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RESUMO 

O presente estudo sobre a modernização da agricultura familiar no agreste de Itabaiana-SE 

analisou a produção agrícola irrigada a partir de famílias que adotaram a irrigação como meio 

tecnológico na produção e com isso aumentar a renda da família. Nesse sentido, a pesquisa 

teve como objetivo analisar a produção e a reprodução do espaço da horticultura irrigada com 

ênfase no processo de comercialização das unidades familiares rurais do agreste de Itabaiana-

Se. Essa se justificou como contribuição para entender a formação, o papel econômico-social 

e a importância das relações entre agricultura, força de trabalho e o meio ambiente. Para 

desenvolver este trabalho, partiu-se de observações diretas e indiretas dos fatos, através do 

trabalho de campo, com a aplicação de entrevistas com vários atores sociais, como: 

agricultores, atravessadores, feirantes. Além desses foi necessário aplicar entrevistas e 

levantar dados com órgãos federais, estaduais e municipais; e, por fim, a pesquisa 

bibliográfica. Portanto, a agricultura da região é uma mancha do processo de modernização 

utilizando a irrigação, onde existe o uso das inovações científicas, tecnológicas, 

informacionais e políticas que incentivam a produção. A agricultura familiar no agreste de 

Itabaiana encontra-se em uma fase positiva e bastante visível de transformação que se 

expressa pelo sistema de produção. Isso demonstra que um novo padrão de produção que, 

incrementando a renda, seja capaz de melhorar as condições de vida do agricultor e da 

família. 

 

 
Palavras-chave: Agricultura, irrigação, modernização e trabalho familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The current study about the modernization of family agriculture in the wild of Itabaiana in 

Sergipe parsed the agricultural production irrigated from families who have embraced the 

irrigation as a means of in the production and with this, to increase the family income. In this 

sense, the research had as objective to parse the production and the reproduction of the 

irrigated horticulture with an emphasis in marketing of rural family units of the wild of 

Itabaiana in Sergipe. This was justified as a contribution to understand the formation, the 

social and economic role and the importance of the relationships amongst agriculture, 

workforce and the environment. To develop this work, it was set forth from direct and indirect 

observations of facts, through the field of work, with the application of interviews with 

various social actors, such as: farmers, middlemen, stallholders. In addition to these, it was 

necessary to apply interviews and raise data with federal, State and municipal bodies; and, 

finally, the bibliographical research. Therefore, the Agriculture of the region is a stain of the 

modernization process using irrigation, where there is the use of informational, scientific, 

technological innovations and policies which encourage the production. Family agriculture in 

the wild of Itabaiana in Sergipe is in a very visible and positive phase of transformation which 

is expressed by the production system. This demonstrates that a new standard of production, 

increasing income, is able to improve the conditions of life of the farmer and of the family. 

 

Key-words: Agriculture; Irrigation; Modernization and family work. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O presente estudo surge da necessidade de ressaltar a importância da agricultura 

irrigada no agreste de Itabaiana (AI) com destaque no recorte dos municípios: Itabaiana, 

Moita Bonita e Ribeiropolis-SE, onde se destacam no aspecto da produção, no uso da força de 

trabalho familiar e a circulação da produção dessa natureza no estado.  

O presente trabalho teve por objetivo realizar estudo de base geográfica, a partir da 

análise dos aspectos econômicos, sócio-culturais e rurais da cadeia produtiva da horticultura 

irrigada praticada por agricultores familiares no AI. Para tanto tomar-se-á como ponto de 

partida a seguinte indagação: será que a agricultura irrigada atualmente praticada por 

agricultores familiares nessa região tem contribuído para elevação da renda familiar? 

O AI está localizado na região central do estado de Sergipe (Figura 01), área de 

transição do agreste com o sertão, a área total dos municípios de Ribeirópolis, Moita Bonita e 

Itabaiana é 697.1 km². As sedes municipais têm uma altitude que variam de 180 a 250 metros. 

O acesso a partir de Aracaju é feito através das rodovias pavimentadas BR-235, BR-101, SE-

104, SE-106. De acordo com o senso demográfico de 2010 (IBGE), a população total dos 

municípios é de 102.871 habitantes, com 69.158 residentes na área urbana e 33.713 na zona 

rural. 
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Figura 01. Localização dos municípios Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis/SE. Base Cartográfica SEPLANTEC (2004). 

Organização: Diana Mendonça de Carvalho e Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 
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O espaço definido para o presente estudo abrange os municípios de Itabaiana, 

Ribeirópolis e Moita Bonita que, a partir da década de 90 (noventa) passou por crescentes 

mudanças impostas pelos avanços técnicos e culturais. Isto impulsiona a busca por 

elucidações que emergem de observações, dúvidas e inquietações cotidianas advindas das 

relações sociais e espaciais que ai operavam. Dentre as diferentes questões que se apresentam 

corriqueiramente, na pesquisa aqui proposta, coloca-se em destaque a análise da produção da 

agricultura irrigada no AI vinculada à horticultura desenvolvida em unidades familiares.  

Assim, resgatar os fatores econômicos, geográficos e históricos, analisar a forma, a 

estrutura e os alcances que estão imbricados na cadeia de produção, comercialização e de 

distribuição da horticultura. O propósito é analisar a articulação de conhecimentos 

geográficos, em que pesem considerações da geografia agrária, econômica e política, por 

meio de noções sobre a produção, mercado (oferta e procura) e de comercialização (fatores 

como, quantidade, qualidade e preços), que sustentarão a análise pretendida. 

Desta forma, as produções técnicas e reflexivas têm buscado subsidiar a compreensão 

e explicação dos fatos, demarcando a importância da ciência. A ciência geográfica visa 

analisar os processos que implicam na dinâmica e configuração do espaço, levando em 

consideração aspectos políticos, econômicos, culturais, naturais, entre outros. Deste modo, a 

intenção de se desenvolver essa pesquisa fundamenta-se na busca por respostas sobre a 

modernização da agricultura familiar. Nesse contexto, o trabalho justifica-se como 

contribuição para entender a formação, o papel econômico-social e a importância das relações 

entre agricultura, força de trabalho e o meio ambiente. 

Deste modo, o espaço do agreste sergipano, especificamente os povoados dos 

municípios de Ribeirópolis, Pinhão e Lagoa D„água; em Itabaiana, Caraíbas e Várzea do 

Gama; e em Moita Bonita, Candeias e Campo Grande, foram selecionados em virtude das 

crescentes mudanças econômicas e estruturais que têm ocorrido nos últimos 20 anos.  Entre as 

transformações verificadas destacam-se: 1- A importância do agricultor familiar e dos 

impactos da produção capitalista observadas na produção irrigada de hortícolas; 2- A 

persistência das pequenas propriedades inferiores a 10 ha, com a força de trabalho familiar, 

utilizada como mão-de-obra no espaço irrigado; e 3- A capacidade de liquidez destes 

agricultores, na medida em que utilizam recursos próprios para instalação da irrigação e no 

investimento para a produção. Por tais mudanças, os municípios impõem-se como centro 

interligado de produção agrícola irrigado no agreste sergipano. 

O trabalho privilegia a análise dos estudos de casos. Voltam-se, essencialmente, para a 

análise de experiências e programas com o objetivo de entender o funcionamento da 
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agricultura familiar irrigada, voltada para a produção hortícola. Embora a análise de casos 

apresente limitações, permite um aprofundamento maior da análise em seus diversos 

componentes, até pela particularidade desse estudo. No caso específico da agricultura familiar 

irrigada, voltada para a horticultura, há três aspectos que devem ser observados na análise. 

O primeiro diz respeito à unidade da agricultura familiar. Em vários casos, a 

agricultura familiar já estava estabelecida. O segundo aspecto refere-se à irrigação. Cabe, a 

este propósito, perguntar de que depende a irrigação? Quais os fatores determinantes da 

adoção desta prática? E o terceiro e último aspecto: para se ter irrigação, é necessária uma 

fonte de água, uma fonte de energia, conhecimento da técnica e disponibilidade de 

equipamentos. 

Por isso, as fontes de água para irrigação na região têm sido os poços artesianos, os 

pequenos e grandes açudes, e as barragens. As águas dessas fontes têm limitações quanto à 

qualidade e quantidade. Algumas são poluídas ou salinas, outras têm baixa vazão e/ou 

limitado volume armazenado. É determinante a estabilidade e a confiabilidade da vazão, para 

suprir as necessidades mínimas das plantas, e a qualidade da água porque o período irrigado é 

longo e necessita de muita água.  

Entretanto, os municípios são grandes produtores de alguns itens agrícolas, conforme 

dados do Censo Agropecuário, IBGE (2006), como a batata-doce, amendoim, tomate, 

melancia e pepino. Mas a produção vai além dos produtos agrícolas mencionados pelo Censo 

Agropecuário, pode ser visualizada uma diversidade na produção de horticulturas no agreste 

de Itabaiana, como maxixe, pimentão, coentro, couve, alface, vagem, feijão de corda, 

pimenta, mamão e macaxeira, somando uma produção significativa no estado. Esta propicia 

aos municípios uma repercussão regional, principalmente a batata doce,  cuja demanda é 

regional e nacional. 

 É importante ressaltar que a presente pesquisa pretende contribuir para a visualização 

da “centralidade” agrícola (no sentido geográfico) irrigada no agreste de Itabaiana, no que se 

refere à produção e comercialização de horticultura. Deverá também pôr em evidência o papel 

e a função desse espaço, na atividade agrícola irrigada no agreste de Sergipe.  

Entre os questionamentos abordados sobre a produção hortícola irrigada no AI 

destacam-se: 

1 - Quais fatores foram condicionantes para o desenvolvimento da produção agrícola 

irrigada? 

2 - Quais os fatores geográficos, históricos, econômicos e culturais que motivam as 

estratégias de reprodução da agricultura irrigada? 
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3 - Quais motivos, causas e consequências da ausência organizativa dos pequenos 

agricultores voltados para o desenvolvimento da agricultura irrigada? 

4 - Quais são as estratégias que fomentam a reprodução social do agricultor familiar 

irrigante na cadeia produtiva das hortícolas? 

5 - Como se estrutura e se processa a comercialização hortícola advinda da produção 

irrigada familiar? 

Para o desenvolvimento do mesmo tomar-se-á como técnica, a análise qualitativa e 

quantitativa. A interrelação de ambas as abordagens impõe a necessidade de aplicação de 

roteiro de entrevistas e aplicação de questionários semiestruturados com os principais atores 

ligados ao objeto de estudo. Esse processo contribuiu para a observação de fatos e fenômenos, 

a fim de enumerar e expor argumentos, sobre a horticultura irrigada nos municípios de 

Itabaiana, Ribeirópolis e Moita Bonita. Essa metodologia auxiliou na confecção de uma base 

conceitual mais rica para a interpretação e validação dos resultados da pesquisa. 

O tema em pauta requer o embasamento da categoria Espaço. Em busca de um maior 

embasamento teórico que dê respaldo a um desenvolvimento claro sobre a pesquisa e a fim de 

obter uma melhor compreensão a respeito do tema em questão, foi realizado levantamento 

bibliográfico nas obras de Santos (1997, 2004), Abramovay (1992), Schneider (2003), 

Graziano da Silva (1996,1999). Autores que discutem a respeito das estratégias da agricultura 

familiar, irrigação e modernização da agricultura. O referencial teórico foi construído no viés 

da análise crítica, com o intuito de melhor explicar o processo de desenvolvimento da 

agricultura irrigada que se dá no espaço do agreste de Itabaiana\SE.  

O objeto de estudo foi analisado de forma a desvendar as estratégias de 

desenvolvimento da produção irrigada por agricultores familiares no espaço em questão e 

evidenciar que se a modernização agrícola trouxe benefícios aos agricultores de forma 

satisfatória. 

Para avaliar com maior detalhamento a organização do espaço rural em estudo, 

analisamos como as variáveis que engendram a modernização do campo em nível nacional e 

que refletem no meio rural em Sergipe. Para entender este recorte foram utilizadas obras de 

autores como: Souza (1991), Lopes (1997) dentre outros, autores que muito contribuíram com 

seus estudos sobre as questões rurais no estado de Sergipe. 

Em relação ao trabalho não agrícola, tomamos como base autores como Schneider 

(1994/99), Graziano da Silva (1999), que veem neste fato as “estratégias” encontradas pelos 

agricultores. Além desses, utilizamos como referencial estudos de casos as dissertações de 
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Jesus (2006), Costa (1992) e Carvalho (2010) que tratam sobre os aspectos produtivos, sociais 

e de comercialização da agricultura familiar no agreste de Itabaiana. 

Com o intuito de melhor entender os processos que permeiam o tema do nosso 

trabalho, fizemos também levantamento e sistematização dos dados secundários. Estes 

coletados junto ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), na Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe (EMDAGRO), na Companhia de Desenvolvimento de Recursos Hídricos 

(COHIDRO), Secretária de Agricultura de Itabaiana, Ribeirópolis e Moita Bonita, bem como 

outros órgãos que trabalham com o meio rural em Sergipe. Foi dado ênfase na produção 

agrícola irrigada, no número de estabelecimentos agropecuários de cada município, número 

de pessoas ocupadas, acesso a terra, bem como o crescimento médio da renda gerada 

mensalmente da população rural com a irrigação. 

A partir dos dados obtidos e da sua tabulação foram construídos gráficos, quadros e 

tabelas visando melhorar a visualização no momento da análise, levando sempre em 

consideração as generalizações que os números trazem consigo. Os dados contribuirão para 

melhor visualização do espaço em questão. 

Realizamos trabalhos de campo com o intuito de levantar dados empíricos. Foi 

necessária a observação direta e diálogos direto com os agricultores, averiguando como se dá 

o trabalho familiar, se possuem trabalhadores temporários, diaristas ou até mesmo 

assalariados. 

Utilizamos o questionário como ferramenta para a coleta de dados primários e para 

isso a amostra probabilística foi aleatória. Aplicamos 50 questionários distribuídos 

proporcionalmente de acordo com o número de estabelecimentos rurais presentes nas 

localidades pesquisadas.  

O roteiro de entrevistas foi formulado com o intuito de analisar as questões que se 

referem às estratégias de reprodução social dos agricultores, o processo de desenvolvimento 

da agricultura irrigada, a exploração da mão de obra familiar e as formas de comercialização 

da produção. Nesse roteiro foram entrevistados diretamente os agricultores irrigantes, mas 

também, técnicos, secretários de agricultura, feirantes e intermediários, para tentar 

compreender o porquê da agricultura irrigada no AI ser uma atividade com particularidades 

bem definidas. 

Usamos a representação da paisagem, com identificação e representação fotográfica 

do processo de produção e comercialização de horticulturas em Itabaiana, Ribeirópolis e 

Moita Bonita. E também representação espacial a partir de softwares como ArqView, Corel 
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Draw, Mapinfo, MapView e Spring, com pesquisa da base cartográfica existente na 

UFS/NPGEO/SECRETARIAS MUNICIPAIS a fim de elaborar e/ou adaptar mapas, plantas e 

cartogramas para representação da área de estudo, destacando: mapa municipal, onde serão 

localizados os pontos de produção e distribuição dos horticultores; mapas representando às 

redes de circulação dos itens em estudo, e os fluxos que articulam os municípios a cidade de 

Itabaiana e aos municípios sergipanos, as regiões do Brasil e mesmo, para outros países a 

partir do transporte das mercadorias. 

O trabalho está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo apresentamos 

uma discussão em nível nacional, estadual e local sobre a agricultura familiar, a modernização 

da agricultura, sobre a ação do Estado e das políticas públicas voltadas para agricultura 

familiar no agreste de Itabaiana e, por último, a autonomia e individualidade desses 

agricultores com relação aos investimentos necessários para a produção irrigada.  

O segundo capítulo apresentamos o AI e sua ocupação histórica, a importância das 

feiras livres para o desenvolvimento da região, a caracterização geográfica e a estrutura 

fundiária.  

O terceiro capítulo, com ênfase no trabalho de campo, destacamos a análise da 

produção hortícola irrigada no AI com destaque para: as formas de obtenção da terra, o 

pessoal ocupado e o perfil da família; a produção irrigada: sonho ou necessidade, os métodos 

de irrigação, os recursos produtivos como máquinas, instrumentos agrários e veículos, os 

poços artesianos e a importância para o fornecimento de água, as principais lavouras 

cultivadas no AI.  

O quarto e último capítulo, destacamos os desafios e as perspectivas da AF irrigada no 

AI, analisando a orientação técnica para a agricultura familiar, o uso de agrotóxicos e 

fertilizantes químicos, o papel das Instituições e a (des)crença dos agricultores familiares, os 

financiamentos, a questão do mercado e a comercialização da produção irrigada, a ação dos 

intermediários na comercialização da produção e  a mudança social depois da agricultura 

irrigada 

Por fim, na conclusão foram feitas considerações sobre a produção irrigada destacando 

a autonomia dos agricultores familiares e a fragilidade das instituições que atuam na região. 

Mesmo na era da tecnologia e da modernização ainda há uma lacuna entre os agricultores e as 

instituições. Assim espera-se que esta pesquisa seja uma pequena contribuição para o 

conhecimento da produção hortícola irrigada por agricultores familiares do AI. 

 

 



26 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO 01 

 

 

DESAFIOS CONCEITUAIS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

“O peso da produção familiar na 

agricultura faz dela hoje um setor único no 

capitalismo contemporâneo: não há 

atividade econômica em que o trabalho e a 

gestão estruturem-se tão fortemente em 

torno de vínculos de parentesco e onde a 

participação de mão-de-obra não 

contratada seja tão importante.” 

(Abramovay, p. 209, 1992) 
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1 DESAFIOS CONCEITUAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR: complexidade e 

singularidades no espaço rural brasileiro 

 

Dialogar sobre a diversidade conceitual da dinâmica e do processo de 

desenvolvimento da agricultura familiar (AF) é apresentar autores sobre a temática, com o 

objetivo de entender a complexidade e as singularidades observadas no âmbito do espaço 

brasileiro no que se refere a AF. 

No Brasil a AF se fortaleceu a partir da década de 1990, face ao impacto social 

econômico e político principalmente em função do recrudescimento das políticas públicas.  

Para Sérgio Schneider (2003), os fatores que expressam a AF como uma nova 

categoria social, fruto da pressão dos movimentos sociais no campo, como também no cenário 

institucional brasileiro a partir da criação do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), 

que serviu para fortalecer políticas públicas voltadas ao agricultor familiar, a exemplo do 

PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar). 

Desse lado a categoria agricultura familiar incorporou-se ao vocabulário das políticas 

públicas, ao discurso dos movimentos sociais voltado ao processo de desenvolvimento rural. 

Com isso uma intensa atividade vem-se operando com base nos AFs através de investimentos 

que vão desde as atividades rurais não agrícolas até a educação no meio rural, passando 

também pela implantação de pequenas agroindústrias e por melhorias na infraestrutura. 

Segundo Ricardo Abramovay (1992), a implantação do PRONAF ofereceu 

perspectivas promissoras observadas pelos Movimentos Sociais como uma conquista, 

podendo contribuir significativamente no desenvolvimento da agricultura familiar. 

Para atender as metas institucionais através do Ministério do Desenvolvimento 

Agrário, o Censo Agropecuário (IBGE, 2006) adotou o conceito de “agricultura familiar“, 

conforme o disposto na Lei nº 11.326/2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e dos Empreendimentos Familiares Rurais. Para 

(Navarro 2011, p. 107), no Brasil: 

 

[...] o surgimento da expressão agricultura familiar se deu sob um contexto 

radicalmente diferente e a legalização da expressão também obedeceu a 

diretivas igualmente distintas. Excetuado o critério preliminar de gestão, que 

a lei brasileira estipula, e que é o mesmo no caso da tipificação norte-

americana.  

 

Pelo Censo Agropecuário de 2006 foram identificados 4.367.902 estabelecimentos na 

classe da AF, ou 84,4% do total, ocupando 80,25 milhões de hectares, ou seja, 24,3% da área 
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dos estabelecimentos. Já os estabelecimentos não familiares representavam 15,6% do total dos 

estabelecimentos, mas ocupavam 75,7% da sua área. 

Na ótica de Alberto Duque Portugal (2004), a AF é constituída por pequenos e médios 

produtores a qual representa a maioria dos produtores rurais no Brasil. O segmento detêm 

20% das terras e responde por 30% da produção total. Em alguns produtos básicos da dieta do 

brasileiro como feijão, arroz, milho, hortaliças, mandioca e pequenos animais chegam a ser 

responsáveis por mais de 60% da produção. A abordagem, a partir dos dados do IBGE, deixa 

bem claro o potencial econômico e social que esta categoria incorpora podendo contribuir na 

amplitude da renda do AF. 

Na realidade, de forma geral, são agricultores com baixo nível de escolaridade e 

diversificam os produtos cultivados para diluir custos, aumentar a renda e aproveitar as 

oportunidades da oferta ambiental e disponibilidade da mão de obra. Nesse sentido, a 

agricultura familiar pode ser caracterizada a partir da forma e utilização do trabalho extraído 

da própria família como cita (Schneider, 2003, p. 114). 

