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2 Introdução 

 

 
São Desidério, município baiano, conhecido por ser o maior produtor de grãos 

do estado, faz parte do Território da Bacia do Rio Grande e está inserido no bioma 

Cerrado. Sua extensão territorial (segundo maior munício da Bahia), as características 

edafoclimáticas e a disponibilidade de recursos naturais propicia a esse município estar 

entre os maiores PIB (Produto Interno Bruto) agrícolas do país. Sua produção está 

estruturada em dois eixos: Nos planaltos de seu território está assentado o agronegócio 

com sua ampla produção de comodities, ao passo que os vales são explorados por 

agricultores de subsistência e Agricultores Familiares que produzem alimentos, tal qual: 

frutas, hortaliças, leite, aves, ovos e ainda se dedicam aoextrativismo. 

Segundo o IBGE (2018), São Desidério foi destaque nacional de produção, com 

participação de 3,6 bilhões no PIB Agrícola do Brasil. Assim, o agronegócio enriquece 

os cofres públicos e auxilia o desenvolvimento da região. Fomentador da tecnologia, o 

agronegócio amplia as fronteiras agrícolas do oeste baiano e São Desidério tem 

participação ativa nesse cenário. A imponência da agricultura de precisão contrastas 

com a adversidades enfrentadas pelos Agricultores Familiaresbaianos. 

No Brasil, cerca de 84% das 5,3 milhões de propriedades rurais são classificadas 

como propriedades rurais familiares, seguindo os critérios do Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf). Os critérios do Pronaf e da FAO para 

classificação de agricultura de pequena escala e familiar não são idênticos, mas os 

desafios e também o potencial de tecnologias adequadas, como a irrigação, são 

semelhantes em todo o mundo. A agricultura familiar tem importância chave para o 

agronegócio brasileiro, produzindo alimentos e gerando renda. Conforme dados do 

IBGE, a agricultura familiar contribui com 9,6% do PIB nacional. 

A Bahia é o estado brasileiro com maior número de agricultores familiares. As 

647 mil propriedades representam 15,3% do total do Brasil e 32% do Nordeste, 

contribuindo com 10,6% do PIB do estado e 81% das ocupações no setor agropecuário. 

Na Bahia, 91% da produção de mandioca, 83% do feijão, 52% do leite e 44% do milho 

têm origem na agricultura familiar. (AIBA RURAL, 2018). 

O  número  de propriedades  da Agricultura  Familiar em  São  Desidério,  erade 

1.510 famílias em 2006, e 5.315 a quantidade de pessoas empregadas por esse setor 

produtivo(SENSOAGRO,2006).Essasfamíliasaindaempregamtécnicasarcaicase 



em baixa escala, o que gera empecilhos na viabilidade econômica de suas produções. 

Basicamente, no município, a maior fonte de comercialização para pequenos produtores 

são as compras institucionais: o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e  

o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Além do Mercado Municipal que é um 

espaço de comercialização, ainda deficitário, que congrega alguns segmentos, como box 

e bancas, lanchonetes, restaurantes, açougues, cereais, confecções e hortifrútis. Esses 

estão distribuídos em 31 Box e 21 Bancas. 

No ano de 2017, o Poder Público Municipal viabilizou a compra da produção de 

15 produtores individuais e uma cooperativa, representado 48,17% (R$ 251.560,33) do 

repasse do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Em 2018, as 

compras para a merenda escolar atingiram 66,40% (R$ 364.723,75) do repassedo 

Governo Federal para produtos provenientes da Agricultura Familiar, atendendo 47 

produtores e duas cooperativas. A previsão para o ano de 2019 é que a Prefeitura 

compre R$ 1.255.318,35 de 57 produtores individuais, uma associação e duas 

cooperativas. Apesar de tal incremento nas compras públicas, o Governo Municipal não 

conseguirá, tão logo, assimilar toda a produção advinda da zonarural. 

