/ano), o 

município foi escolhido para acolher o projeto de geração de energia solar 

heliotérmica. O projeto piloto da Companhia Hidro Elétrica de Pernambuco (Chesf) em 

parceria com a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Instituto Solar de Jülich 

(SIJ), da Alemanha, receberá o investimento no valor de 45 milhões  

Diferente das placas solares fotovoltaicas que geram energia durante o dia, o sistema 

heliotérmico permite o armazenamento de energia solar para ser utilizada inclusive no 



  

período da noite. A capacidade de geração é de 300 quilowatts (kW), suficientes para 

abastecer 600 residências de baixo consumo energético. 

1.8. FATORES EXÓGENOS QUE IMPACTAM EM PETROLINA 

Após o levantamento das diversas potencialidades de Petrolina, a seguir são 

abordados diversos fatores exógenos que surgem para contribuir na dinamização da 

economia. Tais fatores são, em sua maioria, projetos de grandes infraestruturas que 

garantem a expansão de perímetros irrigados e eficiência no escoamento de 

mercadorias. Todavia, é válido ressaltar que tais projetos encontram-se paralisados 

devido, principalmente, a crise político-financeira instalada no país.  

 Transnordestina 

Transnordestina: é uma ferrovia que liga os portos de Pecém (CE) e Suape (PE) ao 

cerrado do Piauí, no município de Eliseu Martins (Figura 17), com o objetivo de elevar 

a competitividade da produção agrícola e mineral da região com uma moderna 

logística que une uma ferrovia de alto desempenho e portos de calado profundo que 

podem receber navios de grande porte, facilitando, assim o escoamento da produção 

econômica nordestina.  

A ferrovia poderá permitir, ainda, a integração do sistema hidroviário do rio São 

Francisco, o sistema rodoviário do sertão e o sistema ferroviário já existente, 

contribuindo para tornar o transporte de cargas mais eficiente, dinamizando a 

atividade econômica nas áreas próximas, por meio do aumento da geração de 

emprego e renda.   

Entre os trechos a serem construídos está o de Salgueiro-Petrolina (231 Km), que 

viabilizará o fluxo de mercadorias do município com o resto do Brasil e com saída para 

o exterior, trazendo diversos benefícios para a região, como: redução dos custos 

logísticos de exportação, atração de novos empreendimentos para a região; geração 

de impostos; etc. 

  



  
Figura 17 - Traçado da Trasnordestina 

 

Fonte: Fundação Joaquim Nabuco, 2011 

 Transposição do rio São Francisco: 

A transposição é um projeto de deslocamento de parte das águas do rio São 

Francisco. A obra prevê a construção de mais de 700 quilômetros de canais de 

concreto em dois grandes eixos (norte e leste) ao longo do território de quatro Estados 

(Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte). Ao longo do caminho, o projeto 

prevê a construção de nove estações de bombeamento de água. 

Segundo o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), divulgado pelo Ministério da 

Integração Nacional, o projeto visa ao fornecimento de água para vários fins, sendo 

que a maioria seria dedicada à irrigação: 70% para irrigação, 26% para uso industrial 

e 4% para população difusa. 

  

Eliseu Martins 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_S%C3%A3o_Francisco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Canal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pernambuco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Para%C3%ADba
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cear%C3%A1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte


  
Figura 18 - Traçado da transposição do rio São Francisco 

 

Fonte; Ministério da Integração,  

 Canal do Sertão Pernambucano  

O projeto Canal Sertão Pernambucano tem como principal objetivo promover o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental do extremo oeste de Pernambuco. O 

projeto prevê o fornecimento de recursos hídricos em quantidade e qualidade para 

dezessete municípios, desde Casa Nova, Bahia, até Serrita, Pernambuco, passando 

por cidades como Petrolina, Araripina, Ouricuri, Parnamirim, Cedro e Exu, com uma 

área irrigada de 139.728ha. 

O projeto visa à captação de aproximadamente 71,4m³/s de água no reservatório de 

Sobradinho e a distribuição ao longo de 577 km de canais. O volume captado de água 

está destinado a múltiplos usos, entre os quais cabe destacar: abastecimento humano 

(urbano e rural), agricultura irrigada, agroindústria, dessedentação animal, pecuária 

assistida (bovinocultura e caprinocultura), mineração e aqüicultura. 



  
Figura 19 - Canal do Sertão Pernambucano 

Fonte: Projetec 

 Projeto de irrigação Salitre 

O perímetro de irrigação Salitre, localizado em Juazeiro (BA), foi inaugurado em 

março de 2010 e compreende uma superfície bruta de 67 mil hectares, sendo que 

mais de 25 mil hectares são para irrigação. A implantação do perímetro contempla 

cinco etapas, tendo sido concluída a primeira, com mais de 5 mil hectares.  

No Salitre, a produtividade alcançada nas principais culturas, como o tomate, é de 15 

toneladas/hectare. Com o melão amarelo, o índice chegou a 35 toneladas/hectare; já 

a cebola ultrapassou, segundo dados de março de 2015, 53,82 toneladas/hectare. A 

banana, por sua vez, superou 34 toneladas/hectare, e a goiaba alcançou uma 

produtividade estimada em 21 toneladas/hectare. 