 

[...] É no interior da família e do grupo doméstico que se localizam as 

principais razões que explicam, ao mesmo tempo, a persistência e a 

sobrevivência de certas unidades e a desagregação e o desaparecimento de 

outras. As decisões tomadas pela família e pelo grupo doméstico ante as 

condições materiais e o ambiente social e econômico são cruciais e 

definidoras da trajetória de estratégia que viabilizam ou não sua 

sobrevivência social, econômica, cultural e moral.  

 

Para Carlos Guanziroli (2009), existem vários tipos de produtores que são portadores 

de racionalidades específicas que, se adaptam ao meio ao qual estão inseridos. Sem entrar no 

intenso debate que cerca o tema, a proposta do estudo é adotar uma tipologia simples que 

busca em essência classificar os produtores a partir das condições básicas do processo de 

produção, que possa explicar as reações e respostas ao conjunto de variáveis externas, assim 

como sua forma de apropriação da natureza. Dessa forma o perfil do agricultor familiar é 

caracterizado com as seguintes condições: a direção dos trabalhos será exercida pelo produtor 

familiar prevalecendo sobre o trabalho contratado, o tamanho da propriedade e a renda. 

Portugal (2004), afirma que este segmento tem um papel crucial na economia das 

pequenas cidades - 4.928 municípios têm menos de 50 mil habitantes e destes, mais de quatro 

mil têm menos de 20 mil habitantes. Estes produtores e seus familiares são responsáveis por 

inúmeros empregos no comércio e nos serviços prestados nas pequenas cidades, além da 

produção agrícola. O aumento da renda deste segmento por meio de sua maior inserção no 
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mercado tem impacto importante no interior do país. Essa dinâmica é observada no agreste de 

Itabaiana-SE, onde a agricultura familiar é dominante. 

Segundo Guanziroli (2009), as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares 

devem-se mais aos fatores externos, como no contexto institucional historicamente 

desfavorável, do que as desvantagens estruturais associadas à extensão da terra. O mesmo 

afirma que a experiência dos países desenvolvidos como a AF é forte, sendo fundamental na 

redução da pobreza, e na tentativa de superar estruturas arcaicas e as limitações da vida rural, 

daí o campo foi se modernizando. Os agricultores familiares são sensíveis às ordens do 

mercado da inserção da tecnologia, e forçados a produzir de forma eficiente, tanto na questão 

dos alimentos como também das matérias-primas em quantidade e qualidade destinadas aos 

mercados consumidores regionais. E, nesse raciocínio, ainda observamos condicionantes que 

afetam os AFs, como segue: 

 

[...] em certos casos as unidades familiares estão submetidas a determinados 

condicionantes externos como, por exemplo, o monopólio de preços ou os 

diferentes tipos de mercado (de trabalho, de crédito, de produtos e insumos, 

entre outros), o fato de estruturarem-se com base na utilização da força de 

trabalho de seus membros permite que determinadas decisões se tornem 

possíveis, o que muitas vezes um agricultor muito inserido na dinâmica 

capitalista, contando com a contratação de assalariados, não poderia 

concretizar ou sofreria fortes restrições. (Schneider, 2003, p. 114) 

 

Os países capitalistas apresentam um traço comum, a forte presença da AF, como é o 

caso da França e do Japão. A expansão baseou-se na garantia do acesso à terra que os países 

assumiram. Schneider ainda afirma que ela contribuiu para dinamizar o crescimento 

econômico, desempenhou um papel importante e estratégico que tem equilibrado entre uma 

economia de base rural para uma economia urbana industrial.  

O conceito de AF para FAO/INCRA (op. Cit., p.4) tem como definição básica três 

características centrais: a) a gestão da unidade produtiva e os investimentos nela realizados 

são feitos por indivíduos que mantêm entre si laços de sangue ou de casamento; b) a maior 

parte do trabalho é fornecida pelos membros da família; c) a propriedade dos meios de 

produção pertence à família e é em seu interior que se realiza sua transmissão em caso de 

falecimento ou de aposentadoria dos responsáveis pela unidade de produção. Contudo, a 

noção de agricultura familiar aqui trabalhada não se confunde com a ideia de algo frágil e sem 

poder econômico, mas no sentido que concebe Abramovay (1992, p.142): 

 



30 
 

[...] o que os exemplos dos Estados Unidos, Canadá, da Europa, em suma de 

todos os países capitalistas centrais, mas também de boa parte do sul do 

Brasil e de São Paulo mostram é que familiar não é necessariamente 

sinônimo de precário; a existência de unidades produtivas contando 

majoritariamente com o trabalho da família, mas que são grandes quando ao 

seu volume e valor da produção é a regra no Hemisfério Norte. Claro que a 

produção está cada vez mais concentrada num número menor de unidades 

produtivas: esta é a consequência do próprio funcionamento de uma 

economia de mercado. O interessante é que mesmo estas unidades de 

grandes dimensões econômicas permanecem, na maior parte dos casos 

familiares quanto a sua composição social. 

 

No caso brasileiro, Zander Navarro (2011), destaca que a constituição da agricultura 

familiar é um fenômeno recente, e em particular, esse termo foi adotado por  pesquisadores  

que  quase  sempre permaneceram  à  margem  da  ação  governamental, mantendo-se  

relativamente  críticos  das  intervenções realizadas pelo Estado. O autor continua o debate 

afirmando: 

 

[...] que a manutenção da pequena propriedade (ou seja, a agricultura 

familiar), já no nascedouro dessa nova ciência tópica seria um dos temas 

principais, sendo essa a razão pela qual a tipificação dos familiares e o 

estudo sobre esse grande grupo fizeram parte da própria gênese das ciências 

sociais. (Navarro, 2011, p 107) 

 

O conceito de agricultor familiar é bastante amplo, mas existem algumas 

generalidades que permitem dar atributos comuns, como: a família como proprietária dos 

meios de produção, o trabalho na terra, modalidades de produção em torno da/e para a 

família. O que se observa em recentes trabalhos a cerca do tema é que se baseiam na mão de 

obra utilizada, no tamanho da propriedade, na direção dos trabalhos e na renda gerada pela 

agricultura. 

Na ótica de Navarro, é preciso “repensar os critérios que definem o conjunto de 

agricultores familiares sob gestão familiar com o objetivo de ampliar a eficácia da ação 

governamental e aperfeiçoar as políticas públicas destinadas aos mais pobres do mundo 

rural”. 

O presente trabalho não foge da regra e adota o conceito de agricultor familiar 

proposto por Abramovay, claro que dentro da realidade do objeto de estudo e com destaque 

para as particularidades do espaço escolhido. Assim, é agricultor familiar àquele que a renda é 

originado principalmente da produção agrícola, tem até dois empregados permanentes, além 

da gestão da unidade ser realizada na forma familiar. 
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1.1 O PERFIL DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

 

O perfil da AF no Brasil é diferenciado de região a região, inclusive peculiaridades 

que foram incorporadas em seu processo histórico. Nesse sentido, não podemos analisar a AF 

como um todo, mas fazermos uma comparação entre as regiões (Sul, Sudeste e Nordeste) do 

Brasil para entender essas particularidades, ou seja, o que caracteriza a A.F. é sua diversidade 

do ponto de vista das relações de produção e de trabalho, havendo processos de sociabilidade 

diferenciados, bem como formas diferenciadas de inserção no mercado. 

Na região Centro-Sul do Brasil, por exemplo, a AF é conhecida nacionalmente pela 

importância social, econômico, político e cultural na sua formação e desenvolvimento e que 

tem a ver com a história e a inserção de formas capitalistas de produção. A diversificação da 

agricultura, a combinação de rendas agrícolas e não agrícolas, a busca de uma melhor 

qualificação profissional e de novas alternativas fizeram do Sul do país a região com o índice 

de desenvolvimento humano no meio rural mais elevado em relação à média nacional. Para 

Guanziroli (2009. p. 119): 

 

A trajetória da agricultura familiar na região Sul ilustra tanto as dificuldades 

como a capacidade de resistência e potencial deste segmento. Agricultores 

capitalizados, de transição e descapitalizados, são historicamente herdados, a 

partir de as condições acessarem as oportunidades abertas pela política de 

crédito rural dos anos 70 e enfrentar as transformações institucionais e 

tecnológicas que marcaram a agricultura brasileira a partir do final dos anos 

60.   

 

Os produtores familiares da região Sul utilizam de forma intensiva os fatores de 

produção como a terra, trabalho e capital, além de terem acesso a volumes significativos de 

capital de giro e apresentam fortes vínculos com os mercados a montante (insumos e 

máquinas) com as agroindústrias processadoras e beneficiadoras. Essa diferenciação é reflexo 

e se espalha na quantidade e qualidade da área disponível, no nível de densidade de 

equipamentos, instalações de máquinas e no próprio manejo produtivo, incluindo desde a 

produção a comercialização de suínos, leite, aves, milho, feijão até soja e frutas. 

No Centro-Sul a distribuição da terra é menos concentrada e onde prepondera o 

trabalho. Dessa forma gera inúmeras oportunidades de negócios, nas quais os produtores 

familiares têm algumas vantagens na comercialização de seus produtos. 
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Na região Nordeste, Guanziroli (2009) aborda que a agricultura familiar é bastante 

numerosa e diversificada. O autor ainda destaca que a região caracteriza-se pela forte 

concentração de unidades familiares em algumas áreas geográficas, pelo baixo nível de renda 

gerado pelas unidades produtivas, pela exígua base de recursos naturais, inclusive hídricos e 

fundiários, além da pressão demográfica e deterioração ambiental.  

No Nordeste, a partir da década de 70, surgiram algumas “ilhas de prosperidade”, nas 

quais predominavam os cultivos mecanizados e/ou irrigados (hortifrutícolas, forragens e, mais 

recentemente, grãos e café), nos vales do rio São Francisco e nos cerrados. A consequência 

dessa diversidade é que não se pode mais falar em “agricultura nordestina”, mas sim em 

“agriculturas”. 

A AF irrigada direcionada à prosperidade procura diversificar e explorar atividades 

com maior potencial na geração da renda. Baseia-se em complexos sistemas de culturas 

alimentares tradicionais (milho, feijão e mandioca), além da produção de tubérculos (inhame, 

batata), frutas e a criação de animais para fins comerciais. Estes sistemas requerem bom nível 

de capitalização, acesso ao crédito, disponibilidade de água e micro clima adequado. 

A agricultura familiar tem importância reduzida no Sudeste, em termos absolutos, mas 

sua contribuição não pode ser desprezada, porque registra níveis elevados de capitalização e 

dinamismo, principalmente no que se refere a produtividade. Para Guanziroli (2009), a 

dinâmica da agricultura familiar está ligada ao movimento da agricultura patronal, seja na 

cultura do café, cana-de-açúcar ou fazendas de gado, os produtores familiares estão nos 

interstícios da grande propriedade, sujeitos a movimentos de expansão e crise que vêm 

afetando as principais atividades exploradas pela agricultura patronal. 

Abramovay (1992) explica que o modelo adotado pelo Brasil, o patronal, não foi o que 

prevaleceu em países desenvolvidos, como os Estados Unidos. A ocupação histórica do 

território americano foi na unidade entre gestão e trabalho e a agricultura foi inteiramente 

baseada na estrutura familiar. E ressalta que os países que mais prosperaram na agricultura 

foram justamente aqueles cuja atividade teve como base a familiar e não a patronal, enquanto 

que os países que dissociaram gestão e trabalho tiveram como resultado social uma imensa 

desigualdade. 

Nas estratégias de aprimoramento os agricultores familiares têm adotado prudência e 

realizado investimentos em pequenas áreas, em geral sem acesso a crédito. O papel atual e a 

importância estratégica da agricultura familiar no Brasil têm se tornado indispensáveis para a 

construção de uma sociedade mais justa e igualitária, como destaca Guanziroli (2009, p. 5/6): 
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[...] o debate sobre a natureza, viabilidade e papel da agricultura familiar no 

processo de desenvolvimento capitalista, com a tese que as especificidades 

da produção agropecuária reduzem as conhecidas economias de escala, base 

da superioridade da grande empresa industrial em relação à pequena e media 

em muitos ramos da economia contemporânea. Além disso, a adoção de 

formas de cooperativas de produção e comercialização, facilitadas pela 

fluidez das informações e das comunicações. Os agricultores familiares têm 

vantagens na gestão da força de trabalho, em processos de produção 

intensivos em trabalho e que exigem tratos culturais delicados. O ganho 

obtido por uma família que trabalha para si e não para outra é significante.  

 

O autor apresenta a viabilidade da produção familiar, com destaque nas vantagens no 

plano econômico e social, além de gerar mais ocupações do que a agricultura patronal. A 

agricultura familiar é mais eficiente quando tem recursos escassos como a terra, trabalho e 

capital. 

De acordo com Abramovay (2009), não existe modelo agrícola. Para ele, a oposição é 

de natureza social entre a agricultura que se apoia fundamentalmente na gestão e trabalho da 

família e aquela que separa gestão e trabalho. "O Brasil é um país com tradição latifundiária e 

escravista baseado historicamente no modelo empresa, em que o trabalhador é pau para toda 

obra”. 

Desta forma, o pequeno produtor cada vez mais intensifica o uso da terra, com o 

trabalho familiar disponível e na diversificação da produção, em busca da segurança 

financeira, como a integração entre agricultura com a pecuária, sequeiro com irrigação etc. 

Destarte, Guanziroli (2009) destaca que no Brasil a agricultura familiar, apesar da falta de 

apoio, é responsável por quase 40% da produção agropecuária, obtém rendimentos mais 

elevados por hectare e responde por 76,8% do emprego agrícola. Além disso, parte 

significativa que conseguem apoio, inovam os sistemas de produção com repercussão na 

produtividade. 

Para o pequeno proprietário que trabalha com a família e sofre com as transformações 

que o capital opera no meio rural, observado em seus instrumentos de trabalho que 

contribuem na produtividade baixa (ou alta), dependendo da disponibilidade de recursos, 

enfrentam problemas relacionados à comercialização e a falta de crédito destinado a esse 

estrato social. Essa realidade foi observada em nosso trabalho de campo realizado entre os 

meses de setembro e outubro de 2012 no agreste de Itabaiana-SE. 

Para Martins (1993), o estudo de caso possibilita a comparação em temas estruturais 

que “amarram” o estudo, sobretudo nas revelações que a pesquisa gera, bem como os temas 

propostos à margem da reflexão habitual. Nesse sentido, os estudos sobre a agricultura 

familiar no Brasil, com exceções que certamente há, tendem a comparações e discursos a 
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depender da corrente teórica. A comparação revela o que é estrutural, o que persiste, e o que 

se sobrepõe aos destaques que procuram mostrar a realidade, mas que não correspondem 

necessariamente à complexa diversidade de motivações que demarcam a agricultura 

brasileira. Dessa forma: 

 

O estudo de caso são prospecções qualitativas e quantitativas na rica 

diversidade de experiências que há em cada unidade familiar, essas pessoas 

buscam sobreviver com dignidade, com base num modo de vida peculiar que 

é o da economia familiar. Um ponto nuclear da pesquisa é o conjunto de 

evidencias de uma competência socialmente criadora para reinventar 

inovadoramente situações sociais, justamente aquelas que foram destroçadas 

pelos efeitos desagregadores e transformadores ao longo da longa e lenta 

onda da modernização de economia rural, em particular da economia 

agrícola. (MARTINS, 1993, pg.42) 

 

A agricultura familiar enquanto categoria de análise é pertinente e apresenta maior 

abrangência do ponto de vista da inserção ao mercado. O debate sobre a questão da 

agricultura familiar no entendimento de Jesus (2009, p. 230).  

 

[...] Está exaustivamente conhecida e aprofundada, o que torna muitas vezes 

cansativas essas análises. Mas a leitura dessas abordagens ainda persiste, até 

porque a diversidade da agricultura familiar brasileira e sua inserção dentro 

da lógica do capital permitem sempre avivarmos a problemática na medida 

em que novos elementos são agregados, inclusive como categorias de 

analise, como é o caso da questão da expansão do financiamento na forma 

do microcrédito ou do desenvolvimento do conceito da pluriatividade, ou 

ainda, como abordado acima, da consolidação dos territórios rurais, agora 

ampliando para os chamados territórios da cidadania. 

 

Assim para compreendermos a complexidade do universo agrário é necessário 

ficarmos atentos para a diversidade da paisagem agrária (meio físico, variáveis econômicas 

etc), seja em virtude de diferentes tipos de agricultores, que têm interesses particulares, 

estratégias próprias de sobrevivência e de produção, além de responder de maneira 

diferenciada a desafios e restrições semelhantes.  Em suma, a agricultura familiar pode 

proporcionar a cidadania no campo, o acesso dos habitantes do espaço rural às condições do 

processo de desenvolvimento. É claro que se trata apenas de um começo, já que no campo 

encontram-se ainda os piores indicadores sociais do País. 

No contexto do mundo globalizado e competitivo, não são necessários grandes 

investimentos para tornar a agricultura familiar viável e eficiente, ou seja, com técnicas 

modernas e o uso do trabalho familiar, o agricultor é capaz de incrementar sua renda. O 

agricultor absorve o progresso tecnológico da seguinte forma: o trator substitui o cavalo, os 
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fertilizantes químicos a matéria orgânica, as ferramentas e equipamentos se sofisticam e 

diversificam, e aperfeiçoando as necessidades do agricultor que pode e deve apropriar-se 

dessas novas tecnologias para tornar viável o sistema produtivo. 

 

 

1.2 AÇÃO DO ESTADO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR 

 

 

A política agrícola brasileira sempre foi decidida em consonância com os interesses 

dos empresários do agribusiness. Entretanto, nas décadas de1980 e 1990 do século passado, 

as políticas setoriais, inclusive a política agrícola, perderam importância e cederam espaço 

para as políticas macroeconômicas, sobretudo a partir dos pacotes econômicos, isso para 

atender as regras de instituições de fomento internacional, face ao endividamento externo e o 

corte nos investimentos em especial em políticas sociais. Nos anos 90, passou-se a atribuir 

novos papéis para a agricultura e o meio rural, com destaque para a geração de emprego e a 

preservação ambiental. 

A formulação de políticas públicas para a agricultura brasileira precisa levar em conta 

a diversidade regional e fundiária observada no país. Uma política, como a que sempre 

ocorreu no Brasil acentuou as disparidades regionais, sociais e econômicas. Com isso, o 

desenvolvimento dos espaços rurais depende da dinamização da agricultura familiar, da 

diversificação das economias, da capacidade de criação de ocupações geradoras de novas 

fontes de renda agrícola ou não agrícola. Além disso, o Estado deve ser mais atuante no 

desenvolvimento de políticas eficazes, não apenas no aumento de volume de recursos, mas 

dando condições ao fortalecimento da autonomia social e econômica. 

Cabe ao Estado organizar ações com intenção explícita de induzir a formação de 

capital (construção de relações sociais entre os agricultores familiares, entre estes e outros 

espaços social fora do seu território e entre estes agricultores familiares e o poder público 

municipal) e definir estratégias operacionais que assumam tal intenção, especialmente nos 

espaços mais marginalizados, social e economicamente. Para (Navarro 2011, p. 225) a A.F. na 

atualidade: 

 

[...] é expressão que já encontrou uma forte consolidação institucionalpara 

justificar sua permanência, incentivando esforços (da produção acadêmica e 
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das políticas governamentais) mais robustos que aperfeiçoem tanto o 

conhecimento da realidade social quanto a eficácia da ação do Estado.  

 

Os agricultores familiares nunca tiveram organização e força a ponto de influenciar as 

instituições governamentais que tomam as principais decisões de política agrícola. Além 

disso, nos últimos anos, com a hegemonia neoliberal, a política agrícola tornou-se subsidiária 

e está hoje completamente submetida às determinações macroeconômicas, prevalecendo 

sempre as políticas fiscal, monetária (de juros) e cambial. Por outro lado algumas funções da 

agricultura e do espaço rural (geração de emprego e preservação ambiental) advêm, 

principalmente, das possibilidades de geração de emprego na indústria e no meio urbano em 

geral, bem como das recentes demandas internas e externas que exigem a preservação da 

natureza e ambientes mais propícios para uma vida saudável. 

 

 

1.2.1 O Sentido do PRONAF como Crédito para a Agricultura Familiar 

 

 

Os movimentos sociais e sindicais de trabalhadores rurais nas últimas décadas lutaram 

por políticas públicas diferenciadas em favor dos agricultores familiares. O (PRONAF) 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi uma das primeiras 

conquistas desses movimentos. Para Denardi (2001) no âmbito do governo federal, o 

PRONAF é um campo de disputa entre duas forças ou posições.  

O Ministério do Desenvolvimento Agrário, respaldado por setores do BNDES – Banco 

Nacional do Desenvolvimento e instituições de renome como IPEA - Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada, pretende dar ao PRONAF a importância e a amplitude de uma efetiva 

política de desenvolvimento rural. E do outro lado os Ministérios da Fazenda e da Agricultura 

veem o PRONAF apenas como uma política compensatória, isto é, como mero paliativo para 

minorar os efeitos da "inevitável" marginalização e exclusão dos pequenos agricultores sem 

condições reais de integração e competição nos mercados globalizados. 