Segundo a Secretaria de Agricultura Municipal de São Desidério (SEAGRI, 

2020), as dificuldades de inserir o produto no mercado, do produtor familiar juntamente 

com os desafios gerenciais e administrativos na comercialização, da porteira para 

dentro, os entraves são ainda maiores, como: tecnologias inadequadas; falta de 

assistência técnica, financiamento e ambiente institucional e social inadequado de 

acesso aos mercados. Devendo assim, atentar às condições básicas para aumentar a 

produtividade erentabilidade. 

Diversas políticas públicas, como crédito e seguro rural, assistência técnica, 

infraestrutura, programas de compra, agregação de valor e acesso a mercado tem sido 

implementadas nos últimos anos, com resultados positivos. Entretanto, a rentabilidade 

média da agricultura familiar e persistência de bolsões de pobreza rural reforçam a 

urgência de ampliar e aperfeiçoar os instrumentos de desenvolvimento rural. Deixar de 

aproveitar o potencial de milhões de produtores rurais é também uma decisão 

inaceitável do ponto de vista social e econômico. Neste contexto, a tecnologia de 

irrigação tem um grande potencial na agricultura familiar. A produtividade da terra é 

crítica em propriedades nas quais este fator é escasso. A diminuição do risco de quebra 

de produção proporcionado pela irrigação é ainda mais importante para produtores com 

baixacapacidadefinanceira.Outroaspectosaltamenterelevanteéqueairrigação 



viabiliza o oferecimento de produtos de melhor qualidade e com maior regularidade, o 

que é essencial para acessar mercados cada vez mais exigentes. 

A área irrigada no Brasil é de aproximadamente 7 milhões de ha, conforme 

dados da Agência Nacional de Águas (ANA) publicados recentemente no relatório 

Conjuntura dos Recursos Hídricos do Brasil 2017. Estudos da FAO e da Secretaria 

Nacional de Irrigação (SENIR) estimam o potencial de irrigação no Brasil entre 30 e 61 

milhões de ha. A estimativa mais conservadora representará aumento de cerca de 10% 

da área irrigada no mundo, o que reforça a relevância do Brasil na solução do desafio 

global de aumento da produção de alimentos. As culturas do arroz e cana-de-açucar 

destacam-se com, respectivamente, 25% e 20% da área total irrigada do país. Outros 

cultivos, como soja, milho, feijão e fruteiras representam o restante da área. Em 25% da 

área utiliza-se o sistema de inundação, 22% pivô central e 37% outros sistemas como 

gotejamento, microaspersão, sulcos e superfície. Não há dados consolidados sobre a 

participação da agricultura familiar na área total irrigada, mas esta participação não 

chega a5%. 

O oeste da Bahia, com área irrigada de 150 mil ha, é um exemplo concreto da 

importância e impacto socioeconômico da irrigação na produção de grãos, fibras, frutas 

e café, especialmente na agricultura empresarial. Entretanto, a região tem também 

exemplos relevantes de produção na agricultura familiar. A região abriga 2 dos 7 polos 

de desenvolvimento da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 

do Parnaíba (Codevasf), os polos de Formoso/Correntina e de Barreiras. O polo de 

Barreiras é formado pelos perímetros irrigados de São Desidério/Barreiras Sul, Riacho 

Grande/Nupeba e Barreiras Norte com área total irrigável de 7.700 ha. O projeto Brejos 

da Barra, em fase de estudos, adicionará 4.300 ha a este polo. A principal fonte hídricas 

dos projetos é o Rio Grande. A fruticultura é a principal atividade agrícola nos 

perímetros, com plantios de banana, coco verde, manga e limão. A produção de feijão e 

milho, bem como piscicultura, pastagem, olericultura são também relevantes e a 

cacauicultura desponta como uma promissa cultura naregião. 

Na agricultura familiar, além dos desafios comuns a todos as propriedades rurais 

independente da escala de produção, investimentos em irrigação devem considerar, com 

ainda mais atenção, as condições básicas para aumentar a produtividade e rentabilidade 

de propriedades rurais como: i) tecnologias adequadas. É imprescindível lembrar que 

qualquer mudança depende, em última instância, das decisões dos produtores rurais, as 



quais são determinadas pelos objetivos de todos os membros da familia rural e 

influenciada pela rede social na qual as famílias estão inseridas. 