 Projeto Pontal 

O Projeto Público de Irrigação Pontal está localizado no Município de Petrolina, a qual 

possui infraestrutura logística já estabelecida para exportação, incluindo portos fluviais 

e estradas em boas condições, bem como um aeroporto internacional, localizado a 

aproximadamente 40 km do Projeto Pontal, que já administra aviões de carga que 

exportam frutas para outros continentes. 

O Projeto possui uma área total irrigável de 7.717 hectares, sendo uma oportunidade 

atrativa para investidores de agronegócio obterem, por meio de uma concessão de 

longo prazo, o direito de ocupar e desenvolver uma área produtiva com vantajosas 

condições para a agricultura irrigada, tanto em termos de clima e disponibilidade de 



  

água, quanto em termos de já contar com cadeia logística estruturada e consolidada 

para exportação a mercados internacionais. 

 Empreendimento Terra Nova 

O empreendimento Terra Nova abrange áreas dos municípios de Lagoa Grande, 

Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Cabrobó, Parnamirim e Terra Nova. Trata-se de um 

projeto de usos múltiplos da água, entre os quais, cabem destacar: abastecimento 

humano (urbano e rural), agroindústria, dessedentação animal, pecuária tecnificada, 

piscicultura e, principalmente, agricultura irrigada.  

Os estudos preveem a implantação de projetos de irrigação em três áreas (Barra 

Bonita, Urimamã e Brejo de Santa Maria), mediante um canal de adução, com 

captação d’água diretamente do rio São Francisco, próximo à cidade de Santa Maria 

da Boa Vista. O tem canal de cerca de 120 Km de extensão, seguido por um trecho 

em adutora com cerca de 125 Km de comprimento.  

Figura 20 - Traçado do Projeto Terra Nova 

Fonte: Projetec 

  



  

2. MODELO DE GESTÃO NOVO TEMPO EM PETROLINA 

2.1. REFERÊNCIAS METODOLÓGICAS 

O Modelo de Gestão do Novo Tempo em Petrolina, introduzirá um novo padrão para 

o Planejamento Estratégico do Município, a saber, a antecedência da estratégia a 

ação. A estratégia iniciou-se com a elaboração do Plano de Governo, executado com 

base na ausculta a população. Em sequência, foram selecionados e disseminados um 

conjunto de Objetivos a serem perseguidos ao longo da gestão, orientando, de forma 

sinérgica, a ação de todo o Governo. É válido salientar que, a adoção desse novo 

Modelo de Gestão e de várias ações inovadoras que serão planejadas para serem 

implantadas no município culminou na criação da Secretaria de Planejamento e 

Inovação, que também abarca o Planejamento Orçamentário. 

Disto posto, a Secretaria de Planejamento e Inovação baseou-se, principalmente, no 

método interativo de gerenciamento PDCA, para a elaboração do Novo Modelo de 

Gestão do Novo Tempo em Petrolina, buscando dinamizar o funcionamento da 

máquina pública. 

O Modelo traduziu os elementos do PDCA (Figura 21) em uma notação específica 

(Ciclo de Gestão de Políticas Públicas), composto pelas etapas de Planejamento (P – 

Planejar), Execução (D – Executar), Monitoramento (C – Checar) e Avaliação (A – 

Agir), e lançou mão de outros referenciais teóricos específicos para desdobrar, nessas 

etapas, rotinas, ferramentas e instrumentos a serem utilizados pela máquina pública.  

  



  
Figura 21 - Ciclo PDCA 

Fonte: Axado, 2016 

Para operacionalizar a etapa de PLANEJAMENTO, é realizado um diagnóstico da 

realidade, junto à sociedade, através da realização de audiência pública em conjunto 

com o Plano de Governo e com a avaliação do secretariado. Por meio de análise 

SWOT são escolhidos os Objetivos Estratégicos do Governo para os próximos quatro 

anos.   

A análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças) é 

uma ferramenta utilizada para fazer a análise do ambiente em que o município se 

encontra, traduzindo as potencialidades e fraquezas.  

Desdobrados os Objetivos Estratégicos em Ações Prioritárias, estas são priorizadas 

pela gestão, envolvendo o Prefeito e todo o seu Secretariado, em reuniões de 

pactuação de resultados. Essas ações pactuadas são então adequadas ao 

Orçamento do Município e passam a constar dos Instrumentos Formais de 

Planejamento: Plano Plurianual - PPA e Lei Orçamentária Anual - LOA. Todos esses 

elementos são traduzidos em um único instrumento, o Mapa da Estratégia. 

Na etapa de EXECUÇÃO, as Ações Prioritárias são desdobradas em planos de ação, 

onde serão descritas todas as atividades que serão executadas para se realizar a 

Ação Prioritária. 