O PRONAF tem socializado o financiamento no investimento de produtos, sistemas e 

pacotes tecnológicos tradicionais. Os bancos comerciais dificilmente financiam sistemas de 

produção diversificados e sustentáveis, ou produtos orgânicos e diferenciados. Embora as 

normas do PRONAF permitam e existam algumas "orientações" que "estimulam" esse tipo de 

financiamento (Denardi, 2001). 
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O desafio de mudar a estrutura operacional do sistema de crédito é necessário para 

avançar na construção de alternativas da produção agrícola, para contribuir efetivamente no 

desenvolvimento local e regional, além dos serviços de difusão tecnológica, assistência 

técnica e extensão rural que ajudem nessa empreitada. No entanto, é fundamental analisar 

com cuidado quais são as possibilidades e limitações para avançar nessa direção e ter a 

prudência de não alimentar ilusões. 

É importante observar que não basta uma diretriz, uma orientação ou, até mesmo, uma 

determinação das cúpulas institucionais (do governo ou de suas estruturas de pesquisa, 

assistência técnica e extensão rural) para que os técnicos logo abracem o compromisso com a 

sustentabilidade da AF. É necessária uma mudança na mente e no comportamento dos 

técnicos e agentes que estão à frente de projetos de desenvolvimento da AF. Uma mudança 

nas pessoas, na metodologia de trabalho, nas relações e na cultura dos agricultores para em 

conjunto buscar estratégias que possam viabilizar cada vez mais a produção agrícola da AF. 

Parece indispensável que os profissionais das ciências agrárias estudem os sistemas de 

produção, enxerguem as cadeias produtivas, pesquisem as oportunidades de mercado 

(principalmente para produtos diferenciados e nichos), observem as dinâmicas familiares, 

respeitem as experiências dos agricultores, apoiem a organização comunitária e valorizem a 

educação para a cidadania. Aumentando, assim, a importância da aprendizagem (que resulta 

da práxis social em contextos e ambientes permanentemente evolutivos) e da construção de 

conhecimentos. E disso tudo, aperfeiçoa-se o planejamento participativo e a melhoria da 

gestão social dos recursos públicos, que depende o desenvolvimento rural sustentável, que é a 

base do desenvolvimento local em muitos municípios e microrregiões (Denardi et. al., 2000). 

Em relaçãoàs políticas públicas destinadas a promover sistemas de produção mais 

sustentáveis entre os agricultores familiares, destacamos a tentativa de modificar 

qualitativamente o sistema de crédito rural, sobretudo o PRONAF. O que requer a conjugação 

de esforços entre as instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão rural, as escolas 

técnicas e universidades, e as próprias organizações de agricultores. 

As políticas públicas e programas específicos (nacionais e estaduais), a formação e 

reciclagem profissional para os agentes de desenvolvimento, bem como os métodos 

participativos de planejamento e de gestão dos recursos públicos, principalmente no âmbito 

local, são, com certeza, alguns dos melhores instrumentos para enfrentar o difícil desafio de 

promover práticas agrícolas e estilos de agricultura de base ecológica e, com elas, o 

desenvolvimento regional sustentável.  
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O PRONAF, por exemplo, foi criado através do Decreto Presidencial nº 1946, de 28 

de junho de 1996, tendo por finalidade “promover o desenvolvimento sustentável do 

segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a lhes propiciar o aumento 

da capacidade produtiva, a geração de empregos e a melhoria da renda” (BRASIL, 2005 apud 

SOUSA, 2009). Desde sua criação, o programa foi dividido em diversas categorias, 

dependendo do público-alvo a ser atingido: PRONAF A, A/C, B, C, D, E, contando também 

com linhas especiais de crédito para custeio e para investimento (PRONAF Semiárido, 

Mulher, Jovem, Agroecologia, Eco, Custeio e Comercialização, entre outros), que foram se 

modificando ao longo do tempo, através de legislação específica. 

 

 

1.2.2 PAA e PNAE – O Alcance para Agricultura Familiar 

 

 

A discussão sobre a AF ganha força devido aos entraves que os produtores familiares 

têm para comercializarem seus produtos, sendo a venda o principal gargalo a ser conquistado. 

Neste sentido, o governo brasileiro criou políticas de apoio, visando melhorar a 

comercialização dos produtos da agricultura familiar, a exemplo o Programa de Aquisição de 

Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Com a vigência da Lei 11.947, de 16 de junho de 2009, a agricultura familiar também 

passa a ser importante segmento no fortalecimento para a merenda escolar das escolas 

públicas, já que, do total de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação – FNDE, 30% deverá ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente 

da agricultura familiar, no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A 

referida lei dispõe que os cardápios da merenda escolar deverão ser elaborados pelo 

nutricionista responsável, utilizando gêneros alimentícios básicos a serem adquiridos, sempre 

que possível, na mesma unidade federativa das escolas, respeitando-se as referências 

nutricionais, os hábitos alimentares, a cultura e a tradição alimentar da localidade, pautando-

se na sustentabilidade e diversificação agrícola da região, na alimentação saudável e adequada 

(BRASIL, 2010b). 

Outra contribuição da agricultura familiar é fornecer alimentos para o PAA, que, por 

meio de convênios firmados com os estados/prefeituras, compra (sem licitação) a produção de 

gêneros alimentícios de produtores familiares. O PAA pode ser considerado instrumento de 

política pública, cujo objetivo é incentivar a agricultura familiar e promover a inclusão social 
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dos pequenos agricultores, através da compra da sua produção. Buscando viabilizar uma 

maior estabilidade para a produção familiar, beneficia os agricultores enquadrados no Pronaf, 

através da compra, sem licitação, de produtos da agricultura familiar, não podendo ultrapassar 

o limite de R$ 2.500,00 por agricultor/ano. As aquisições são destinadas à formação de 

estoques e à distribuição de alimentos para pessoas em situação de insegurança alimentar. 

O PAA é parte de um contexto de redirecionamento das políticas públicas de 

desenvolvimento rural, cujo marco foi à criação do Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar (PRONAF). Historicamente, as políticas públicas voltadas para a 

agricultura promoveram uma crescente marginalização dos agricultores familiares, 

reproduzindo um padrão de desenvolvimento rural excludente e desigual. O perfil da 

agricultura brasileira, no entanto, não seguiu as “orientações” da política tradicional. A 

agricultura familiar formou estratégias de reprodução que, contraditoriamente ao papel 

destinado a esse tipo de produção na política agrícola, manteve sua importância no espaço 

rural brasileiro. 

 

 

1.3 MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO BRASIL 

 

 

A força com que a “questão agrária brasileira” ressurge hoje não advém apenas da 

maior liberdade com que podemos discuti-la. Mas, também, do fato de que ela vem sendo 

agravada pelo modo como têm se expandido as relações capitalistas de produção no campo. 

Em outras palavras, a maneira como o país tem conseguido aumentar a produção e a 

produtividade do trabalho contraditoriamente tem causado diminuição do nível de renda e de 

emprego da população rural. Não é, entretanto, a primeira vez que esse tema é discutido.  

Na verdade, a polêmica ainda não era tão evidente até os anos quarenta e cinquenta do 

século passado. A crise do café não criou as condições para o debate relacionado à questão 

agrária e a modernização da agricultura. Apenas no final dos anos cinquenta e início dos 

sessenta, a discussão sobre a questão agrária interessou a agenda institucional e dos 

movimentos sociais. Na concepção cepalina argumentava-se que a agricultura brasileira - 

devido ao seu atraso - seria um empecilho ao desenvolvimento econômico e social e a reforma 

agrária seria um dos itens da pauta. O golpe de 64 obstou tal processo e com ele a inserção da 

agenda da modernização da agricultura brasileira.  



40 
 

A expansão da grande empresa dedicada à agricultura surgiu com força nas décadas de 

60 e 70 e foi concentrada nas grandes unidades de produção.  Essa expansão marginalizou 

milhares de pequenas unidades de produção, onde o camponês obtinha não apenas para 

autoconsumo, como também o excedente era vendido nas cidades em que as inovações 

técnicas eram uma “miragem” para esses agricultores. Por outro lado, do ponto de vista do 

trabalho, a modernização na agricultura criaria metamorfoses contraditórias como a 

precarização do trabalho, a exemplo do trabalhador boia-fria, a forma mais nefasta de 

subordinação do trabalho ao capital.  

Como dissemos em supra, foi a partir dos anos 60, que acelerou o processo de 

modernização sob o impulso da transferência de recursos (subsídios) para os grandes 

proprietários por meio de uma política agrícola elitista, com baixa remuneração do trabalho e 

farta força de trabalho, até porque na agricultura a tecnologia jamais substituiria a importância 

do trabalho (Abramovay, 1992). 

A política agrícola diferenciada impulsionada pelo Estado visou à modernização da 

agricultura em beneficio das elites rurais em detrimento da grande massa de pequenos 

produtores familiares e serviu para estigmatizar como românticas ou utópicas quaisquer 

proposições de um projeto de desenvolvimento rural baseado na produção familiar e na 

democratização da terra. 

É preciso considerar decisivo o papel do Estado principalmente através do SNCR 

(Sistema Nacional de Crédito Rural) e do volume de subsídios que inverteu a relação entre os 

preços relativos do trabalho e do capital numa economia com abundância de mão de obra, em 

que o Estado subsidiou o capital, tornando possível um processo de modernização 

socialmente excludente e concentrador. 

José Alexandre Felizola Diniz (1986) entende que a modernização da agricultura 

ocorre como um processo de melhoria da agricultura pela adoção de técnicas modernas. Mas 

como nem todos os agricultores de um país adotam as mesmas técnicas há graus de 

modernização. Propriedades agrícolas vizinhas podem possuir graus bem distintos de 

modernização, onde ocorre o binômio latifúndio-minifúndio. 

Para Guanziroli (2009), a modernização foi inevitavelmente dolorosa contribuindo 

para o êxodo rural, o qual passaria pelo fortalecimento e expansão da grande produção 

(capitalista) em detrimento da (pequena) produção familiar (nesse momento composta por 

agricultores descapitalizados), vista como ineficiente. Dessa forma, defender a pequena 

produção passou ser visto como ameaça a modernização e consequentemente na manutenção 

dos índices de produtividade. Claro que o apoio à política agrícola à pequena produção teria 
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tornado menos abundantes os recursos disponíveis para os grandes proprietários, 

considerando-se altíssimo o desvio de finalidade dos créditos concedidos para estes últimos, o 

maior apoio à agricultura familiar não implicaria em freio a modernização agrícola, mas sim 

uma alocação mais eficiente dos recursos, e articular a esse setor com outras frações do 

capital. Segundo Guanziroli (2009, p. 32/33): 

 

Com a consolidação do processo de modernização da agricultura brasileira 

nos anos 80 formou-se um consenso, entre boa parte dos analistas, sobre a 

interpretação de alguns aspectos fundamentais das transformações ocorridas: 

nos anos 70, o processo de modernização agrícola substituirão crescimento 

extensivo (pela incorporação de terra e mão de obra); nos anos 80, este 

processo de modernização aprofundara a integração da agricultura com os 

capitais industriais, comerciais e financeiros que a envolvem, formando o 

que foi chamado de “complexos agroindustriais”.  

 

Assim, as alternativas disponíveis para a pequena produção familiar se restringiriam a 

nichos de mercados ou a integração com a indústria agroalimentar. Nesse sentido, a redução 

relativa das ocupações agrícolas em geral é o resultado da modernização da agricultura, das 

dificuldades de acesso à terra e de reprodução da pequena produção familiar. 

Com a modernização, os pequenos “produtores familiares não integrados” tinham 

apenas duas alternativas de reprodução do trabalho: tentar a sorte na fronteira agrícola ou 

procurar sobreviver na área de origem, intensificando, quando possível, e/ou buscando 

complementar a renda através de ocupações, agrícola e não agrícolas, fora ou não da unidade 

familiar. Todavia, os agricultores que consolidaram seus sistemas produtivos, abandonaram 

progressivamente as outras atividades “rurais” não agrícolas, que foram as que de alguma 

forma lhes permitiram sobreviver à adversidade e também gerar seu capital de giro.  

Os fatos e a história mostram claramente que, apesar de todas as mudanças ocorridas e 

das oportunidades perdidas, ainda se faz necessário no país, como as condições para a 

eliminação da pobreza e de suporte essencial a um processo de redistribuição da renda, um 

projeto de desenvolvimento rural apoiado na produção familiar. Segundo Guanziroli (2009) 

no Brasil grande parte da agricultura familiar é pouco capitalizada, ou simplesmente 

descapitalizada. 

Com o desenvolvimento da produção capitalista na agricultura (ou seja, nas 

transformações que o capital provoca nessa atividade), tende a ter maior uso de adubos, de 

inseticidas, de máquinas, de maior utilização de trabalho assalariado, o cultivo mais intensivo 

da terra, etc.  
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Essa modernização da agricultura é exatamente o que se chama comumente de 

"penetração" ou "desenvolvimento do capitalismo no campo". O importante de se entender é 

que dessa maneira as barreiras impostas pela natureza à produção agrícola vão sendo 

gradativamente superadas. É como se o sistema capitalista passasse a "fabricar" uma Natureza 

que fosse adequada à produção do excedente. Assim, se uma determinada região é seca, tome 

lá irrigação para resolver a falta de água; se for um brejo, lá vai uma draga resolver o 

problema do excesso de água; se a terra não é fértil, aduba-se; e assim por diante.  Para Jesus 

(2006, p. 27): 

 

[...] a modernização da agricultura brasileira serviu para atender os interesses 

do setor industrial e dos grandes proprietários oriundos pela necessidade de 

desenvolvimento do Estado capitalista brasileiro, que gera uma 

modernização desigual e excludente assegurando os privilégios dos grandes 

proprietários em detrimento dos pequenos que não conseguem se 

modernizar.  

 

O padrão “produtivista” foi estabelecido com base em um conjunto de políticas 

assentadas em três elementos fundamentais: crédito rural, assistência técnica, ensino e 

pesquisa. Nos anos de 1970, foi formado um complexo sistema de planejamento na 

agricultura, com o objetivo de orientar, coordenar, controlar e avaliar a intervenção do Estado 

na agricultura e no desenvolvimento do setor.  

O Sistema Nacional de Planejamento Agropecuário (SNPA) é um marco da política 

agrícola brasileira, com forte intervenção estatal na agricultura, buscando promover a 

expansão da oferta agrícola, no aumento e na diversificação das exportações, além de 

assegurar o abastecimento doméstico. Esse modelo de intervenção tinha duas linhas 

fundamentais de ação: de um lado, uma forte intervenção nos fluxos de produção e de 

demanda agregada do setor e, de outro, a promoção de transformações estruturais na dinâmica 

da produção. Tratava-se de definir “quanto e para quem produzir” e “como produzir” 

(Buainain; Souza Filho, 2001). 

A discussão em torno da modernização da agricultura é trilhada por alguns autores 

como sinônimo de inovações técnicas, relacionadas ao uso de máquinas, técnicas e insumos 

químicos para incrementar o rendimento da produção em menor intervalo de tempo, em que o 

tempo da produção é mais relevante do que o tempo de trabalho.  

Outros autores caracterizam a modernização como a transformação de todo o processo 

produtivo, desde as mudanças técnicas, mecânicas, informacionais até das relações sociais, 

caso altere as estruturas tradicionais de produção. Desta forma Felício (2012) define a 
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modernização da agricultura a partir da mecanização e tecnificação, como uma das inovações 

tecnológicas aplicadas no setor e teve sua gênese no seio das transformações que o 

capitalismo provocou no campo que tenderam a aumentar a utilização de insumos, 

equipamentos, maior utilização de trabalho assalariado e uso intensivo do solo. 

A modernização para a produção familiar com renda baixa pode ser um problema, 

porque ela não consegue acompanhar as mudanças, predominado o baixo nível de 

modernização com técnicas tradicionais. Desse modo, é interessante que os agricultores 

familiares insiram nesse contexto através de cooperativas, associações, ao lado da politica de 

subsidio do Estado para se modernizarem e atenderem as necessidades de reprodução das 

atividades existentes nas unidades familiares fornecendo alimentos, matérias-primas, força de 

trabalho ou a própria terra através do arrendamento. 

Para Silva (1993), a modernização se restringe a alguns produtos e regiões, como o 

café, a cana-de-açúcar, a soja, o trigo etc. Esses produtos são chamados de “culturas de rico”, 

por outro lado, o feijão, o leite, a fava, grande parte do arroz e do milho conhecidos como 

“culturas de pobre”. O autor não faz referência à produção hortícola irrigada, mas podemos 

classificar como uma atividade que requer investimentos em tecnologia para ampliar a 

produtividade do trabalho. Logo, a produção agrícola seria uma cultura intermediária levando 

em consideração a classificação anterior entre “culturas de rico” e “culturas de pobres”. Nesse 

sentido: 

 

[...] a modernização não atingiu todas as fases do ciclo produtivo, 

especialmente a fase da colheita, que é uma das mais exigentes em termos de 

mão-de-obra, e também porque o progresso técnico se incrustou em 

determinadas áreas de monoculturas especificas, reforçando as oscilações 

sazonais próprias do calendário agrícola. Isso não só acelerou violentamente 

o êxodo rural, como também transformou as relações de trabalho nessas 

áreas. (SILVA, 1993 p. 54) 

 

Nessa quadra, o autor complementa afirmando que caso a modernização da agricultura 

brasileira se complete ao nível dos ciclos produtivos das nossas principais culturas tropicais – 

“tendências que vêm se delineando para curto prazo – só teremos agravados os índices de 

pobreza dos trabalhadores rurais”. Porém é importante relembrar aqui que a “culpa” não deve 

ser atribuída à mecanização em si, como querem alguns; seria interessante que os volantes 

trabalhassem metade dos dias do ano se ganhassem o suficiente para viver os demais dias na 

ociosidade. 
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Por conseguinte, as transformações capitalistas que ocorrem no campo através da 

modernização da agricultura são fundamentais para buscar elevação da produtividade do 

trabalho e a maximização dos rendimentos (físicos e monetários), demandando insumos da 

indústria para a agricultura que está subordinando a sua lógica. 

Silva (1993) destaca que a modernização, ainda que parcial, da agricultura brasileira 

só tem sido possível graças à ação do Estado, subsidiando a aquisição de insumos, máquinas e 

equipamentos, além da ampliação do crédito de investimento e custeio para a produção. 

Com a articulação entre o capital industrial e a pequena produção o papel da 

agricultura tem outros contornos. Eles se tecnificam e se caracterizam por ser uma atividade 

parcial e incompleta, muitas vezes por imposição do núcleo da cadeia produtiva, que exige 

uma produção padronizada, ou por exigência da própria cultura, além disso, para se tornar 

altamente competitivo tem que incorporar “pacotes tecnológicos”. Os pequenos produtores 

passam a produzir fundamentalmente para o mercado.  O fato é que a agricultura para 

transformar numa consumidora de insumos, tem implicado ao mesmo tempo em forte 

crescimento dos preços dos produtos agrícolas, sem que necessariamente o produtor se 

beneficie desses acréscimos. Para Silva (1993, p. 63) o pequeno produtor: 

 

[...] de subsistência utiliza-se quase exclusivamente da terra e da mão-de-

obra familiar não remunerada para produzir seus “excedentes”. Agora, 

entretanto, o pequeno produtor mercantil tem custos monetários elevados, 

devido aos insumos modernos que necessita utilizar. Ele não pode vender 

sua produção “a qualquer preço”, como na economia do “excedente”, pois 

tem agora um custo mínimo a cobrir.  

 

O uso das aspas de Silva (1993) para o termo excedente, isso ocorre para explicar que 

a parcela comercializada pelo pequeno produtor não é a “sobra” do consumo familiar, pois 

esse excedente obtido é a produção da família para a comercialização, porém a busca por 

estratégias de ampliação da renda se torna inexorável. Dessa forma: 

 

[...] o pequeno produtor e os membros de sua família têm de se assalariar 

temporariamente nas grandes propriedades vizinhas, o que se torna 

compatível com os momentos de pico de demanda de mão de obra acentuada 

pela modernização parcial da agricultura, especialmente no Centro-Sul. É 

esse um dos mecanismos responsáveis pelo aumento da rotatividade da 

população rural em todo o país. (SILVA 1993, p. 64/65): 

 

Não podemos esquecer que a modernização da agricultura brasileira não atinge da 

mesma forma todas as regiões brasileiras. Existem diferenças acentuadas entre as regiões e até 
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mesmo entre os estados. É o caso, por exemplo, da região Nordeste, onde temos no oeste da 

Bahia uma agricultura altamente moderna, porém a agricultura como um todo na região é de 

baixa produtividade, em função da frágil modernização. Não tem como comparar a região 

Sudeste com as demais regiões do Brasil, levando em consideração o caráter parcial dessa 

modernização, quando se diz respeito ao atendimento de todas as fases dos ciclos produtivos 

(SILVA, 1999). Essa disparidade observada na agricultura brasileira no tempo e no espaço 

por todas as culturas agrícolas é analisada por Delgado (1985) da seguinte forma: 

 

Todo esse processo de modernização se realiza com intensa diferenciação e 

mesmo exclusão de grupos sociais e regiões econômicas. Não é, portanto, 

um processo que homogeneíza o espaço econômico e tampouco o espectro 

social e tecnológico da agricultura brasileira. 