A agricultura familiar no Brasil, e em especialmente o oeste da Bahia, tem 

grande potencial de ampliação da oferta de alimentos e geração de renda através da 

expansão da área irrigada. A produção e rentabilidade dos agricultores dos distritos de 

irrigação na região podem ser potencializadas por projetos que viabilizem o acesso 

estruturado a novos mercados em conjunto com outras iniciativas. Projetos de 

compartilhamento de pivô central implementados em outros países, em especial no 

continente africano, demonstram a possibilidade de agricultores familiares aproveitarem 

de forma coletiva os benefícios da eficiência econômica, hídrica e operacional deste 

sistema de irrigação. Sistemas compartilhados adicionam novos desafios técnicos e 

organizacionais, mas são alternativas muito interessantes para grupos de produtores 

organizados e assentamentos de reforma agrárias. Os desafios certamente são 

complexos. Entretanto, os exemplos de sucesso de agricultores no oeste daBahia, 

empresariais e familiares, além do ambiente institucional favorável criado pelas 

iniciativas do governo da Bahia e a interação, cada vez maior, entre lideranças rurais, 

sociedade civil e instituições de ensino de pesquisa indicam que propor e implementar 

projetos de irrigação na agricultura familiar no oeste da Bahia é altamenteoportuno. 

É possível reconhecer avanços nesse cenário, como a conquista de incentivos à 

agricultura familiar nas políticas públicas e os esforços direcionados à comercialização 

justa e solidária e as etapas da cadeia produtiva, como a irrigação, que sem dúvidas tem 

mudado o cenário da produção de Agricultores Familiares, através do incentivo do 

poder público e instituições como a Associação Baiana de Produtores de Algodão, 

ABAPA, que no ano de 2018, 2019 e 2020 fomentou a produção, através de doação de 

kitde irrigação para oito famílias, que puderam aumentar o quantitativo e qualidade da 

comercialização de produtos para a merenda escolar domunicípio e perante as 

dificuldades enfrentadas pela pandemia da Covid 19. 

 
3 ObjetivoGeral 

 Fomentar a Agricultura Familiar do Município de São Desidério, através 

de doação de Kit deIrrigação. 

3.1 Objetivoespecífico 

 Aumentar o quantitativo de produção e produtividade dos Agricultores 

Familiares através do Kit deIrração; 

 Mensurar o aumento da comercialização através do kit deirrigação. 



 

4 Material e Método 

No mês de Abril do ano de 2020, a Associação Baiana dos Produtores de 

Algodão – ABAPA, através da Prefeitura Municipal de São Desidério, por meio da 

Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, doou kits de Irrigação que 

beneficiou 8 famílias da Agricultura Familiar, conforme descrição abaixo: 

Comunidade Produtor 
Área Total 

irrigada 
Produção Tipo de 

Irrigação 

Comercialização 

 
Buriti Seco 

 

 
 

Ivonete  

 

 

 

 

 
1 ha 

 

 

 

Capim  e mandiocultura 

 

 

 

 

Emissores do 

tipo 

gotejamento 

 

PNAE, PAA e 

Comércio local, 

como feiras e 

supermercados. 

 

 
Assentament

o Calindè 

 

 
Janderson 

 

 

0,5ha 

 

 

Horticultu
ra 

 

 

Emissores do 

tipo 

gotejamento 

 

 

 

PNAE e Comércio 

local, 

como feiras e 

supermercados. 

 

 
 

Poço Dantas 

 

 
 

Marlene 

 

 

 

0,5 ha 

 

 

 

 
Horticultu

ra 

 

 

 

Emissores do 

tipo 

gotejamento 

 

 

 

PNAE e Comércio 

local, como feiras 

e Supermercados. 

 

 

Buriti Seco 

 

 

Luciana 

 

 

1 ha 

 

 

 
Capim  

 

 

 
Emissores do 

tipo gotejamento 

 

 

 

PNAE e Comércio 

local, como feiras 

e Supermercados. 