  

Já na etapa de MONITORAMENTO, o principal instrumento definido pelo Modelo são 

os Ciclos de Monitoramento. Os ciclos são reuniões sistemáticas, presididas pelo 

Prefeito, onde estão presentes todos os Secretários com seus respectivos Objetivos 

Estratégicos. Cada objetivo tem várias Ações Prioritárias, que são acompanhadas, na 

sua realização física e financeira, através de indicadores de processo. Nessas 

reuniões, foca-se a solução de problemas. 

Por fim, na etapa de AVALIAÇÃO, a efetividade das Ações Prioritárias é testada 

através do acompanhamento de indicadores, e a ação do Governo é demonstrada 

através de um Relatório Anual de Ação de Governo.  

A avaliação da eficácia das ações prioritárias é a base para a retroalimentação do 

processo, com a adequada correção de rumos e para o reinício do processo, servindo 

de insumo para a pactuação de novas ações para o exercício seguinte.  

Ademais, com vistas a garantir o pleno funcionamento da gestão estratégica por 

resultados, a Secretaria de Planejamento e Inovação, através da capacitação de 

recursos humanos, irá disseminar o espírito técnico e gerencial do novo sistema. 

Outrossim, a nova gestão contará com um Comitê Gestor, formado pelas Secretarias 

de Planejamento, Administração, Fazenda, Procuradoria e Controladoria, que tem 

como função principal analisar a pertinência das despesas relacionadas as ações 

estratégicas. 

2.2. ALINHAMENTO DO MODELO DE GESTÃO  

O Modelo de Gestão do Novo Tempo em Petrolina estará integralmente alinhado com 

o Plano Plurianual, tendo em vista que as ações propostas no PPA serão abordadas 

no Mapa da Estratégia e consequentemente, monitoradas.  

O Mapa da Estratégia é composto de dois elementos básicos: as Perspectivas e os 

Objetivos Estratégicos. No Mapa da Estratégia de Petrolina, exposto a seguir, foram 

pactuados 13 Objetivos Estratégicos, alinhados em torno de 5 perspectivas (Figura 

22). 

 Visão de Futuro: é o ponto de partida para a elaboração da estratégia do 

Governo, isto é, quais ações, elencadas em cada objetivo estratégico, terão de 



  

ser implantadas e executadas para que se atinja a visão de futuro. Em suma é 

a resposta à pergunta: Como queremos a Petrolina do Novo Tempo? 

 Valores: incidem nas convicções que fundamentam as ações adotadas na 

Estratégia do Governo. 

 Perspectivas: São temas centrais e de sustentação sob os quais estão 

agrupados os Objetivos Estratégicos. Atuam como condutoras que, gerando 

valor, possibilitam o alcance da Visão de Futuro. 

 Objetivos Estratégicos: são as principais áreas de atividades nas quais o 

alcance de resultados favoráveis é absolutamente necessário para o êxito no 

alcance da visão de futuro.  

Cada objetivo estratégico é formado por uma série de ações prioritárias que, 

posteriormente, serão desmembradas em Planos Operativos, atingindo diversos 

Resultados, advindos do cumprimento dessas ações. 

  



  
Figura 22 - Mapa da Estratégia Novo Tempo em Petrolina 

 

Fonte: Autoria Própria 
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PLANO PLURIANUAL 2018-2021 

Além de toda a gestão organizacional pretendida para o município, existem 

Instrumentos de Planejamento formalmente estabelecidos na Constituição 

Federal que são determinantes para a sua implantação. Ou seja, o novo modelo 

de gestão terá que se basear na Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, atualizada 

pela Portaria do Ministério de Orçamento e Gestão nº 42 de 14 de abril de 1999. 

Dentre estes Instrumentos de Planejamento, estão Plano Plurianual e as Leis 

Orçamentárias Anuais. O plano plurianual consiste em um plano de médio prazo, 

que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pelo Governo 

ao longo de um período de quatro anos e as Leis orçamentárias, determinam a 

estimativa das receitas e autoriza as despesas do governo, de acordo com a 

previsão de arrecadação.  

Por conseguinte, o modelo de gestão do Novo Tempo será executado visando o 

alinhamento entre todos os instrumentos de planejamento (Mapa da Estratégia, 

Ações Estratégicas e Leis Orçamentárias). 

  

  



  

PLANO PLURIANUAL 2018-2021 

3. FINANCIAMENTO DO PPA 

Como plano do Governo Municipal para o médio prazo (2018/2021), 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.  

Em 2014 o PIB de Petrolina chegou a R$ 5,2 bilhões, último ano de superávit. 

Em 2015 e 2016 houve uma queda de 3,5% e 3,8, respectivamente. As projeções 

para os próximos anos, segundo o Ministério do Planejamento, são de um 

crescimento de 2,5%. Assim, estima-se que em 2021, que o PIB chegue a casa 

dos 5,6 bilhões. Combinando esta evolução com a hipótese de aumento da 

capacidade de receita do município (cerca de 6% a.a.), a receita total de 

Petrolina deve ultrapassar R$ 880 milhões em 2020.  



 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II - PROGRAMA PLURIANUAL DE TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




























































































































































































