Ao contrário, deve-se ressaltar a concentração espacial do projeto 

modernizante, abrangendo basicamente os estados de Centro-Sul brasileiro 

(MG, GO, RJ, SP, PR, SC, RS). Por seu turno, ocorre paralelamente um 

movimento de concentração de produção, abrangendo um número 

relativamente pequeno e estabelecimentos (entre 10 e 20% dos 

estabelecimentos rurais, conforme o indicador de modernização que se 

tome), que respondem por parcelas crescentes da produção. 

As demais regiões do país e os milhões de estabelecimentos não 

incorporados ao processo de modernização cumprem, nessa estratégia de 

organização da produção, papéis periféricos na agricultura brasileira. [...] 

(DELGADO, 1985, p. 42). 

 

Todo esse debate acerca da modernização da agricultura brasileira perdura desde o 

final da Segunda Guerra Mundial, que com o aumento da produção agrícola mundial, os 

países capitalistas desenvolvidos introduziram nos países subdesenvolvidos “pacotes 

tecnológicos”, que seriam: novas técnicas de cultivo, fertilizantes, agrotóxicos e sementes 

selecionadas. Pacote esse que foi rotulado de Revolução Verde, sendo concebido nos Estados 

Unidos com o objetivo de combater a fome e a miséria nos países pobres. (Felício, 2012)  

A Revolução Verde aumentou a diferença socioeconômica entre o grande e o pequeno 

produtor nos países subdesenvolvidos. Esses “pacotes tecnológicos” contribuíram para a 

manutenção de uma estrutura agrária concentradora em países subdesenvolvidos, porque os 

pequenos produtores muitas vezes não acompanham esses novos parâmetros oferecidos pelo 

modelo dominante e consequentemente abandonam ou vendem a pequena propriedade. 

O Brasil integra essa realidade, e segundo Felício (2012) contou com o Estado como 

protagonista na disseminação do processo de modernização da agricultura, pautado nas 

políticas públicas, programas de incentivos fiscais, infraestrutura e viabilização de Crédito 

Rural (SNCR), a partir de meados dos anos 60 até o final dos anos 70.  
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Foi nesse período que surgiram os chamados Complexos Agroindustriais do Brasil – 

CAIs, que para alguns autores provocou a aceleração do processo de industrialização do 

campo e  a ampliação e dependência da agricultura em relação a indústria. Dessa forma: 

 

Essa agricultura que se moderniza, sob o influxo dos incentivos do Estado e 

induzida tecnologicamente pela indústria, transforma profundamente sua 

base técnica de meios de produção. Esse processo significa também que em 

certa medida a reprodução ampliada do capital no setor agrícola torna-se 

crescentemente integrada em termos de relações interindustriais para trás e 

para frente. [...] (DELGADO, 1985, pg. 35) 

 

Nesse contexto, no início dos anos 70, era visível uma maior intervenção do Estado no 

setor rural brasileiro, direcionando os rumos da produção e viabilizando o cenário, favorável à 

fiscalização, na determinação dos preços, estocagem, comercialização e infraestrutura. Assim, 

o Estado com um projeto de integrar a agricultura a indústria através dos CAIs, tem um 

importante papel para direcionar o segmento da agricultura no desenvolvimento da economia 

brasileira. 

Para Silva (1993), a agricultura do futuro será apenas mais um ramo da indústria, com 

pequenas especificidades ligadas ao papel desempenhado pela terra como meio de produção, 

onde de um lado receberá matérias-primas das indústrias como adubo, agrotóxicos, maquina 

sementes e mudas selecionadas; e de outro, fornecerá insumos a outras indústrias, como as de 

tecidos, alimentos processados, calçados etc.  

A partir desse contexto, percebe-se que a agricultura brasileira incorpora a 

modernização para produzir e organizar a produção com inovações técnicas para criar um 

novo uso do tempo e da terra. A cada vez mais a um maior aproveitamento nos ciclos 

agrícolas, como o encurtamento dos ciclos vegetais, maior velocidade da circulação de 

produtos e de informações, além da maior disponibilidade de crédito agrícola. 

Em resumo, a produção se torna mais intensiva sob o controle do capital. Em outras 

palavras a orientação básica das transformações capitalistas é elevar a produtividade do 

trabalho. Isso significa fazer cada pessoa ocupada no setor agrícola produzir mais, o que só se 

consegue aumentando a jornada  e o ritmo de trabalho das pessoas, e intensificando a 

produção agropecuária. E para alcançar esse objetivo, o sistema capitalista lança mão dos 

produtos industrializados. Ou seja, o desenvolvimento das relações de produção capitalistas 

no campo se faz "industrializando" a própria agricultura.  
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1.4 O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA NO BRASIL E NO 

NORDESTE 

 

 

A ação do Estado, visando ampliação da agricultura irrigada no país e no Nordeste, 

está vinculada ao processo de modernização da agricultura brasileira a partir da década de 60, 

revestida como “modernização conservadora”, caracterizada como: manutenção da elevada 

concentração fundiária e nas alterações profundas na base técnica de produção, com o 

emprego de inovações tecnológicas (máquinas e equipamentos, insumos modernos etc) e 

transformações nas relações de produção como aprofundamento e consolidação do trabalho 

assalariado no campo particularmente o trabalho temporário (LOPES; MOTA, 1997, p. 24). 

Os órgãos governamentais possibilitaram aos grandes e médios proprietários uma série de 

vantagens e de facilidades para estimular a mecanização e o aumento da produtividade 

agrícola, deixando os pequenos proprietários e os trabalhadores sem terra marginalizados. 

Para a agricultura se desenvolver e possibilitar melhoria na qualidade de vida do 

homem do campo, é necessário o aumento da produtividade agrícola aliado à modernização 

tecnológica e a reorganização da produção através de cooperativas através da organização de 

pequenos produtores, ou em associações que possam comercializar os produtos agrícolas em 

maior escala. 

Para Machado (2002), o que impede o acesso do pequeno produtor a uma produção 

comercial é a falta de investimentos e capitais, o desconhecimento de técnicas desenvolvidas 

para o cultivo e comercialização. É imprescindível um amplo programa de desenvolvimento e 

orientação técnica em todo setor agrícola, que possibilite o acesso do agricultor familiar ao 

mercado. Segundo Linhares e Silva (1999), a organização agrária no país passa por três 

momentos fundamentais no decorrer do sec. XX: 

 “1930 - 1945, o surgimento da questão agrária: busca, sob os impactos das 

transformações internacionais do capitalismo, os projetos implementados, 

principalmente a colonização interna, visando à autoeficiência, em especial no plano 

do abastecimento alimentício; 

 1945 - 1964/66, a questão agrária como óbice do desenvolvimento: o binômio 

minifúndio/latifúndio, com os vínculos de dependência e prestígio distanciados do 

novo “ethos” da produtividade industrial, que o identifica; 

 1964/66, a modernização autoritária: opta-se por um amplo processo de modernização 

técnica do campo, incentiva-se a completa industrialização do campo, com o 
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surgimento do CAIs, os complexos agroindustriais. “O espaço de reprodução da 

pequena produção familiar rural é restringido ao máximo e a intensificação da 

mecanização atinge, também, os trabalhadores assalariados no interior das empresas 

agrícolas” (Linhares e Silva; 1999: 146-147). 

Nas décadas de 70 e 80, a política agrária formulada pelo governo federal, amplia o 

processo de modernização com a intensificação das atividades agrícolas, com o objetivo de 

criar no campo uma classe média rural, capaz de produzir alimentos e matérias-primas para o 

setor industrial e para o mercado consumidor. 

Dessa forma, Diniz (1986, p. 90) observa que, para uma determinada área produzir é 

preciso que alguma técnica agrícola seja empregada. Existem técnicas que tanto servem a 

lavoura como a pecuária, como a adubação e a correção de solos, terraceamentos, combate a 

pragas, desenvolvimento de novas espécies etc. O autor ainda afirma que [...] a agricultura é 

essencialmente dinâmica; plantas e animais nascem, crescem e morrem, os campos estão em 

constante mudança, propriedades agrícolas aparecem, fragmentam-se e aglutinam-se, e as 

próprias populações rurais deslocam-se e modificam-se constantemente.  

Nesse sentido, surge a irrigação que para Souza (1999) aparece como uma necessidade 

dessa modernização na agricultura, para viabilizar a produção em áreas desfavoráveis, sujeitas 

às irregularidades do clima, a seca impacta muito o nível socioeconômico das populações 

dessa região, fazendo com que esta seja dependente da irrigação, que com essa prática, de 

caráter intensivo, conduz a uma organização produtiva avançada em tecnologia que a 

agricultura tradicional. Para Diniz (1986, p. 93), o conceito de irrigação se resume em: 

 

Uma simples técnica, tanto pode ser considerada indispensável, quando 

realizada em áreas desérticas ou semiáridas, e complementar, feita para 

complementação da água obtida por meios naturais, ou mesmo para um 

aumento substancial da produção, ou ainda suplementar, ligada a uma 

agricultura moderna e cientifica.  

 

A irrigação apresenta uma possibilidade de convivência com a seca, principalmente 

nas regiões mais afetadas no Nordeste. O projeto de irrigação publica constitui um avanço no 

setor agrícola brasileiro. 

 

O desenvolvimento da irrigação no Brasil é dividido em três fases: a 

primeira vai de 1877 a 1962, período marcado por construções de barragens 

e açudes, mas poucos projetos de irrigação. Nesse período, a ação do 

governo federal se limitava, a medidas de emergências com caráter 

assistencialista. A segunda fase vai de 1962 a 1975, fase em que se falou 

muito sobre a importânciae a necessidade de aumentar a área irrigada do país 
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e de minimizar o problema da seca no Nordeste. A terceira fase se deu a 

partir de 1975, foi marcada pelo inicio significativo do crescimento da 

irrigação. Foi a partir daí que se começou a aumentar a implantação de 

projetos particulares e os projetos públicos começaram a ser implantados 

mais recentemente ( Bernardo Apud Souza; 1999, p. 18). 

 

A irrigação tem possibilitado a transformação do campo, observando-se esse processo 

se passa da agricultura de sequeiro, em um determinado período do ano, dependendo das 

águas das chuvas, para a agricultura irrigada, que produzem mais, durante todo o ano, geram 

mais renda, empregos e não está sujeita aos riscos climáticos que a seca impõe. Para Machado 

(2002) a irrigação torna-se viável economicamente, sendo menos dependente do crescimento 

extensivo, associados à tecnificação da agricultura. 

A política de irrigação no país passa por graves distorções, principalmente em relação 

à estrutura agrária. O acesso à terra representa freios ao seu desenvolvimento. Para uma 

crescente melhoria no campo, era preciso uma reforma agrária que incluísse ensino rural, 

mecanização, sistema de transportes, orientação técnica, acompanhamento individual, acesso 

ao credito, ou seja, não se restringindo presa apenas a distribuição de terras. 

A irrigação tem suas ações voltadas para o aumento da produção e produtividade 

agrícola, embora os projetos de irrigação sejam justificados legal e politicamente pela 

sutilidade pública da obra implantada e pelo interesse social para a população da área de 

influência. As áreas beneficiadas permitem a desapropriação fundiária, mas não evita a 

valorização imobiliária decorrente dos investimentos que são feitos na propriedade. Contudo 

são necessárias outras políticas complementares se o objetivo é de que seus resultados atinjam 

uma perspectiva mais ampla.  

Na região Nordeste foram as várias ações do Estado, visando à modernização da 

agricultura regional com a criação e reestruturação de instituições como a SUDENE, 

CODEVASF, BNB E DNOCS, que tiveram uma participação relevante no processo de 

modernização da agricultura.  

A agricultura familiar irrigada no Nordeste, inicialmente foi desenvolvida em unidades 

familiares, chamadas de lotes ou parcelas de colonos, situadas em perímetros irrigados do 

DNOCS, da CODEVASF, bem como de alguns outros poucos projetos irrigados de 

responsabilidade de governos estaduais, até unidades familiares isoladas, que dispõem de 

alguma fonte de água – permanente ou temporária – e praticam algum tipo de irrigação.  

Entre estas unidades isoladas, há as que dispõem de pouca água e irrigam apenas 

fruteiras de quintal ou pequenas hortas, parte para consumo e venda do excedente. A aguação 

é, por vezes, bastante rudimentar, consistindo até na utilização de baldes ou mangueiras. Essa 



50 
 

agricultura irrigada gera produtos para autoconsumo do ponto de vista da família, é 

importante para a dieta e muitas vezes na geração de alguma renda familiar.  

Nos anos oitenta do século passado, segundo Tales e Sampaio (2007), algumas 

tentativas de estimular a irrigação em pequenas propriedades isoladas do Sertão do Nordeste 

foram realizadas pelos Programas do DNOCS, da CHESF e da CODEVASF. Nestes 

perímetros, geralmente com áreas de pouco mais de cem hectares, que tinham uma fonte de 

água regular, em geral açude de grande dimensão, capaz de atravessar períodos moderados de 

seca, ou provenientes da água do rio São Francisco. Alguns projetos tiveram pouco sucesso. 

O exemplo dos assentamentos decorrentes da barragem Itaparica, de responsabilidade da 

CHESF, todos situados próximos do São Francisco, não apresentando problemas de água. 

Mas há problemas de custo, pois alguns foram situados em áreas mais elevadas, com custo 

elevado para o deslocamento da água.  

Outra experiência de pouco sucesso, destacam-se alguns projetos de irrigação da 

CODEVASF no Baixo São Francisco (Boacica, Betume, Propriá, Cotinguiba-Pindoba 

eItiúba). Esses projetos, por estarem situados próximos ao rio São Francisco, dispunham de 

fonte de água regular e de qualidade. Dispunham de recursos financeiros e puderam adquirir 

equipamentos de irrigação. Mas as deficiências foram diversas, como a ineficiência 

operacional, escolha equivocada das técnicas e das culturas e a falta de experiência com a 

agricultura irrigada. 

Do outro lado, as experiências bem sucedidas destinadas a pequena produção familiar 

irrigada esta a desenvolvidas em perímetros irrigados no Médio e Sub-Médio Vale do São 

Francisco, com o cultivo da banana no Vale do Sirigi, na mata norte do estado de 

Pernambuco, em que a atividade vem há muitos anos, se mantendo em pequenas 

propriedades, utilizando irrigação através de motos-bomba diesel ou elétrica e tubulação. 

Nesta região, é comum a existência de organização dos pequenos produtores para o processo 

de uso e manutenção dos equipamentos, além de outras atividades acessórias. O produto vem 

sendo distribuído por uma rede de intermediação já consolidada, principalmente para as 

centrais de abastecimento de Recife, João Pessoa e Fortaleza. 

Em Petrolina-PE e Juazeiro-BA, os perímetros, na maioria, entraram em crise no 

início dos anos noventa, principalmente no desenvolvimento de culturas temporárias como a 

de tomate, cebola e melão. Passaram a substituir essas lavouras por cultivos de fruteiras, com 

destaque para banana, goiaba, coco, acerola, manga e uva, agora a produção voltada para o 

mercado interno.  
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A fruticultura irrigada tem sido beneficiada por investimentos estatais realizados nessa 

região e pela aplicação de tecnologias desenvolvidas ou adquiridas por grandes empresas 

vinculadas a exportação de frutas e, sobretudo, pela logística de transporte no escoamento da 

produção. Os pequenos produtores têm enfrentado dificuldades devido ao alto custo da 

energia, paralelamente à queda de preços das frutas no mercado internacional, sobretudo da 

uva e da manga. Apesar dessa crise podemos considerar um bom exemplo de incorporação de 

pequenos agricultores à fruticultura irrigada. 

Na Chapada do Apodí-RN, a crise na produção de melão pelas grandes propriedades 

em meados dos anos noventa, levou as empresas exportadoras a terceirizar em cadeia os 

pequenos proprietários, passando a fornecer os insumos e equipamentos. Posteriormente, os 

pequenos arrendatários se organizaram em torno de uma cooperativa e passaram também a 

exportar em parceria com os grandes e depois isoladamente com o apoio de uma organização 

não governamental, atividade que ainda vem sendo mantida com relativo sucesso. 

De acordo com Felício (2012, p. 41), podemos destacar dois programas que 

contribuíram nesse processo, são eles: Programa de Desenvolvimento das Áreas Integradas do 

Nordeste – POLONORDESTE, implantado em 1974, com o objetivo de recuperar áreas e 

regiões e integrar a economia, e uma das finalidades era o desenvolvimento de projetos de 

irrigação, financiados diretamente pelo Banco Mundial e pelo Programa Especial de Apoio ao 

Desenvolvimento da Região Semiárida do Nordeste - PROJETO SERTANEJO (1976), com a 

proposta de tratar o problema da seca. 

A autora afirma que estes projetos tiveram maior evidência do Estado para mudança 

do espaço rural do Nordeste e quase não mudaram a realidade socioeconômica da população, 

porque não passou de programas compensatórios, ao invés de implantar medidas estruturantes 

no cenário fundiário da região que sempre foi sustentada pela grande propriedade. 

Nessa região, a irrigação representa a ação mais concreta que o Estado desencadeou a 

partir dos anos 60 e representa também um grande projeto de desenvolvimento agrícola, uma 

tecnologia que torna possível o aumento da produtividade, uma maior variedade de culturas 

agrícolas, que provoca aumento da produção e da renda familiar na região. Dessa forma: 

 

“As desfavoráveis condições naturais do Nordeste do Brasil, em matéria de 

clima e solo, constitui um grande obstáculo ao desenvolvimento da 

agricultura, podendo, no entanto, ser eliminado com a introdução do 

progresso técnico e com novas relações de produção. Além, obviamente, da 

água, para que um programa de irrigação possa funcionar, são necessárias 

terras aptas e boas condições para a prática agrícola durante o maior período 

de tempo possível. Porém, essas áreas nordestinas possuem condições para 
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irrigação superiores mesmo as da Califórnia, a melhor e a mais 

impressionante experiência hidro agrícola de mundo. Na Califórnia, as 

condições climáticas como o frio e as geadas colocam em risco as culturas 

permanentes. No Nordeste tem-se o calor e um excepcional período de 

insolação, que permite o cultivo em praticamente todo o ano em várias 

safras” (SANTANA; 1996, p.21) 

 

De acordo com Machado (2002), a política de irrigação definida como política de 

aproveitamento de solo e água passou a ser considerada pelo governo federal, como 

instrumento promotor das mudanças estruturais necessárias para colocar a região nordeste na 

era da modernidade. 

No trabalho de Felício (2012), a referida política aponta alguns programas que foram 

implantados com o objetivo de aumentar as áreas irrigadas do país. Como o PROVARZEAS, 

PRONI E O PROINE. 

O Programa de Aproveitamento Racional das Várzeas Irrigáveis 

(PROVÁRZEAS), criado em 1978, no período do governo João Figueiredo, visava à 

utilização econômica das várzeas em todos os estados brasileiros através do saneamento 

agrícola, drenagem e irrigação. Propunha obter maior produtividade agrícola, como 

alternativa para continuar o processo de modernização “agro” em todo o país. Depois seria 

criado o Programa Nacional de Irrigação – PRONI: implantado também em 1986, com o 

objetivo de desenvolver a irrigação em todo o país., exceto para o Nordeste brasileiro, pois já 

havia sido contemplado com um programa próprio – o PRINE. E o Programa Nacional de 

irrigação do Nordeste – PROINE foi implantado em 1986, com a proposta de desenvolver o 

potencial irrigável nordestino e de produção agrícola, com foco na zona semiárida. 

Desse lado foi necessária também a criação de órgãos e entidades de desenvolvimento 

da agricultura com o objetivo de monitorar projetos de irrigação pública, com destaque para 

duas instituições: Companhia Desenvolvimento do Vale do São Francisco – CODEVASF 

e Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS, que tinha como objetivo 

desenvolver projetos na construção de açudes e perfurações de poços para atender as 

necessidades hídricas da região Nordeste. 