 

 
Assentament

o Cacheado 

 
 

Joaquim 

José 

 

 
0,5ha 

 

 

 
Horticul

tura e Mandiocultura 

 

 

 

Emissores do 

tipo 

gotejamento 

 

 

Comércio local, 

como feiras e 
supermercados. 

 

 
Estiva 

 

 
Dilvany 

 

 
0,5 ha 

 
 

Horticul

tura e Mandiocultura 

 

 

 

Emissores do 

tipo 

gotejamento 

PNAE e Comércio 

local, 

como feiras e 

supermercados. 



 

 
Roda Velha 

 

 
Petrúcio 

 

 
1 ha 

 
 

Melanci

a e mandiocultura 

 

 

 

emissores do 

tipo 

gotejamento 

Comércio local, 

como feiras e 

supermercados. 

Poço Dantas João 

Joaquim 

0,5 ha Horticultu

ra  
emissores do 

tipo gotejamento 
Comércio local, 

como feiras e 

supermercados 

Larga  Zenilda 0,5 ha horticultu

ra 

emissores do 

tipo gotejamento 

Comércio local, 

como feiras e 

supermercados 

Tabela1. (Descrição do perfil do produtor beneficiário com o Kit de Irrigação)



Essas famílias foram escolhidas, uma vez que a Secretaria de Agricultura e 

Desenvolvimento Econômico já desenvolve trabalho de Assistência Técnica Rural com as mesma, e 

estas estão inseridas nos programas de Compras Públicas, do Município, como o Programa Nacional 

de Alimentação Escolar e Programa de Aquisição de Alimentos. 

 

 
Imagem 1. Entrega de kit de Irrigação para Agricultoras Familiares, no Município de São Desidério/Ba, 

2020. 
 

 

Imagem 2. Entrega de kit de Irrigação para Agricultoras Familiares, na Comunidade de Buriti 

Seco, Município de São Desidério/Ba, 2020. 

 
Posteriormente fez-se a instação dos kits de irrigação, obedecendo às exigências do 

Solo, Cultura e Clima da região. As imagens abaixo mostram a montagem em algumas 

propriedades, e os materiais utilizadosforam: 

 



 

4.1 Material 

Os materiais utilizados e disponibilizados pela ABAPA estão descritos no quadro 

abaixo. Vale ressaltar que, o tipo de irrigação utilizado foide gotejamento. 

Tabela2. (Descrição dos materiais para a montagem do kit de Irrigação). 

 

 

ITEM QUANTIDADE 

Tubo gotejador 16mm/1200 

metros  

6 UND 

Registro inicial 16mm 277 UND 

Anel de vedação chula bilabial 302 UND 

Tubo PVC 50 mm PN 40 87 UND 

Fita Gotejadora de Santeno 8.128 MT 

Mangueira 16mm Gotejamento 800 MT 
 

4.2 Método 

 

 
Imagem 3. Montagem de Kit de Irrigação na Comunidade de Larga, para produção de Hortaliças, das 

produtoras Zenilda, 2020. 

 

 
Imagem 4. Montagem de Kit de Irrigação no Assentamento Calindé, para produção de tomates, do produtor 

Janderson , 2020. 



 
Imagem 5. Montagem de Kit de Irrigação na Comunidade de Buriti Seco, para produção de Hortaliças e 

Mandiocultura, do produtora Ivonete, 2020. 

 

5. Resultados 

O município de São Desidério - Ba vem se destacando cada vez mais no 

cenário nacional pelo crescimento ao longo dos últimos anos no PNAE 

(Programa Nacional de Alimentação Escolar). No ano de 2017 o município 

cadastrou 10 produtores e 02 cooperativas. Com toda a repercussão e 

sucesso, no ano de 2018 houve um grande aumento para 47 produtores e 

manteve as 02 cooperativas. Neste ano de 2019 o número de produtores 

aumentou para 55, mantiveram as 02 cooperativas e cadastrou 01associação. 