Em 1952, o governo cria o banco do Nordeste do Brasil (BNB), com o objetivo de 

desenvolver políticas de fomento voltado para o desenvolvimento regional, entre eles na 

superação das dificuldades da agricultura e da escassez de credito agrícola. Em 1954, foi 

criado o grupo de trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN) com finalidade de 

fazer um estudo da região e das atividades e, em 1959 seria criada a Superintendência do 
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Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), com a finalidade de orientar e recuperar o 

progresso do Nordeste, como segue: 

 

“A SUDENE foi criada em 1959, pela Lei nº 3.692, de 15 de dezembro do 

mesmo ano, do Congresso Nacional, emanada de projeto do Executivo da 

União que, no curso dos debates e transações parlamentares, recebeu 

diversas emendas. O processo, propriamente parlamentar, de criação da 

SUDENE, reflete, admiravelmente, o posicionamento das diversas classes 

sociais, no Nordeste e fora dele, em relação à nova atuação do Estado na 

região” (OLIVEIRA; 1977, p. 115) 

 

Essas ações institucionais foram fundamentais para viabilizar o desenvolvimento da 

região Nordeste, enfatizando maior cobertura no crédito e na comercialização. 

 

“No Nordeste, desde a operação conjunta do Banco do Nordeste do Brasil 

(BNB) e SUDENE, dispõe-se de poderosos instrumentos para acelerar o 

estabelecimento de indústrias no perímetro regional. Através desse enfoque, 

poder-se-ia estimular e justificar economicamente a irrigação, reduzir as 

pressões migratórias sobre as cidades e reconstituir a estrutura interna da 

industrialização regional a fim de utilizar esse novo marcante processo como 

veículo eficiente para acelerar as mudanças sociais e econômicas na 

agricultura. Os projetos de irrigação, como solução para os problemas de 

solução agrícola no Nordeste, parecem alcançar sua plena justificação em 

nível da pequena e média irrigação” (FIGUEROA; 1977, p. 218) 

 

Para que a política de irrigação do Nordeste seja viável, não basta criar as condições 

produtivas necessárias à instalação de uma agricultura moderna na região semiárida. É preciso 

ampliar a intervenção do estado, incorporando as demandas sociais das populações atingidas. 

Em outras palavras, transformar a política de irrigação numa política de desenvolvimento de 

algumas regiões do semiárido nordestino. 

A irrigação pública por pequenos produtores consiste em que a terra constitui um meio 

de produção controlado pelo Estado; de meio de produção privado transforma-se em 

patrimônio público por intermédio da ação desapropriatória, podendo voltar a assumir 

características privadas em condições expressamente definidas pelo Estado. É este quem 

decide como e quem deve usar a terra beneficiada com as obras de infraestrutura hidráulica, 

além das complementares.  

Com base no arbítrio do estado, a terra é distribuída a quem não a possui, podendo o 

beneficiário ser, inclusive um ex-pequeno proprietário, que passa a usá-la com base em planos 

de produção previamente definidos por agências governamentais. 
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 Para Carvalho (1988), embora reconhecendo que a “modernização conservadora” não 

vem sendo levadas com efeito nas zonas semiáridas do Nordeste, “por não ter compromisso 

com as necessidades básicas da população, atua no sentido de agonizar as já precárias 

condições de vida de seus segmentos mais pobres, vê no avanço da irrigação o mecanismo 

capaz de tornar possíveis as mudanças desejadas”. 

O projeto de irrigação publica e implantado em terras previamente desapropriadas por 

interesse sociais e destinadas ao assentamento de agricultores sem terra. A irrigação privada é 

aquela cujas obras foram executadas por empresas, com ou sem incentivos estatais. 

É fundamental explicitar o contexto de progresso técnico que é utilizado neste estudo 

porque os projetos de irrigação “tocados” por pequenos produtores ensejam e requerem o uso 

dos mais diversos tipos de insumos e de equipamentos modernos, além de conjuntos de 

irrigação por aspersão e gotejamento. O progresso técnico constitui uma das facetas do 

próprio desenvolvimento do capital cujo objetivo é o de subordinar a terra e a própria 

Natureza ao imperativo da acumulação. Para Silva (1981, p. 22): 

 

[...] a intensificação da produção agrícola provocada pelo progresso técnico 

significa colocar as forças da Natureza a serviço do capital. Ocorre uma 

transformação essencial: o capital passa a comandar o processo de trabalho 

enquanto que a terra deixa de ser o meio de produção fundamental; a 

produção agrícola deixa de se guiar apenas pela fertilidade dos solos, pela 

água da chuva, enfim pelas condições naturais que afetam a produtividade 

do trabalho. Agora são as máquinas, os fertilizantes, os canais de irrigação e 

de drenagem que, progressivamente, assumem o papel de condutor da 

modernização da agricultura.  

 

Os resultados obtidos a partir dessas leituras são satisfatórios e fundamentais para a 

compreensão da agricultura familiar no Brasil e, consequentemente em Sergipe e, de forma 

específica, no nosso objeto de estudo da agricultura irrigada no agreste de Itabaiana, tomando 

como referência o estudo nacional e regional para a contribuição da pesquisa.  

 

 

1.4.1 Agricultura Irrigada em Sergipe 

 

 

Em Sergipe a agricultura familiar irrigada com iniciativa do estado tem destaque nos 

perímetros irrigados, Ribeira e Jacarecica, do município de Itabaiana-SE. O livro Tecnologia e 

Renda na Agricultura Familiar Irrigada de Sergipe de (LOPES e MOTA, 1997) contém os 
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resultados de uma pesquisa sobre a utilização de tecnologia e geração de renda nos perímetros 

irrigados. A partir dos anos 70, a agricultura sergipana começou a sofrer mudanças 

significativas nas relações de produção, nas políticas governamentais, nos investimentos na 

agricultura irrigada, visando à expansão do capitalismo no campo. 

Na ótica de Lopes e Mota (1997), em Sergipe, as experiências com agricultura 

irrigada, têm início com os projetos de irrigação da CODEVASF e do DNOCS, a exemplo do 

açude da Macela, em Itabaiana. As iniciativas particulares, em meados dos anos 80, tornaram-

se prioridade do Governo Estadual para o setor agrícola. É importante analisar o processo 

técnico e os determinantes da renda gerada nos perímetros públicos e particulares de irrigação 

de Sergipe pelo fato de a irrigação constituir na alternativa de transformação ou modernização 

da agricultura. Segundo Pinto (1989, p. 34):  

 

[...] a irrigação, do ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas, 

é apenas uma pré-condição para a implantação de uma agricultura moderna 

na região semiárida do nordeste. “Não garante, porém, que os seus 

resultados sejam socialmente distribuídos de um modo mais justo 

permanecem sob a tutela do Estado ou, com a retirada deste, subordinam-se 

inteiramente aos mesmos capitais comerciais dos quais se buscava libertá-

los”. 

 

Segundo Lopes e Mota (1997) o Governo Estadual contou com recursos financeiros e 

de instituições como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e 

o Banco Interamericano de Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD. Em Sergipe, a 

agricultura irrigada tem a potencialidade do trabalho agrícola através da introdução de novas 

culturas e do uso do progresso técnico, no semiárido sergipano. As experiências em 

andamento merecem estudos, seja do ponto de vista técnico-agronômico, seja dos impactos na 

geração de renda e na melhoria das condições de vida dos irrigantes. A política de irrigação 

do estado de Sergipe surgiu através de ações estatais a exemplo do projeto Chapéu de Couro, 

que garantiu a implementação de projetos como o da Ribeira no município de Itabaiana-SE. 

Dessa forma: 

 

“Os objetivos do programa de irrigação em Sergipe referem-se ao incentivo 

à produção e classificação de produtos agrícolas, geração de empregos, 

distribuição mais equitativa da renda, com consequente melhoria da 

qualidade de vida da população rural e promoção do uso mais racional dos 

fatores de produção disponíveis” (SEA; 1989, p. 27). 
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De acordo com Machado (2002), a irrigação é um componente de sucesso para o 

desenvolvimento do cultivo agrícola, através de equipamentos tecnológicos, suprindo as 

deficiências hidro agrícolas existentes, que funcionam integradas com outras operações 

agrícolas. Dessa forma, a agricultura irrigada em Sergipe, é útil e necessária para os 

agricultores da região de clima seco do estado, em que torna viável no aumento da produção, 

amplia o ciclo de exploração, melhora a produção e a economia local. 

Os perímetros públicos de irrigação incluídos na categoria da pequena irrigação 

apresentam características diferenciada, na forma de implantação, desenho do projeto e 

método de irrigação. Em Sergipe, a finalidade do plano estadual de irrigação do governo era 

estabelecer infraestrutura capaz de permitir o desenvolvimento de uma atividade agrícola 

eficiente e rentável, propiciar à população um modo de vida estável e atrativo; evitar o êxodo 

rural; reduzir a dependência das importações de alimentos de outras regiões. Segundo Silva 

(1981. p. 24), o progresso técnico: 

 

[...] deve ser visto sob uma perspectiva histórica. Trata-se da aplicação 

tecnológica da ciência, da sua incorporação ao processo produtivo. Numa 

sociedade capitalista, ele se configura como uma expressão do processo das 

técnicas capitalistas de produção e, portanto, atua como um dos elementos de 

dominação do capital sobre o trabalho, na medida em que permite aumentar 

a extorsão da mais-valia, seja ela absoluta ou relativa. 

 

A ideia de investir na irrigação surgiu na Superintendência de Desenvolvimento e 

Apoio à Produção – SUDAP, vinculada à SEAGRI e a COHIDRO, de modo a absorver a 

coordenação e a execução da política de irrigação no estado e a administração dos perímetros 

irrigados. 

O tema encontra suporte na necessidade de maior conhecimento das experiências dos 

perímetros irrigados e da viabilidade sócioeconômica a respeito da melhoria das condições de 

vida e renda dos pequenos irrigantes e das populações que vivem na área de influência dos 

projetos. Sabendo-se que no Nordeste, e em Sergipe, a paisagem rural é marcada pela elevada 

concentração fundiária e pelo controle da água e das melhores terras pelos grandes 

proprietários rurais, além da pobreza e miséria dos pequenos produtores proprietários que 

sofrem com a ausência do Estado. 
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1.4.2 Perímetros de irrigação pública em Sergipe 

 

 

O projeto de irrigação pública é implantado em terras previamente desapropriadas por 

interesses sociais e destinadas ao assentamento de agricultores sem terra. Contudo a irrigação 

privada é aquela que as obras foram executadas pela iniciativa privada, com ou sem 

incentivos governamentais. No quadro 01 são ilustrados os perímetros de irrigação pública no 

ano de 2005, pelos dados do IBGE.
 

 

Quadro 01 - Perímetros de Irrigação Pública em Sergipe, 2010. 

Perímetro Município Área irrigável (ha) Número de 

lotes 

Atividades 

Betume Neópolis 2.861 753 Arroz, piscicultura 

Cotinguiba-

Pindoba 

Propriá 2.215 474 Arroz, banana, 

piscicultura, pecuária 

leiteira 

Jabiberi Tobias Barreto 220 84 Feijão, milho, quiabo, 

tomate 

Jacarecica I Itabaiana 252 130 Amendoim, milho verde, 

pimentão, quiabo, tomate 

Jacarecica II Malhador, Areia 

Branca e 

Riachuelo 

820 72 Batata doce, amendoim, 

quiabo. 

Piauí Lagarto 703 421 Amendoim, fumo, 

mandioca, pimentão, 

tomate 

Platô de Neópolis Neópolis 7.000 38 Coco, tangerina, laranja, 

limão, abacaxi, banana, 

maracujá, atemóia, 

melancia 

Poção da Ribeira Itabaiana 1.100  Amendoim, cebolinha, 

couve, maxixe, 

pimentão, quiabo, tomate 

Propriá Propriá 1.177 311 Arroz, piscicultura 

Jacaré-Curituba Canindé do São 

Francisco 

1300 134 Acerola, manga, milho, 

quiabo, banana e feijão. 

California Canindé do São 

Francisco 

1360 333 Acerola, manga, milho, 

quiabo, banana e feijão. 

Total  18.188 2.678  

Fonte: IGGE: Produção Agrícola Municipal, 2010; IBGE: Produção Agrícola Municipal 2010. 

Disponível em www.ibge.gov.br. Base de dados agregados SIDRA. Acesso em 20/01/2012. 

 

Em 1982, eram 13.251 hectares de área irrigada no estado concentrando na irrigação 

pública federal através da CODEVASF.  No tocante ao segmento da irrigação pública, o 

estado conta com oito perímetros irrigados, como mostra o quadro 01 com área irrigável 

superior a 15 mil hectares, dos quais três (Betume com 2.861 hectares, Cotinguiba-Pindoba 
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com 2.215 hectares e Propriá com 1.177 hectares) foram implantados pelo governo federal, 

através da CODEVASF.  

Os demais projetos foram implantados pelo governo estadual, geralmente com a 

alocação de recursos federais e internacionais. São eles: Jabiberi em Tobias Barreto, com 220 

hectares; Ribeira em Itabaiana com 1100 hectares; Jacarecica em Itabaiana com 252 hectares; 

Piauí em Lagarto com 703 hectares; Platô de Neópolis com 7.000 hectares. Além desses 

perímetros, há o projeto Califórnia com 3800 hectares que não está inserido no quadro acima, 

mas que tem uma produção ativa com participação do Estado.  

No período de 1983 a 1986, o governo investiu maciçamente na irrigação com 

prioridade na produção de grão e hortaliças. Nestes projeto em 2005, totalizam 15.528 

hectares com mais 3800 hectares de área irrigável com aproximadamente 2.211 lotes 

trabalhando em regime intensivo. O principal modelo de irrigação é por aspersão, mas existe 

também em menor número o gotejamento e a irrigação por sulco. As principais culturas 

irrigadas são horticulturas, como podemos observar no quadro 01. 

Os projetos de irrigação do Estado foram implantados durante o governo de João 

Alves Filho em 1982/1986 e 1990/1994 dando ao Estado uma estrutura de consolidação e 

concretização de programas voltados para atender as necessidades dos pequenos produtores 

do Estado. Apesar da limitada expressão quanto à área total do estado, a agricultura irrigada 

em Sergipe já ocupa lugar de destaque, principalmente em razão da mudança do perfil 

tecnológico.  

À exceção do Platô de Neópolis, dividido em lotes empresariais, os demais são 

subdivididos em lotes parcelares de exploração familiar. Além daqueles em operação, 

encontram-se em fase final de implantação os projetos de irrigação Jacarecica II e Jacaré-

Curituba, respectivamente em Itabaiana e Canindé do São Francisco.  

Isto significará a incorporação de vastas áreas de terra, hoje pouco produtivas, a um 

sistema de produção tecnologicamente avançado. Os modelos de gestão são diferenciados. 

Nos perímetros implantados pela CODEVASF, a gestão é levada a efeito através dos distritos 

de irrigação, entre autônomos que funcionam sob a supervisão daquela instituição. No projeto 

Platô de Neópolis, a gestão se dá através da associação de produtores, com a operação dos 

sistemas sendo gerida pela COHIDRO.  

Nos demais perímetros, a gestão é levada a efeito pela COHIDRO. As atividades 

produtivas são diversificadas na maioria dos perímetros, diferentemente do que ocorre no 

Platô de Neópolis, especializado em fruticultura tropical, e nos perímetros Betume e Propriá, 

especializados na produção de arroz inundado e na piscicultura. 
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1.5 AUTONOMIA E/OU INDIVIDUALIDADE DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES NO AGRESTE DE ITABAIANA? 

 

 

Dentro desse contexto a agricultura irrigada no AI está concentrada em “manchas” 

localizadas em alguns municípios como em Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis, que são os 

municípios que fazem parte do presente estudo. Como foi abordado em supra, em Itabaiana 

existem alguns perímetros de irrigação que tiveram e ainda têm a participação maciça do 

Estado com políticas que incentivaram ao desenvolvimento da agricultura irrigada nessa 

região. 

Essa intervenção em diferentes escalas (federal e estadual) para o desenvolvimento da 

agricultura irrigada foi-se constituindo no fornecimento de infraestrutura. O projeto de 

irrigação pública dessa região proporcionou a reestruturação fundiária, acompanhamento e 

manutenção infraestrutural, assistência técnica e extensão rural.  

Após a instalação, os perímetros começam a ter um bom retorno econômico, porque 

existe produção durante todo o ano, não dependendo fundamentalmente das chuvas de 

inverno. Assim provoca o interesse dos vizinhos que, por algum motivo, não foram 

contemplados com a irrigação pública a buscar, com recursos próprios, perfurar poço 

artesiano ou construir uma barragem para armazenar água durante o inverno para irrigar 

durante o verão.  

Nesse sentido, surge o espírito empreendedor dos agricultores que, diante das 

dificuldades diárias encontradas com as intempéries do tempo consegue fazer uma 

“poupança”, durante anos de trabalho para terceiros ou até mesmo no próprio sítio. Poupança 

essa que muitas vezes está empregada em animais confinados, motos, carros, terrenos, casas, 

ou seja, várias formas que o pequeno agricultor procura para empregar o dinheiro que 

consegue tirar depois das despesas, seja para tentar render ou para não gastar com objetos que 

não condizem com a realidade do seu meio. 

Outros procuram até mesmo fazer financiamentos para instalar toda a infraestrutura 

necessária para iniciar a produção irrigada (perfurar o poço, instalar a bomba, kit de irrigação, 

animal de tração, carroça de burro, insumos, caixa d‟água) que pode custar até 30 mil reais 

para deixar no ponto de produzir. Então, como estamos abordando pequenas propriedades, os 

recursos muitas vezes são escassos, mas existe o sonho de irrigar. Por mais que seja uma 

tarefa ou em até cinco tarefas, o agricultor investe na propriedade com a certeza de que, 
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mesmo que a irrigação não dê certo, mas ele está empregando dinheiro em sua unidade, além 

de valorizar-se.  

Nesse sentido, Diniz (1986) destaca que a “valorização direta do estabelecimento 

ocorre quando o proprietário explora sua própria terra, com trabalho familiar ou mesmo com 

assalariados. O que importa é a sua responsabilidade na tomada de decisões se na obtenção do 

resultado agrícola”, daí o espirito de empreendedor. 

Esses agricultores que buscam a produção irrigada por conta própria criam certa 

“armadura”, ou seja, produzem de acordo com seus conhecimentos, não têm espírito coletivo, 

não acreditam em cooperativas e muitos menos em associações. Talvez esse espírito tenha 

relação com algumas experiências negativas em associações dirigidas por membros e 

lideranças desonestas ou vinculadas a grupos políticos que utilizam para atender interesses 

pessoais. Assim provoca a descrença entre os agricultores a qual podemos identifica-la no 

trabalho de campo, e até mesmo nas entrevistas. 

Desta forma, procura-se ressaltar as principais diferenças sociais e econômicas entre 

os irrigantes, no que diz respeito aos aspectos tecnológicos, a composição da renda e na 

organização social. Além disso, identificar os condicionantes que tem tornado a agricultura 

irrigada uma alternativa viável para famílias do agreste de Itabaiana Sergipe.  

Por isso, é imprescindível conhecer os aspectos históricos, econômicos, sociais e 

político do agreste de Itabaiana. Na verdade, o que se observa na agricultura da região é uma 

mancha desse processo de modernização semelhante à que acontece em escala nacional, onde 

existe o uso das inovações científicas, tecnológicas, informacionais e políticas que incentivam 

a produção.  

É claro que não podemos comparar com outras regiões do Brasil, como os projetos de 

irrigação que existem ao longo do rio São Francisco ou com a modernização da agricultura da 

região Centro-Sul. Contudo, levando em consideração a produção agrícola do estado de 

Sergipe, o agreste de Itabaiana tem uma produção considerável que utiliza a irrigação para 

produzir durante todo o ano. Esse exemplo da produção irrigada é o objeto de estudo deste 

trabalho. 
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2 PARA CONHECER A MICRORREGIÃO DO AGRESTE DE ITABAIANA-SE 

 

 

O espaço geográfico é um produto histórico e social concebido por relações que se 

estabelecem entre o homem e a natureza, ou seja, o espaço é resultante do processo produtivo. 

Esse espaço é histórico, pois agrega processos técnicos das etapas evolutivas de cada 

sociedade. Dessa forma: 

 

[...] é a ação humana consciente que transforma a natureza em espaço 

geográfico e ao produzi-lo, produz o homem e as relações com os outros 

homens. [...] o homem transforma a natureza, humanizando-a, apropriando-

se dela e incorporando-a ao seu universo (CARLOS, 2001, p.16). 

 

Além disso, o espaço é uma categoria geográfica que referenda a ideia de totalidade, 

de materialização da dimensão global. Normalmente são “substituídos” por outras categorias, 

tais quais, lugar, território e região, em função do número de acepções que agrega. 

Para Santos (1997), o espaço é um conjunto de objetos que se relacionam de forma 

intermediária, pois os mesmos ajudam a concretizar uma série de relações. Segundo o mesmo 

“[...] o espaço é resultado da ação dos homens sobre o próprio espaço, intermediados pelos 

objetos, naturais e artificiais” (SANTOS, 1997, p.71). Ele é resultado de uma junção quase 

perfeita entre a configuração territorial
1
, a paisagem e a sociedade

2
. É considerada uma 

totalidade verdadeira, porque resulta da “geografização” da sociedade sobre a configuração 

territorial. 

Nesse sentido Santos (1997) compreende que o espaço é constituído de fixos e fluxos, 

sendo o primeiro, definido como o processo do trabalho ou o próprio instrumento do trabalho 

do homem; e o segundo, relatado no movimento e na circulação, explicando assim, os 

fenômenos da distribuição e consumo de tudo que é produzido pelo trabalho. Estes elementos 

se relacionam mutuamente, como também se alteram.  

O espaço pode ser composto de subespaços, os quais só apresentam condições 

específicas de articulação entre os centros urbanos, pois são aí que “[...] o conjunto de cidades 

e das infraestruturas de transporte e de comunicações forma o verdadeiro arcabouço da 

economia” (SANTOS, 1997, p.112). 

                                                           
1
 Segundo Santos (1997a, p.111), a configuração territorial é um conjunto de dados naturais, mais ou menos 

modificados pela ação consciente do homem, através dos sucessivos sistemas de engenharia. 
2
 Para Santos (1997a), a sociedade é uma classe visualizada na dinâmica social ou nas relações que define a 

sociedade de determinado período, a partir de variáveis econômicas, culturais, políticas, etc. 



63 
 

Desta maneira, o espaço se constituiria numa realidade objetiva, um produto social em 

permanente transformação. Por isso, ele impõe sua própria realidade e não permite que a 

sociedade opere fora dele, uma vez que se deve considerar sua relação com a sociedade. É a 

sociedade quem dita os processos-tempo e mudanças. 

A compreensão da organização espacial, bem como de sua evolução, só se torna 

possível mediante a interpretação, que perpassam as noções de forma, função, processo e 

estrutura. O primeiro se referindo ao arranjo ordenado de objetos, ou seja, ao aspecto visível, 

a estrutura revelada, dotadas de contornos e finalidades-função, que varia conforme a 

dinâmica da sociedade. A segunda se define na “[...] atividade esperada de uma forma, 

pessoa, instituição ou coisa” (SANTOS, 1997, p.50). A estrutura trata da integração das partes 

de um todo, através da organização ou construção. E o processo que versa sobre a ação 

contínua e agrega conceitos de tempo, no sentido de continuidade, e mudança. 

Num momento posterior, Santos (2000, p.275) define a circulação como elemento 

central no processo produtivo. Segundo o autor “não basta pois, produzir. É indispensável pôr 

a produção em movimento. Em realidade, não é mais a produção que preside a circulação, 

mas é esta que conforma a produção” (SANTOS, 2000, p.184).  

Logo, será nas interfaces da forma, função, processo e estrutura, que se pretende 

desenvolver o presente trabalho, que visa à análise da produção do espaço da horticultura 

irrigada e a estrutura de comercialização nas unidades familiares do agreste de Itabaiana/Se.  

 

 

2.1 O AGRESTE DE ITABAIANA E SUA OCUPAÇÃO HISTÓRICA 

 

 

Para conhecer a dinâmica da produção irrigada no agreste de Itabaiana, é necessário 

compreender o contexto histórico e geográfico desse espaço, aproximando os estreitos laços 

da história e da geografia para explicar a natureza da reprodução do trabalho humano, como 

analisa Jesus (2006, p. 35): 

 

O espaço e o tempo constituem-se nas categorias básicas da existência 

humana. Nesse sentido, para entender o nosso objeto de estudo, faz-se 

necessário analisar a intervenção humana desde o momento da formação dos 

municípios estudados até os dias atuais que não é tarefa fácil devido à 

ausência de documentos escritos e, quando esses existem estão espalhados, 

ou ate mesmo em locais de difícil acesso ao pesquisador.  
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Partindo deste contexto e identificando a história dos municípios que hoje fazem parte 

do agreste de Itabaiana, observa-se que estes originaram-se, na divisão territorial (Sesmarias – 

Período Colonial), integrados ao município de Itabaiana. Segundo Nunes (1989, p.38), entre 

1600 e 1669: 

 

[...] é nesse período, mais precisamente a partir de 1619, que os interesses 

reais se voltam para a busca de metais preciosos na Serra de Itabaiana, já 

conferindo a esta área uma condição de exploração diferente das demais em 

decorrência do grande movimento de chegada da expedição exploradora e do 

tipo de exploração. 

 

De acordo com Costa (1992), a ocupação do território de Itabaiana coincide com a 

ocupação e conquista de Sergipe no final do séc. XVI por Cristóvão de Barros. Essa 

dominação e povoamento ocorreram nas chamadas “matas” de Itabaiana no período colonial, 

em que o primeiro colonizador português a chegar na região de Itabaiana fez uma doação de 

terras a Ayres da Rocha Peixoto sendo o primeiro proprietário das antigas “Matas de 

Itabaiana”. Essas terras doadas abrangeram uma região significativa em termos de extensão, 

que muito maior do que é hoje o município de Itabaiana. 

No início da colonização há um domínio da criação de gado que, em seguida inicia-se 

o cultivo agrícola, provocando constantes desentendimentos entre criadores de gado e 

pequenos agricultores. A partir daí, os colonos começam a se fixar na terra e produzir 

algodão, mandioca e legumes. Muitos desses criadores de gado das “matas” de Itabaiana, com 

seu desenvolvimento, já possuíam uma renda relativamente elevada em relação às outras 

regiões de Sergipe Del Rey. Alguns chegavam a ter entre 600 e 800 mil réis.  

 

A criação de gado foi desde os primeiros tempos uma atividade econômica 

subsidiária da cana de açúcar. Nos meados do século XVII a população 

Agrestina já era significativa e a pecuária não absorvia a mão de obra 

existente. Os grupos humanos que se concentraram se dedicaram à 

agricultura de mantimentos e à cultura de cana de açúcar, que era 

transformada por engenhocas em rapadura e aguardente, dando origem a 

sítios e até as pequenas vilas. (ANDRADE, 2011, p. 156) 

 

No século XVIII, com a distribuição de alvarás ocorre uma intensificação dos colonos 

na atividade agrícola, que mais tarde consolida a economia da região. Um fato interessante 

dessa região é que a pecuária perde importância econômica para a pequena produção agrícola, 

porém esse fenômeno ainda não tinha sido observado em outras áreas de Sergipe, porque o 
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regime dominante era a grande propriedade monocultora da Zona da Mata e pecuarístico do 

sertão. Dessa forma: 

 

Na segunda metade do século XIX inicia-se, então, um processo de 

expropriação e de pressão legal sobre a pequena produção. Lembramos que a 

Lei de Terras coincide com um notável crescimento demográfico, tanto na 

região de Porto da Folha como nas “Matas de Itabaiana”, fazendo com que o 

sítio se veja constantemente espremido pela propriedade criatória. 

(WOORTMANN, 1995, p. 230) 

 

Na concepção de Woortmann (1995), desde cedo os sitiantes se tornaram exportadores 

de alimentos e de homens para outras partes da província de Sergipe d‟El Rey, e também em 

uma relação de conflitos com a propriedade pecuarista. Dessa forma constitui-se uma camada 

de pequenos agricultores, em permanente conflito com os criadores de gado, que se 

intensificaram no século XIX, notadamente a partir de 1825, quando a população da região 

começa a crescer. Segundo (FREIRE 1977, p. 54): 

 

O fim das sesmarias veio de alguma forma dar início à formação das 

pequenas propriedades e lançar as bases da produção para o abastecimento 

do mercado interno através de uma produção mais diversificada, que, ao 

contrário da monocultura da cana-de-açúcar, abria os horizontes às relações 

capitalistas no campo. 

 

Costa (1992) entende que o surgimento da pequena propriedade de exploração familiar 

é antigo e, com a disseminação da pequena propriedade processaram-se fatores bem distintos, 

em que ela não estaria necessariamente subordinada a qualquer grande proprietário dominante 

da região ou a qualquer atividade monocultora que impedisse o seu desenvolvimento. 

O autor ainda observa que o atrito entre lavradores e criadores de gado dá início à 

implantação da pequena propriedade na região, área escolhida para o cultivo agrícola com a 

finalidade de abastecer as regiões monocultoras da cana de açúcar e o sertão que criava o 

gado. Portanto, a região agreste foi ocupada por esses lavradores “brancos” com finalidade de 

produzir cultivos de autoconsumo. As “Matas de Itabaiana” eram uma das principais áreas 

fornecedoras de alimentos da Província de Sergipe D‟El Rey. Nesse sentido: 

 

Em princípio do século XIX define-se a organização do espaço econômico: o 

sertão produz gado; a região de Itabaiana produz cereais e algodão, e a 

região da Cotinguiba especializa-se em cana-de-açúcar. Não se trata, 

contudo, de uma diferenciação absoluta, pois no sertão realizava-se também 

a lavoura de cereais, estreitamente ligada à pecuária, e na região de Itabaiana 
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penetrava tanto o gado como a cana-de-açúcar. (WOORTMANN, 1995, p. 

220) 

 

Por causa dessa interpenetração de atividades econômicas e do uso da terra que 

provocou conflitos entre grupos e camadas sociais, entre o grande proprietário e o pequeno 

lavrador, em que a pecuária do forte se expande às “soltas”, prejudicando a lavoura do fraco, 

pois nessa época não existiam cercas nas propriedades inviabilizando o desenvolvimento da 

agricultura nessa região. 

De acordo com WOORTMANN, apesar dos currais e das sesmarias, não foi o grande 

latifúndio que efetivamente ocupou e povoou a região. A ocupação efetiva foi realizada por 

posseiros, brancos livres-pobres ou caboclos e negros sobreviventes, ou por homens livres 

autorizados pelos sesmeiros a ocuparem as terras. E no século XIX, a região recebe um 

grande afluxo de refugiados das secas, e as “Matas de Itabaiana” vão se afirmando como 

celeiro da Província, onde “lavradores pobres privados de capitais e de braços” acabam 

desenvolvendo esta região. Segundo Woortmann, (1995, p. 235): 

 

Desde o século XVIII já se desenvolvia na região a lavoura de mandioca, 

legumes e algodão. Deste ultimo faziam-se redes de dormir, comercializadas 

na Bahia, Pernambuco e Ceará. No século XIX expande-se o cultivo de 

alimentos e do próprio algodão, ao mesmo tempo em que aumenta a 

população, cresce a pecuária e a lavoura de cana.  

 

 

A região de Itabaiana contava com o criatório de gado, lavouras de mantimentos e de 

algodão e engenhos de cana-de-açúcar, nesse sentido a combinação de atividades viria a 

surgir conflitos, entre criadores e lavradores de algodão e cereais, e entre estes e senhores de 

engenho. 

 

A população Agrestina era em geral pobre limitando-se a cultivar o algodão, 

produto que só no início do século XIX realizaria uma revolução Agreste e 

no Sertão, o milho, o feijão, a mandioca e a cana de açúcar, para fazer mel e 

rapadura, as lavouras davam lucros reduzidos. (Andrade 2011, p. 157) 

 

Itabaiana abarcava as áreas dos atuais municípios de Campo do Brito, Frei Paulo, 

Macambira, Ribeirópolis, Pinhão, Pedra Mole, Moita Bonita, São Domingos, parte de 

Malhador e Areia Branca, possuindo uma extensão de cerca de 200 léguas
3
 quadradas, ou 

                                                           
3
Légua era a denominação de várias unidades de medidas de itinerários (de comprimentos longos) utilizadas 

em Portugal, Brasil e em outros países até à introdução do Sistema Métrico. As várias unidades com esta 

denominação tinham valores que variavam entre os atuais 2 a 7 quilômetros. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_M%C3%A9trico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro


67 
 

seja, 8.000Km
2,

 reduzidos, no decorrer dos séculos XIX e XX, a uma área de 346 Km
2
 em 

decorrência dos desmembramentos e formação de novas unidades político-administrativas. 

Durante esse marco temporal os usos das terras de Itabaiana estavam orientados para a criação 

de gado e lavouras de subsistência, entretanto, as fazendas de gado foram competindo com as 

plantações de algodão, mandioca e legumes. Segundo Cintra (1994, p.21):  

 

[...] a malha fundiária colonial da área de Itabaiana conformou-se 

através de dois processos: aglutinação e fragmentação. As 

propriedades maiores dedicavam-se predominantemente ao cultivo da 

cana e a criação de gado. Os menores cultivavam produtos de 

subsistência como legumes, mandioca e algodão.   

 

Na atualidade o município de Itabaiana se caracteriza como um dos maiores comércios 

de Sergipe. A agricultura em Itabaiana intensificou-se a partir da década de 1980, através da 

implantação de perímetros irrigados como Jacarecica e Ribeira. Estes perímetros são 

cultivados por agricultores familiares e neles são produzidos cereais, frutas e verduras que 

abastecem todo o Estado. 

O município é grande produtor de mandioca, batata doce e tomate. Também possui um 

centro distribuidor de produtos agrícolas que opera no mercado hortifrutigranjeiro. Criado em 

1991, este mercado exerce uma grande atuação na microrregião; esse mercado foi criado com 

o objetivo de melhor organizar a feira, já que é dela que muitas pessoas tiram o sustento. 

Por muito tempo, Itabaiana elevou-se a categoria de vila, houve no comércio um 

predomínio de agricultores e comerciantes de secos e molhados (comércio de gênero 

alimentício), com destaque também para a comercialização de tecidos e sapatos (vestuário). 

Não havia confecções industrializadas, mas um número muito grande de alfaiates, costureiras 

e sapateiros. Não existiam supermercados, apenas dois armazéns de secos e molhados, sendo 

que o principal localizava-se onde é hoje o G.Barbosa e pertencia ao Sr. Euclides Paes 

Mendonça. 

Como a feira atraía muita gente de áreas circunvizinhas com forte influência nos 

municípios do agreste, no dia 22 de setembro de 1954 seria inaugurada também nos dias de 

quarta-feira, pois já existia aos sábados. Na feira, adquirem-se e comercializam-se produtos 

dos mais variados: agrícolas, manufaturados e industrializados. O próprio comércio local é 

beneficiado com as vendas, pois a disposição física da feira, em meio ao centro comercial, 

contribui para tal. O maior deslocamento de pessoas se dá aos sábados. Nesse dia, a feira 
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recebe desde compradores da capital, de outros municípios vizinhos e de outros estados 

(Bahia e Alagoas).  

Nas quartas-feiras, o movimento é bem menor, porém, tem se registrado um aumento 

no número de usuários neste dia, devido à variedade de produtos disponíveis no comércio. 

Antes de a feira tomar essa proporção de tamanho e volume de mercadorias, o município já 

detinha uma frota de caminhões elevada fazendo viagens para os grandes centros do Estado e 

para outras regiões do país, especialmente para o estado de São Paulo. Foi a partir desse 

conjunto de fatores que se deu o início da expansão do comércio da cidade. Isso porque essas 

viagens proporcionavam acesso a uma variedade de mercadorias. 

Comprando diretamente a mercadoria do sul do país, os produtos puderam ser 

vendidos a preço mais acessíveis. Além dos caminhões de feira, que transportam passageiros 

e mercadorias para outras cidades, também é comum encontrar na feira carroças de burro e 

carroças de mão, muito utilizados no transporte de mercadorias dentro da própria cidade. É 

considerada a capital do caminhão, por ter o maior percentual de caminhão por pessoa do 

país. Suas atividades diversificadas e a rota comercial fazem da cidade a intermediária do 

fluxo de sua produção entre Aracaju (capital do estado) e o sertão, atraindo migrantes da 

Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas e do próprio estado. 

O comércio de Itabaiana é o maior do interior do estado de Sergipe, o município 

ostenta tal condição há mais de meio século quando foi cognominado “Celeiro de Sergipe”, 

por ser à época, o que mais se destacava na produção de alimentos e no abastecimento da 

capital. 

O comércio itabaianense é secularmente vigoroso, o que comprova incessantes ofícios 

do Presidente da Província de Sergipe (na era monárquica brasileira), em 1835, para que os 

feirantes de Itabaiana fossem a São Cristóvão, então Capital de Sergipe, para fazer funcionar a 

feira livre ali criada em julho daquele ano. Por volta de 1870, Itabaiana era o maior mercado 

de Sergipe e um dos maiores no abate de gado que sustenta a década atual. 

A cidade destaca-se entre uma das principais cidades do estado com maior 

concentração de atividades comerciais com a presença de estabelecimentos atacadistas, além 

de varejistas. Os comerciantes itabaianenses compram produtos de fora e revendem, inclusive 

enviando produtos locais para outras áreas do país. Além disso, Itabaiana é um grande centro 

de mercadorias comerciais como alimentícios, têxteis, materiais de construção, etc. para os 

municípios vizinhos e as populações dos povoados do interior do estado. Itabaiana dispõe 

ainda de um grande número de estabelecimentos comerciais com destaque para o comércio do 

ouro que é vendido em grande escala e muita variedade a preços acessíveis. 
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O município de Moita Bonita originou-se do antigo povoamento "Alto do Coqueiro", 

uma pequena aglomeração de sítios em terrenos elevados e repletos de coqueirais. O início da 

ocupação da região começou no século XVII, com a concessão de sesmarias pelo Capitão-

Mor da província Manuel de Miranda Barbosa a agricultores, para o povoamento das 

circunvizinhanças de Itabaiana. A partir daí, o desenvolvimento local foi muito lento (na 

década de 50 do século XX, a região possuía somente quatro grandes famílias de moradores). 

O acesso a outras regiões se dava por estradas precárias por carro de boi ou em montarias. 

Quanto a sede do município de Moita Bonita, a mesma teve origem no local onde foi 

construída a igrejinha de Santa Terezinha, hoje Praça Santa Terezinha. Outras ruas e avenidas 

foram surgindo nos arredores da praça. Em 1957, o povoado de Moita Bonita foi elevado à 

categoria de vila. O local foi se desenvolvendo, porém pertencia ao município de Itabaiana, 

que tinha naquela época como chefe político regional Euclides Paes Mendonça, natural de 

Serra do Machado (Ribeirópolis), grande rival político e inimigo do seu irmão Pedro Paes 

Mendonça, então Deputado Estadual, que foi o idealizador da Lei Estadual nº 1.165 de 12 de 

março de 1963 que criou o município de Moita Bonita, emancipando-o definitivamente do 

Município de Itabaiana. 

A população moitense é formada de 3 etnias: O branco, elemento vindo do continente 

europeu, especialmente de origem portuguesa; O índio, elemento nativo (a região do Capunga 

era uma aldeia indígena) e o negro de origem africana, que trabalhava nos engenhos de 

açúcar, já extintos na região.  

O município está parcialmente incluído na região do polígono das secas, com 

temperaturas médias anuais de 24°C e precipitação anual média de chuvas de 1000 mm, com 

período mais chuvoso de março a agosto (outono e inverno). O relevo é dominado por 

pediplanos com ocasionais colinas. A vegetação do município compreende capoeira, caatinga, 

campos limpos e campos sujos. O município está inserido na bacia hidrográfica do rio 

Sergipe. O rio Jacarecica é o principal rio da região.  

Economicamente o município depende principalmente da agricultura familiar 

(principalmente mandioca e batata doce, seguida de milho e feijão), da pecuária de bovinos, 

suínos e muares, além da criação de galináceos.  

Ainda na esteira da área de estudo, vamos abordar o município de Ribeirópolis, 

emancipado em 18 de Dezembro de 1933, um pequeno lugarejo que pertencia à Vila de 

Itabaiana, hoje cidade. Segundo consta em alguns escritos da época, a povoação deu-se pelo 

fato de aumentar cada vez mais a comercialização na feira livre, ou seja, o comércio informal. 
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Essa foi à razão maior pelas quais vários habitantes chegaram a elevar tal lugar à categoria de 

cidade. 

Segundo o Livro “Pedaços de Sua História”, de José Gilson dos Santos, “como 

acontece em muitos lugares, o marco de fundação nem sempre alcança o sucesso esperado, e a 

razão disso foi que a partir do ano seguinte, 1915, houve uma mudança no local da feira, 

passando para o lugar onde ainda hoje funciona, na atual Praça da Bandeira, que também 

necessitou de alguns reparos de limpeza, por ser um sítio de fruteiras, onde predominavam 

portentosas jaqueiras, embora também com reduzido número de casas nas imediações, mas 

aos poucos tomando forma de logradouro público...”. 

Ribeirópolis era conhecida primitivamente como Saco do Ribeiro e pertencia ao 

território de Itabaiana. O primeiro núcleo demográfico que originou no município de 

Ribeirópolis foi consequência da invasão de holandeses na região de Itabaiana. Porém, Saco 

do Ribeiro não acompanhou o desenvolvimento de Itabaiana. Os primeiros sinais de 

progresso local foram observados somente no final da década de 20. A partir do algodão e do 

gado, ocorreu um desenvolvimento nas fazendas e no povoado.  

Notando a participação da região quanto aos impostos, surgiu o desejo de 

independência. Em 1932 convidaram o interventor do estado de Sergipe, Augusto Maynard 

Gomes, para visitar Saco do Ribeiro, este ficou entusiasmado com o que viu. O major 

Rosendo Monteiro (Senhorzinho da Batinga) entrou em acordo com Maynard, este propôs 

que se a tarifa de imposto de Ribeirópolis fosse menos que a de Itabaiana ele completaria a 

quantia. Em 18 de dezembro de 1933, a região deixou de ser chamada povoado Saco do 

Ribeiro e foi denominada Vila Ribeirópolis. 