Através da Assistência Técnica prestada aos Agricultores Familiares, 

que são impulsionados a produzirem cada vez mais, e de maneira qualificada e 

tecnificada, a atuação de parcerias como a Associação Baiana de Produtores 

de Algodão – ABAPA, vêm sendo cada vez mais importante para o crescimento 

da produção e produtividade desses produtores. Através das Políticas Públicas 

percebe-se o acréscimo da comercialização desses produtos, e consequência 

disso é o incremento da renda. No ano de 2018 fechou-se contratos no valor de 

776.825,20 R$ para o PNAE, tendo o município de São Desidério ter comprado 

pelo recurso FNDE 48,17% da Agricultura Familiar. No ano de 2019 esse 

contrato foi no valor de 1.255.318,53, e até o Mês de Outubro esse Índice já 

tinha atingido os 66,40% do repasse do FNDE para a compra de merenda 

escolar do município pela aquisição de produtos da Agricultura Familiar, 

conforme o gráfico aseguir: 



 

 

Figura 1. Índice de Compras da Agricultura Familiar para a Merenda Escolar, no município de 

São Desidério. 

Esses produtores comercializam em grande maioria, produtos como hortaliças, verduras, 

frutas, mandioca, Farinha de mandioca, tapioca, beju e peta para a merenda escolar. 

Destacam-se os produtores que receberam auxílio de kit de irrigação. Estes estão 

inseridos nas compras públicas e alavancaram suas produções e conseguem escoar os 

seus produtos aumentando a comercialização.  

Contudo, o ano de 2020, foi atípico para estes pequenos produtores, que vêem os 

programas institucionais como a maior fonte de comercialização dos seus produtos. 

Devido a pandemia de Covid no ano de 2020, não foi possível a entrega dos produtos de 

agricultores familiares para a merenda escolar, para o Programa PNAE. 

Entretanto, com a execução do Programa de Aquisição de Alimentos- PAA, alguns 

desses produtores conseguiram escoar a produção, que abasteu o Hospital e 

Maternidade Nossa Senhora Aparecida, Centro de Convivência do Idoso e o CRAS do 

município de São Desidério. A prefeitura comprou dos pequenos produtores, produtos 

que compuseram a cesta básica, que contempla o Programa Prato Cheio. A tabela 

abaixo mostra o valor das compras mensal pelo PAA durante o ano de 2020. 

 

Figura 02. (Quantitativo de compras de produtos mensal, no ano de 2020 para o PAA). 



Foram comprados desses agricultores familiares, 89% dos produtos ofertados, na chamada pública 

de 2019, sendo assim, os ítens abaixo, no valor de 75.719,66.  
 

 
 

Figura 03. (Quantidade ofertada de produtos X Quantidade total consumida pelo PAA durante o ano de 

2020). 

 

 

 
Imagem 6. Assinatura do Contrato do Programa de Alimentação Escolar – PAA, pelos Agricultores 

Familiares, Setembro de 2019. 

 

 

 
Imagem 7. Produtores Agricultores Familiares fazendo entregas de seus produtos,complemeto da cesta 
básica, no inicío ao enfrentamento do Covid 19 para o CRAS.



Imagens da produção dos Agricultores Familiares beneficiados com os Kits 

de Irrigação 

 

 
Imagem 8. Produção de Hortaliças da produtora Marlene, Poço Dantas - 2020. 
 

 

 
Imagem 9. Produção de Hortaliças da produtora Marlene, Poço Dantas - 2020. 
 

 

 
Imagem10. Produção de tomates na Comunidade de Calindé, produtor Jaderson - 2020. 

 



 
Imagem11. Produção de tomates na Comunidade de Calindé, produtor Jaderson - 2020. 

 

 
Imagem12. Produção de Feijão e Milho na Comunidade de Buriti Seco, 2020. 

 



 

6. Conclusão 

È perceptível que a Irrigação é muito importante para o fortalecimento de 

cultivos em épocas críticas de baixa pluviometria, garante a economia de água, uma vez 

que, através dos sistemas, a disponibilização da mesma para a planta é feita de maneira 

uniforme, evitando perdas de água e produção, possibilitando o desenvolvimento das 

culturas. Com isso, faz com que a produção e a renda dos Agricultores Familiares 

aumente, garantindo a permanença do homem no campo e qualidade de produtos. 

 

 

 