De 1º de janeiro de 1934 a 9 de abril de 1935 Ribeirópolis foi administrado pelo 

primeiro intendente: Felino Bomfim. Depois a cidade foi administrada por Manoel Alvez de 

Oliveira (Manoel Moqueca). Seguido de José Robustiano Menezes. Somente em 15 de 

dezembro de 1934 foi empossado o primeiro prefeito eleito Fenélon Francisco dos Santos, 

juntamente com os primeiros vereadores. Em 28 de março de 1938, a Vila de Ribeirópolis foi 

denominada cidade. 

Em termos econômicos, a principal atividade é a agricultura e a pecuária leiteira e de 

corte. No passado teve grande importância a cultura do algodão, que nos dias atuais foi 

substituída por outras culturas como (mandioca, feijão, milho, batata doce, hortícolas e 

amendoim). Destaca-se também a criação dos rebanhos bovinos, ovinos, suínos e equinos. A 

feira é realizada às segundas-feiras, e que nos últimos anos cresceu de forma considerável, 

processando-se a venda de toda a produção local.  
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Existem atualmente três unidades fabris no município: Fiação Itabaiana. (seu 

segmento de atuação é o têxtil de fios a rotor, produzindo fios de algodão de titulagem grosso 

à média.), a Vulcabrás/Azaleia (produção de calçados) e a fábrica de brinquedos Estrela. A 

cidade também dispõe de quarto agências bancarias (Banco do Brasil, Banco do Estado, Caixa 

Econômica e Bradesco), mais um escritório do Banco do Nordeste. 

 

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DAS FEIRAS LIVRES PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

REGIÃO AGRESTE DE ITABAIANA-SE 

 

 

As feiras surgem da necessidade que os homens têm de comprar, vender e trocar 

produtos de diversos tipos, atraindo pessoas residentes em locais distantes para um ponto 

central de comercialização, sendo este de costume bastante antigo. (SILVA, 1987, p.1). O que 

conduz a aglomeração de pessoas com finalidades diversas, a feira livre de Ribeirópolis não é 

diferente daquelas observadas nordeste.  

 

No contexto da formação socioeconômica nordestina, a feira livre 

desempenhou – e  por  que  não  dizer  desempenha – grande  importância, 

por  ser  uma  das  principais  formas  de  comercialização  da  produção 

agrícola  e  principal  mercado  de  abastecimento  para  uma  parcela  da 

população.  Além disso, ela  muda,  mesmo  que  seja  por  algumas  horas, 

toda  a  dinâmica  da  cidade  em  face  da  movimentação  de  pessoas  que  

se deslocam,  seja  de  suas  residências  na  cidade,  de  uma  comunidade  

rural próxima  à  cidade,  de  outro  município  e,  também,  de  outros  

estados dependendo do raio de abrangência da feira. (DANTAS, p. 90)  

 

Historicamente, o desenvolvimento da feira reporta-se ao fluxo de pessoas. É onde 

começa a se fixar pontos de encontro comercial entre pessoas de várias regiões do estado. 

Dessa forma, começou a firmar a concentração de muitos feirantes da zona rural para a 

comercialização dos produtos oriundos da zona  rural  e  de  outras  localidades,  tornando  a  

feira um mercado periódico. Com isso, permitiu o desenvolvimento de cidades (Itabaiana, 

Ribeirópolis e Moita Bonita) e o aumento do fluxo da comercialização.  

As feiras dessa região cresceram significativamente e se destacam no estado de 

Sergipe como feiras bem estruturadas. Apesar de que, atualmente, percebe-se uma redução em 

pequena escala no que tange à venda de produtos alimentícios, devido, segundo alguns 

comerciantes: “À venda de alguns produtos nos supermercados, antes só vendidos na feira”.  
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No caso dessas feiras (Ribeirópolis, Moita Bonita e Itabaiana), sua influência sobre o 

espaço na qual está inserida na dinâmica da cidade é na movimentação que gira no comércio 

local e nos povoados que produzem horticulturas para serem comercializadas nas feiras, sendo 

em vários casos os próprios produtores que comercializam sua produção na “banca”; todavia, 

uma parte dos  produtos  alimentícios  é  comprada  do  mercado  de  hortifrutigranjeiro 

(Mercadão)  de  Itabaiana,  onde  a  comercialização  de  produtos  passou  a  ser  constante  

na dinâmica  dos  municípios,  sendo  que  nos  dias  de  quinta-feira  e  sexta-feira  o  

comércio atacadista  é  preponderante  em  Itabaiana  e  os  feirantes  armazenam  os  produtos  

para  serem comercializados no domingo em Moita Bonita, na segunda-feira em Ribeirópolis 

e, na Quarta feira e no Sábado, em Itabaiana.   

As feiras são, essencialmente, lugares de compra e venda de produtos variados, 

destacando-se, hoje, bens industrializados ao lado de produtos agrícolas tradicionais. Há uma 

oferta de serviços ligados à feira: barbeiros, relojoeiros, fotógrafos, mecânicos de bicicletas, 

trocas de mercadorias etc. Todavia, essa atividade é secundária diante da função comercial da 

feira.   

A feira atrai pessoas de grandes distâncias para um ponto central de comercialização, 

as pessoas que para lá convergem se reúnem por uma variedade de motivos. Além de bens 

oferecidos pelo comércio formal, elas buscam, também, outros serviços, que lhes oferecem as 

instituições locais, como solução de problemas administrativos, assistência médico-hospitalar,  

serviços religiosos.    

A articulação que ocorre a partir da comercialização do campo e da cidade possibilita 

a troca de produtos e a venda, proporcionando o reconhecimento do município como um polo 

regional de produção e comercialização de hortifrutigranjeiros. 

Logo, o município de Itabaiana impõe-se como um entreposto comercial de 

hortifrutigranjeiro do estado, com influências em outros mercados do Nordeste.  O que tem 

contribuído para o fortalecimento do comércio do município tornando-se uma referência 

comercial. Finalmente, as feiras têm contribuído para o desenvolvimento local dos municípios 

da região e se destacado em relação às feiras de porte maior de outras cidades, além de 

distribuir a renda do município e empregar várias pessoas de forma direta e indireta. 
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2.3 CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA DO AGRESTE DE ITABAIANA 

 

 

A região Nordeste é marcada por um elemento que é mais sensível do que a paisagem, 

é o clima, através do regime pluvial e exteriorizado pela vegetação natural. Daí distinguir em 

“Zona da Mata”, com clima quente e úmido e duas estações do ano bem definidas- do Sertão, 

quente, seco, com secas periódicas que ressecam a vegetação, destroçam os animais e forçam 

os homens à migração. Entre uma área e outra se firma uma zona de transição, com trechos 

quase tão úmidos como o da Mata e outros tão secos como o do Sertão, que se chamou de 

Agreste.  

 

A diversidade climática do Nordeste consagrou no período colonial dois 

sistemas de exploração agrária diversos, que se complementam 

economicamente, mas que politica e socialmente se contrapõem: O Nordeste 

da cana de açúcar e o Nordeste do gado, observando entre um e outro hoje, o 

Nordeste da pequena propriedade e da policultura e, ao Oeste, o Meio-Norte, 

ainda extrativa e pecuária. (ANDRADE 2011, p. 37/38) 

 

 

A região Nordeste está dividida em quatro grandes regiões: Zona da Mata, Agreste, 

Sertão e Meio-Norte. Nesse caso a região agreste que faz parte do espaço que estamos 

trabalhando é uma região de transição entre Mata e Sertão, bem característica em seus 

aspectos, às vezes pode ser mesclado com a Mata e com o sertão nos trechos mais secos.  

 

No agreste, primitivamente cobertas pela Mata Atlântica e que hoje são 

classificadas como Agrestina, devido ao tipo de ocupação humana e de uso 

da terra do que as condições naturais. Em outras áreas de altitude elevadas e 

expostas aos ventos úmidos do sudeste, surgem os brejos que apresentam 

condições de umidades e pluviometria semelhantes às da Zona da Mata, com 

temperaturas amenas, fazendo com que se desenvolva uma organização do 

espaço baseadas na agricultura. Assim o que caracteriza o Agreste é a 

diversidade de paisagens que ele oferece em curtas distâncias, funcionando 

quase como uma miniatura do Nordeste, com áreas secas e úmidas. 

(ANDRADE, 2011, p. 43/44) 

 

No estado de Sergipe podemos observar três regiões levando em consideração dados 

físicos e de ocupação do solo: o Litoral, ocupado por coqueirais e canaviais associados ou não 

a pastagem nativa e artificial. O Sertão, com o domínio da pecuária extensiva e das secas 

prolongadas. E uma zona de transição denominada Agreste. 

O Agreste de Sergipe não é todo homogêneo, apresenta grandes contrastes que 

permitem dividi-lo em três zonas diversificadas: a primeira, ao norte, orientado para a 
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pecuária bovina melhorada de leite e de corte; a segunda, na porção central, orientada para a 

pecuária e a policultura com cultivos de milho, feijão, mandioca, olerícolas etc; a terceira, na 

parte sul, orientada para agricultura comercial, com predomínio do cultivo da laranja, 

maracujá, fumo, pecuária etc.  

Essa observação é possível visualizar no agreste de Itabaiana, onde no município de 

Ribeirópolis fica bem clara e perceptível a paisagem no extremo Norte do município com 

vegetação típica de caatinga, com o predomínio de médias propriedades com a criação de 

gado de corte e em raras situações a produção nas pequenas propriedades. Entretanto, no 

extremo Sul do município onde faz fronteira com Itabaiana é visível a vegetação típica do 

agreste, com o predomínio de pequenas propriedades policultoras. 

 O Conselho Nacional de Geografia definiu o agreste do estado de Sergipe, com 

destaque para o município de Itabaiana como Zona Central, porque estas áreas apresentam 

características que se assemelham ao Agreste alagoano, pernambucano e paraibano.  Nesta 

área, a umidade é pouca para a cultura canavieira, mas suficiente para uma intensa atividade 

agrícola com cultura de mandioca, legumes e fumo.  

No estado de Sergipe as altitudes se apresentam em cotas modestas, as quais crescem 

de forma gradativa do litoral para o interior, atingindo seu ponto máximo na Serra Negra, já 

na divisa com o Estado da Bahia, onde pode chegar a 400 m. No interior predominam formas 

aplainadas com altitudes inferiores a 600 metros ou dissecados em colinas e interflúvios 

planos interrompidos por formas residuais (inselbergs e maciços). No litoral, dominam as 

colinas de vertentes convexas e, e na porção central, encontra uma altitude superior a 600 m 

aos rebordos do Domo de Itabaiana. 

O clima desta região é composto de um período de quatro a cinco meses de seca, 

sendo um clima semiárido, com temperaturas entre 34,5°C e 35°C, mais quente que a capital 

Aracaju. A vegetação é formada por plantas características do litoral e do sertão, por ser uma 

região de transição, ou seja, agreste. A devastação dessa formação florestal foi significativa. 

Encontravam-se nela o cedro, a aroeira, a sucupira, a jaqueira, o mulungu, o Pau d‟arco, a 

peroba, etc. 

Na região AI, encontra-se o predomínio do relevo suave e mais ondulado no entorno 

do Domo de Itabaiana, com altitudes que variam de 160 a 600 m. O conjunto de serras que 

constituem o Domo merece destaque, porque são formas permeáveis que facilitam a 

infiltração das águas das chuvas formando aquíferos que constituem em mananciais, 

nascentes de rios importantes para a região como o Jacarecica e o Poxim. Existem vários rios 

temporários com menor influência na região agreste.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Clima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Semi-%C3%A1rido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aracaju
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vegeta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Litoral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Agreste
http://pt.wikipedia.org/wiki/Devasta%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cedro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aroeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sucupira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artocarpus_heterophyllus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suin%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pau_d%27arco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aspidosperma_spruceanum
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Geologicamente a região apresenta bacias sedimentares com topografia plana e suave 

ondulada e os solos muito friáveis e porosos, com isso, observa que no período das chuvas 

eles ficam em determinados lugares encharcados, exigindo dos agricultores a utilização do 

“plantio em covas ou leiras”, para melhorar a drenagem da água na lavoura, para evitar que as 

plantações morram ou fiquem “bêbadas” por excesso de água nas raízes. 

Outra observação é com relação ao regime das chuvas, que estão distribuídas de março 

a setembro, sendo o mês de maio o mais chuvoso. Essa região tem as chuvas concentradas nas 

estações outono-inverno. Com relação às temperaturas, a média da região varia de 24ºC a 

27ºC no mês mais quente e entre 20ºC e 23ºC no período mais frio do ano. Portanto, a região 

tem o predomínio de um clima quente do tipo Mediterrâneo (semiárido brando) que contribui 

para a produção de gêneros alimentícios como feijão, milho, batata doce, inhame e hortaliças. 

Nas áreas úmidas de Moita Bonita, encontramos uma ponderável divisão de 

propriedades, mantida graças a uma agricultura de subsistência e comercial, feita de forma 

intensiva por caboclos, para o abastecimento das grandes cidades litorâneas – Aracaju e 

Salvador. Essa agricultura de subsistência que Andrade cita na região está em processo de 

extinção, substituída por uma agricultura familiar mais dinâmica, policultora, e com a 

produção voltada para o comércio. Nesse contexto, Andrade (2011, p. 48), observa que: 

 

Embora sendo uma região outrora colonizada por criadores de gado, é o 

Agreste, hoje, mais agrícola que pecuarista. Ao contrario da região da Mata, 

é policultor e produz geralmente visando ao mercado interno, distingue-se 

também do sertão pela grande densidade demográfica, pela importância da 

agricultura e porque a pecuária aí, apesar de não ser atividade econômica 

dominante, é feita em padrões superiores aos do Sertão, onde domina a 

criação do gado em campo aberto, sem seleção racial e sem arroçoamento. 

Também a maior proximidade das grandes cidades nordestinas, valorizando 

as terras e facilitando o escoamento da produção, torna possível a criação do 

gado leiteiro e a engorda do gado.  

 

Dessa forma, na região agreste predomina o sistema gado-policultura e funciona como 

seleiro para o conjunto de áreas vizinhas já que produz leite e carne, culturas alimentares e 

culturas industriais, exercendo assim, a função de abastecer os espaços vizinhos. Esse espaço 

é também fornecedor de mão-de-obra através de migrações sazonais. Como na policultura do 

Agreste predominam as lavouras de ciclo curto aumenta a oferta de mão de obra durante o 

período de preparo do solo e na colheita. Dessa forma: 

 

Ainda hoje podemos observar como no Agreste e no Sertão, a criação de 

gado é a atividade econômica mais ligada ao latifúndio, pois os grandes 
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proprietários são sempre, pecuaristas, e só subsidiariamente, agricultores. 

Essa regra só é quebrada nos brejos, onde as condições climáticas são 

desfavoráveis à criação de bovinos e onde a propriedade está quase sempre 

muito dividida. (ANDRADE, 2011, p. 159) 

 

 No AI, 99,8% da produção de lavoura tem origem nas áreas com até 10h. Há um 

predomínio das lavouras de ciclo curto pelos pequenos produtores, enquanto as culturas 

permanentes são mais frequentes nas médias e grandes propriedades. Itabaiana constitui-se no 

principal polo de desenvolvendo do agreste, concentrando as atividades de comercialização de 

insumos e produtos de uso agrícola, além de ser distribuidor de produtos agrícolas no atacado 

e varejo. Para Melo (1983, p.26):  

 

[...] o agreste se distingue pela existência do grupo das lavouras 

tradicionais de elevado índice de disseminação espacial e pelo grupo 

das lavouras próprias da agricultura de exceção e das áreas de grandes 

lavouras. No primeiro desses grupos as culturas principais são a do 

feijão, do milho, do algodão e da mandioca. No segundo grupo e nas 

áreas de grande lavoura comercial, predominam práticas agrícolas 

intensivas em capital e trabalho.  

 

Atualmente, o uso da tecnologia com a prática da irrigação tem garantido aos 

proprietários sensível elevação no nível de vida. Andrade (2011) destaca que a partir do 

sucesso da agricultura irrigada na região, abriram-se novas perspectivas de aproveitamento 

agrícola e com técnicas modernas, os grandes desníveis econômicos entre a população rural, 

uma vez que há uma ponderável percentagem de pequenos proprietários que possuem um 

padrão de vida razoável, semelhante ao dos colonos de origem estrangeira do Sul e Sudeste do 

Brasil, e a população urbana, têm minimizado as discrepâncias entre o que é rural e urbano, 

principalmente em função do poder de consumo e acesso à infraestrutura que a polução rural 

do agreste de Itabaiana conquistou com a agricultura irrigada. 

Uma das causas que mais contribuem para essa dinâmica no AI está relacionada com a 

quantidade de propriedades com menos de 10 hectares, que em uma região agrestina é 

considerada grande porque raramente encontra, por exemplo, uma propriedade com 100 

hectares, e quando encontra estar cercada por numerosas de menos de 10 hectares e por isso 

pode manter um nível econômico de “classe média” dos seus proprietários. 

Atualmente, segundo o IBGE, a Microrregião Homogênea (MRH) do AI na (figura 

02), reúne os municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Macambira, Malhador, Moita 

Bonita e São Domingos. Em nossa pesquisa acrescentamos o município de Ribeirópolis que, 
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segundo o IBGE, faz parte da Microrregião de Carira, mas em função de ser um município de 

transição do agreste para o sertão e apresentar maior afinidade e interrelação econômica com 

o município de Itabaiana, inserimos nessa pesquisa na microrregião do AI. Estes municípios 

estão localizados na faixa centro-ocidental do estado de Sergipe, espaço de transição entre o 

litoral úmido e o sertão semiárido sergipano, com o clima tropical megatérmico seco e úmido, 

estando parcialmente incluídos no denominado polígono das secas, que apresenta precipitação 

média anual inferior a 1000 mm, com temperatura média anual de 24,7ºC.   

 

 
Figura 02. Localização das microrregiões em estudo, 2013. Fonte: IBGE, Base cartográfica SEPLAN 

2013. Organização: Diana Mendonça de Carvalho e Ramon Oliveira. 

 

A região AI (Tabela 02) localiza-se na região central do estado de Sergipe. Sua 

população estimada em 2010 era de 177.476 habitantes, com uma área de 1.105,80 km², com 

uma densidade demográfica de 112,94hab/km², um PIB de R$ 1.076.564,00. A microrregião 

composta por sete municípios tem como referência central o município de Itabaiana. É 

importante destacar que os municípios têm como base econômica a agricultura, pecuária e 

comércio.  
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Tabela 02 - Centros urbanos do agreste de Itabaiana-SE. 

Cidade PIB em reais População 

Total 

População 

Urbana 

População 

Rural 

Itabaiana 654.074,03 86.981 67.708 19.273 

Areia Branca 82.400,56 16.857 8.191 8.666 

Campo do Brito 75.458,86 16.749 8.329 8.420 

São Domingos 51.852,28 10.271 5.146 5.125 

Malhador 51.038,85 12.042 5.626 6.416 

Moita Bonita 48.228,00 11.001 4.600 6.401 

Macambira 28.060,35 6.401 3.062 3.339 

Ribeirópolis 85 451,298 17.174 11.928 5.246 

Total 1.076.564.1 177.476 114.590 62.886 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010: Características da população - Amostra. 

Organização: Ramon Oliveira Vasconcelos. 

 

A população esta bem distribuída entre a zona urbana e rural, com destaque para os 

municípios de Areia Branca, Campo do Brito, Malhador, Macambira, Moita Bonita e 

Macambira, cidades de porte pequeno, onde predomina a população rural. Entretanto, em 

Itabaiana, a população urbana é aproximadamente três vezes mais que a população rural, além 

deste, Ribeirópolis tem 70% da população na zona urbana, apesar ter uma economia agrícola 

e São Domingos, onde prevalece a população urbana mas com diferença mínima. 

 

 

2.4 ESTRUTURA FUNDIÁRIA NO AGRESTE DE ITABAIANA-SE 

 

 

A estrutura fundiária é um elemento importante a ser analisado, principalmente nas 

ultimas décadas em função do avanço capitalista no campo, tendo em vista as transformações 

nos meios de produção. Dessa forma, quero explicar neste trabalho a dinâmica econômica e 

social que a produção irrigada por agricultores familiares em propriedades com menos de 10 

hectares tem conseguido produzir para o mercado. Na maioria das pequenas propriedades da 

região Nordeste a sustentabilidade econômica através da agricultura é comprometida por uma 

série de fatores, face à baixa modernização, falta de organização, intempéries climáticas entre 

outros.   

A região Nordeste apresenta o maior número de minifúndios, com cerca de 58% de 

seus estabelecimentos familiares com menos de 10 hectares. Estes agricultores dificilmente 

terão perspectivas de melhoria de seus sistemas produtivos caso não utilizem técnicas como a 

irrigação para potencializarem a produção. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Itabaiana_%28Sergipe%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia_Branca_%28Sergipe%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campo_do_Brito
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Domingos_%28Sergipe%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Malhador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moita_Bonita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Macambira
javascript:void(0)
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Historicamente, a região agreste apresenta uma melhor distribuição da terra com um 

número considerável de pequenas propriedades, mas não podemos esquecer que sempre foi 

subordinada à grande propriedade, como fornecedora de produtos de subsistência, força de 

trabalho e até mesmo com a terra. Nos municípios (Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis) a 

produção agrícola ao longo tempo teve sustentação na pecuária e na produção de mandioca, 

algodão, feijão e milho.  

É importante ressaltar que a pecuária necessita de grandes áreas para produzir, assim 

como a produção comercial do milho que na atualidade, tem sido substituída por pastagens, 

ao contrário da produção de feijão, mandioca e de hortícolas que, em áreas inferiores a 10 

hectares, a família consegue produzir para o mercado. Nesse sentido, podemos observar o 

desenvolvimento das fazendas de gado e a persistência da agricultura familiar no espaço que 

estamos analisando. 

Tendo em vista as realidades diferenciadas e os conceitos de acordo com o 

comportamento de cada país, região ou local, várias propostas de classificação são 

apresentadas. Então, para analisar os sistemas agrícolas e a estrutura fundiária, é fundamental 

a compreensão do conceito das categorias dimensionais, tendo em vista que a produção, o 

sistema de utilização da terra, as técnicas empregadas, o crédito, a comercialização, o uso de 

mecanização estão em função da categoria da propriedade. Andrade (1991, p. 74) observa 

que: 

 

[...] os padrões de classificação das propriedades rurais, imóveis rurais e 

estabelecimentos no Brasil, diferem tanto a nível de instituições como de 

pesquisadores. Uns classificam-nas em pequenas, médias e grandes, 

independente de ser propriedade ou estabelecimento rural, isso de acordo 

com o critério dimensional, outros além dessas três categorias incorporam a 

de muito pequena e muito grande.  

 

 

A utilização de critérios dimensionais exclusivamente não satisfaz, pois a classificação 

depende do tamanho, da localização e de como a unidade produtiva está sendo trabalhada, ou 

seja, depende de critérios dimensionais, locacionais e operacionais. Para exemplificar, em 

nível nacional, consideram-se, como pequenas, as propriedades ou estabelecimentos com área 

inferior a 100 hectares, média de 100 a menos de 1.000 hectares. É, portanto, um critério 

dimensional. Nesse caso, para o estado de Sergipe, o uso desse padrão de classificação se 

torna ineficaz, pois em quase sua totalidade os estabelecimentos classificariam como de 

pequena propriedade. 
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Dessa forma, é fundamental adotar uma classificação para o tamanho das propriedades 

do agreste de Itabaiana, porque as classificações das instituições, como INCRA, EMDAGRO 

e IBGE, não ilustrariam com maiores detalhes a estrutura fundiária do espaço em estudo, pois 

elas adotam critérios que diferem em nível de instituições e de pesquisadores e não são 

compatíveis com a realidade estudada.  

A princípio nosso trabalho de campo (2012), nos municípios (Itabaiana, Moita Bonita 

e Ribeirópolis), mostrou que a realidade agrária do AI, no tocante ao tamanho da propriedade, 

se enquadraria como pequenas propriedades com até 10 hectares. Para chegar a esse critério 

observamos a produção, comercialização, técnicas de cultivo, acessibilidade, fertilidade do 

solo e as relações de trabalho também são semelhantes. Nesse sentido, utilizamos como 

medida metodológica a seguinte estrutura: 

Pequena propriedade – área de -1 ha a -10 ha na qual predomina o trabalho familiar 

com a complementação de renda com atividades externas à propriedade. O proprietário dirige 

os serviços e a maioria reside na propriedade. Uma parte da produção é voltada para o 

consumo e restante para a comercialização; alguns possuem pequeno criatório de animais 

como gado bovino, outros criam aves, carneiros, suínos, em confinamentos que representa 

uma forma de acumulação capitalista que o pequeno produtor usa como estratégia de capital. 

A aplicação de insumos industrializados é baixa e as técnicas ainda são parcialmente 

tradicionais, com exceção dos agricultores que utilizam a irrigação. 

Média propriedade – aquelas com áreas entre 10 hectares e menos de 100 hectares. A 

produção agrícola voltada para comercialização que garante um rendimento suficiente para a 

sobrevivência familiar; o trabalho familiar é predominante, com ocorrência de trabalhadores 

assalariados; a produção de gado e leite é comercializada, o que demonstra a sua integração às 

atividades capitalistas. 

Grande propriedade – apresenta área maior que 100 hectares, têm sua orientação 

voltada para a pecuária bovina, os cultivos e outros criatórios constituem-senuma atividade 

complementar. A presença da mão de obra assalariada é significativa nos serviços da 

propriedade. A produção é destinada para a comercialização. 

A análise do Índice de Gini por grandes regiões permite aprofundar esta análise no que 

diz respeito às diferenças regionais ocorridas neste período quanto à distribuição da terra. Ao 

se analisar o Índice de Gini (tabela 03), utilizado para medir os contrastes na distribuição do 

uso da terra, percebe-se que, no período intercensitário 1995-1996 a 2006, o Brasil ainda 

apresenta alto grau de concentração, expresso por 0,856, em 1995, e por 0,872, em 2006. A 
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distribuição de terras é mais concentrada quanto mais próximo este índice estiver da unidade, 

ou seja, poucos estabelecimentos agropecuários concentram um alto percentual de terras. 

 

Tabela 03 - Evolução do Índice de Gini, segundo as Unidades da Federação - 1985/2006. 

Unidades da Federação Evolução do Índice de Gini 

 1985 1995 2006 

Brasil 0,857 0,856 0,872 

Nordeste 0,857 0,852 0,842 

Sergipe 0,858 0,846 0,821 

Agreste de Itabaiana 0,776 0,727 0,725 

Itabaiana 0,656  0,729 0,704 

Moita Bonita 0,596  0,638 0,575 

Ribeirópolis 0,749  0,720 0,694 

Fonte: IBGE, Censo Agropecuário 1985/2006. Org. Ramon O. Vasconcelos 

 

Ao ser calculado para o conjunto das Unidades da Federação, entre os anos 

intercensitários de 1985 e 2006, o Índice de Gini pôde distinguir espaços de acordo com o 

grau de concentração da terra, revelando diferenças significativas em termos regionais. 

Podemos chamar a atenção ao fato de o estado de Sergipe constituir, nos anos referidos, a área 

de desigualdade na distribuição das terras.  

Na região Nordeste a concentração de terras praticamente não sofreu alteração nesse 

período. Com uma estrutura fundiária consolidada pela presença da grande propriedade, o 

índice de Gini tem reduzido de 0,858, em 1985 para 0,846, em 1995 e para 0,821 em 2006. 

Essa redução do índice de Gini em Sergipe pode estar associada aos projetos de 

assentamentos que desapropriaram várias propriedades no sertão sergipano, parcelando as 

terras em pequenas propriedades, característica típica da AF. 

No AI apesar da grande quantidade de estabelecimentos agropecuários, ainda tem forte 

concentração. No ano de 1985 o índice de Gini era de 0,776, logo depois no ano de 1996 

sofreu uma pequena redução e atingiu 0,27. No ano de 2006 a variação foi insignificante com 

uma redução de apenas 0,002. Nos municípios em estudo destaca-se Itabaiana com variação 

do índice ao longo do período, sendo que em 2006 é o município que mais concentra a terra 

com 0,704. Em Moita Bonita o índice de Gini deixa bem claro que este município sempre 

teve como característica o número considerável de pequenas propriedades e entre esses 

municípios sempre foi o que apresentou o menor índice. Já em Ribeirópolis podemos observar 

na Tabela 03 que o índice sofreu uma redução a cada Censo e em 2006 chegou 0,694, sendo 

que predominam as pequenas propriedades na região com relação ao número de unidades. 
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De acordo com o censo agropecuário de 2006 o estado de Sergipe (tabela 04) tem 

100.607 estabelecimentos agropecuários com uma área total de 1.482.437 hectares, desse total 

a microrregião do AI possui 12.694 estabelecimentos com uma área de 74.315 hectares, isso 

corresponde a aproximadamente 10% do Estado de Sergipe. 

 

Tabela 04 - Número de estabelecimentos agropecuários e Área dos estabelecimentos agropecuários. 

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. 

 

Na figura 04 constatamos que a quantidade dos estabelecimentos agropecuários por 

grupo de área em Itabaiana-Se em 2006, com destaque para as pequenas propriedades com 

área de mais de 0 a menos de 10 hectares correspondem a 3.292 unidades equivalente a 35% 

da área do município com aproximadamente 6.870 hectares. As consideradas médias 

propriedades com área acima de 10 ha a menos de 100 ha chegam a 226 estabelecimentos e 

ocupam uma área de 28% do total com 5.531 hectares. As grandes propriedades com área 

superior a 100 hectares correspondem a 22 estabelecimentos com uma área total de 37% e 

cerca de 7.414 hectares. Nesse município as propriedades não ultrapassam os 500 hectares, 

mas diante desses dados constatamos que ainda existe concentração fundiária, pois o número 

de estabelecimento das pequenas propriedades é superior as médias e grandes propriedades, 

mas com relação à área total dos estabelecimentos a situação é desproporcional. 

No município de Moita Bonita poderíamos afirmar que existe boa distribuição da terra 

como ilustra na figura 03 ao analisar os dados dos estabelecimentos com área de 0 a menos de 

10 hectares com 2.477 estabelecimentos e ocupam 60% da área total do município com 

aproximadamente 4.701 hectares. As médias propriedades com 134 estabelecimentos e com 

3.046 hectares. No município existe uma propriedade acima de 100 hectares, mas não existe 

dados que informem a área.  

No município de Ribeirópolis, percebemos (figura 03) que a concentração fundiária é 

a maior dos três municípios analisados com os seguintes dados: as pequenas propriedades têm 

aproximadamente 75%, ou seja 1.272 estabelecimentos com uma área de 3.269 hectares. As 

médias totalizam 22% dos estabelecimentos com uma área de 11.211 hectares e as grandes 

Unidade da Federação, 

Microrregião Geográfica e 

Município 

Número de estabelecimentos 

agropecuários (Unidades) 

Área dos estabelecimentos 

agropecuários (Hectares) 

Sergipe 100.607 1.482.437 

Agreste de Itabaiana - SE 12.694 74.315 

Itabaiana – SE 3.561 19.816 

Moita Bonita – SE 2.634 7.258 

Ribeirópolis – SE 1.715 19.524 
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propriedades equivalem apenas a 3%, chegam a 27 estabelecimentos com uma área total de 

5.043 hectares.  

 

 
Figura 03. Número e área dos estabelecimentos agropecuários. 

Fonte: IBGE - censo agropecuário 2006. 

 

Nesse contexto, a concentração fundiária tem suas raízes históricas e a pequena 

propriedade persiste através do trabalho familiar, cultivando lavouras temporárias e 

permanentes em propriedades inferiorres a 10 hectares. Observando os grupos de atividades 

econômicas desenvolvidas nesses municípios, podemos perceber na figura 04 que em 

Itabaiana a produção de horticultura e floricultura predomina em relação as demais com 1.427 

estabelecimentos. As lavouras temporárias chegam a 927 estabelecimentos, contra 51 

estabelecimentos com lavouras permanentes. A pecuária e a criação de outros tipos de 

animais correspomdem a 1.100 estabelecimentos.  

Em Moita Bonita predomina a produção de horticultura e floricultura com 976 

estabelecimentos, em seguida lavouras temporárias com 820 estabelecimentos, pecuaria e 

outros animais com 718 e, por fim, a produção de lavouras permanentes com 105 

estabelecimentos. No município de Ribeiropolis podemos perceber uma mudança 

significativa no ordem das atividades econômicas produzidas com destaque para pecuaria e a 

criação de outos animais com 888 estabelecimentos, em seguida as lavouras temporarias com 

740 estabelecimentos, a produção de horticultura e floricultura chega a 65 estabelecimentos e 

as lavouras permanetes com 11 estabelecimentos, como podemos observar na figura 04. 
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Figura 04. Número de estabelecimentos agropecuários por grupo de atividades econômicas 

Fonte: IBGE - censo agropecuário 2006. 

 

O IBGE também fornece dados referentes a produção de sementes e mudas, florestas 

plantadas, florestas nativas, pesca e aquicultura mas os números de estabelecimentos e a área 

é pequena em relação aos grupos apresentados no gráfico anterior, por isso, é interessante 

observar o percentual dessas atividades na tabela a seguir.  

Comparando a produção temporária do feijão, milho e da mandioca no estado de 

Sergipe e na microrregião do AI em um período de 10 anos com quadros apresentados a 

seguir que foram extraídos das tabelas que compõem o acervo do Censo Agropecuário (anos 

1940, 1950, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985, 1996 e 2006) e da Produção Agrícola Municipal 

(anos 2001 a 2011) e representam uma pequena amostra dos dados disponíveis, vamos 

analisar os dados com intervalo de 5 anos.   

O AI sofreu redução da área plantada de feijão (tabela 08) assim como os municípios 

de Itabaiana, Moita Bonita e, principalmente Ribeirópolis, que no auge da produção atingiu 

1.237 hectares em 2001 para uma área de 254 hectares em 2011. Assim, com a redução da 

área plantada, a produção sofreu queda na quantidade produzida nos municípios do agreste de 

Itabaiana, com destaque para Ribeirópolis que reduziu de forma significativa. O feijão 

sistematicamente tem apresentado redução da área cultivada por consequência da introdução 

cada vez mais intensa do cultivo do milho.   

Podemos observar na tabela 05 que a da produção de feijão no estado de Sergipe 

sofreu redução significativa da área. No ano de 2001, a área plantada era de 52.453 hectares, 
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em 2005 sofreu uma pequena redução e com queda de aproximadamente 20.000 toneladas em 

relação a 2011, isso pode estar relacionado à falta de chuva no inverno de 2011 na região e ao 

mesmo tempo pela substituição desta cultura pelo cultivo milho. Entretanto na (tabela 06) 

podemos observar que a quantidade em toneladas também sofreu uma redução nesse período 

de aproximadamente de 8.315 hectares, sendo que no ano de 2001 alcançou a maior 

produtividade por hectare cerca de 3.000 toneladas, no ano de 2006 teve uma redução 

considerável 900 toneladas por hectares e, no ano 2011, a produção por hectare chegou a 

2.900 toneladas, essa oscilação está relacionada à falta ou ao excesso de chuva.  

 
Tabela 05 -  Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária Feijão (em 

grão)  

 

Unidade da Federação,  

Microrregião Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Sergipe 17.334 52.453 24.029 51.170 11.576 33.760 

Agreste de Itabaiana  914 1.626 717 1.428 646 1.158 

Itabaiana 394 656 270 560 225 409 

Moita Bonita  120 200 62 130 50 100 

Ribeirópolis  842 1.237 582 1.210 92 254 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal. 

 

A produção de mandioca (tabela 06) teve certa oscilação no período de 2001 a 2011 

no estado de Sergipe, com um leve crescimento em 2006, em seguida sofre uma redução nos 

anos seguintes com 483.990 toneladas em 2011. No AI a produção não sofre uma variação 

exorbitante durante esse período, a uma oscilação de 2001 a 2011 que não ultrapassa 10%. O 

mesmo acontece nos três municípios, a variação da produção em toneladas não varia de forma 

significativa.  

 

Tabela 06 - Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária Mandioca 
  

Unidade da Federação, 

Microrregião Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Sergipe 465.688 32.030 490.420 61.166 483.990 32.429 

Agreste de Itabaiana  69.320 5.120 69.500 6.600 72.150 5.550 

Itabaiana  21.120 1.650 19.800 1.650 19.800 1.650 

Moita Bonita  9.100 700 7.700 700 8.400 700 

Ribeirópolis  7.800 650 8.400 700 8.400 700 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
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A área destinada para a produção de mandioca no estado de Sergipe e no AI sofreu 

variação acentuada. Nos municípios de Itabaiana, moita Bonita e Ribeirópolis praticamente 

não sofreu variação nesse período de 10 anos, isso mostra que a redução da produção em 

toneladas não está associada à redução da área, mas a variação climática, doenças e pragas. 

No agreste de Sergipe, pontualmente em Ribeirópolis, Moita Bonita e Itabaiana, o 

plantio do milho (tabela 07) que tradicionalmente se baseava no consórcio com o feijão 

praticamente foi substituído pelo plantio comercial, sendo a base da economia e fontes de 

receitas líquidas para os agricultores. Na tabela (07) podemos observar a produção do milho 

em Sergipe com um constante aumento da produção de 46.726 em 2001 para 480.476 toneladas 

em 2011, esse crescimento é de aproximadamente 110%. Segundo a Empresa de Desenvolvimento 

Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), a cultura do milho, classificava Sergipe em terceiro 

maior produtor de milho no Nordeste. 

Na safra de 2006, o estado de Sergipe atingiu uma produção de 480.476 (toneladas), 

confirmando o seu segundo lugar na região nordeste do Brasil (IBGE, 2010). No ano de 2011 

a produção sofreu uma queda de 40% em relação a 2010 devido aos índices de precipitação 

abaixo da média no estado de Sergipe. No AI o crescimento da produção de milho foi 

considerável a cada ano, com 3.613 toneladas em 2001 para 9.315 toneladas em 2011, um 

crescimento substancial. Dessa produção os municípios de Itabaiana e Moita Bonita 

destacam-se pela diminuição da produção nesse período.  

O município de Ribeirópolis tem uma variação significativa da produção com 

destaque os anos de 2006 quando atinge a menor produção com 3.024 toneladas. É importante 

destacar que (na classificação do IBGE, de onde foram retirados esses dados, o município de 

Ribeirópolis não faz parte da microrregião do AI, por isso a produção desse município é 

maior que do AI em 2010). No ano de 2011 a produção sofre uma queda de 50% devido as 

irregularidades climáticas.  

 

Tabela 07 - Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária = Milho (em 

grão). 

Unidade da Federação, 

Microrregião Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Sergipe 46.726 100.432 184.908 140.534 480.476 173.922 

Agreste de Itabaiana - SE 3.613 2.721 2.295 2.780 9.315 3.860 

Itabaiana  240 220 109 130 68 80 

Moita Bonita  208 136 92 110 96 80 

Ribeirópolis  4.575 3.110 3.024 3.600 4.500 1.500 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 
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É importante ressaltar que área plantada de milho (tabela 07 ) no estado de Sergipe 

também cresceu de forma considerável nesse período com 100.432hectares em 2001, a érea 

plantada atinge173.922 hectares em 2011, um crescimento de 100% nesse período. Na 

microrregião de Itabaiana no período de 2001 a 2011 o crescimento varia a cada ano e 

mantém uma média na área plantada, mesmo com a irregularidade climática a área planta 

continuou crescendo. No município de Moita Bonita houve redução da área plantada. Já em 

Ribeirópolis temos três momentos diferentes, o primeiro que vai de 2001 a 2006 com uma 

média de 3.200 hectares de área plantada; o segundo momento ocorre entre 2006 a 2010 com 

média de 4.700 hectares, e o último momento em 2011 cuja a área plantada atinge a menor 

taxa dos 10 anos analisados com apenas 1.500 hectares em função da falta de chuva.  

Com esse levantamento da safra agrícola realizado nos anos de 2001/2011 no 

município de Ribeirópolis, o cultivo do milho  está bastante tecnificado devido ao pacote 

tecnológico utilizado pelos produtores, sementes de boa qualidade,  assistência  técnica  e  

clima  satisfatório, com exceção da produção do de 2011.  Resultando em alta produtividade 

experimentado aumentos crescentes nas últimas safras.  Porém, no período que vai de 2001 a 

2011, houve uma nova configuraçãoquanto à produção do  milho,  com  uso  da  mecanização  

na  produção  agrícola,  desta  forma  o município  de  Ribeirópolis  destaca-se  nesse período,  

superando  a  produção  de  Moita Bonita e Itabaiana que por sua vez não tem tradição nesta 

cultura.  

O potencial agrícola em que se apresentam os atuais produtores de milho da região 

configura-se na produção mecanizada e dependente  de  insumos  externos,  característico  de  

uma agricultura baseada no sistema convencional, em que o solo passa a ser o ambiente que 

irá sofrer maiores impactos devido às mudanças nas práticas agrícolas no campo.Porém, ainda 

existem agricultores familiares que cultivam o milho com técnicas mais tradicionais, mas 

fazem seu cultivo semi-mecanizado.  

A produção de batata doce na microrregião (tabela 08) de Itabaiana teve uma oscilação 

na quantidade em toneladas com destaque para o ano de 2011 com uma produção de 

30.740toneladas numa área equivalente a 2.720 hectares, mantendo o crescimento da área 

planta e da quantidade produzida a cada ano. Já em Itabaiana a produção da batata atinge a 

maior quantidade produzida no ano de 2011 com 20.900 toneladas em uma área de 1.900 

hectares, nos demais anos a produção se mantém entre 17 a 20 mil toneladas por ano.  

É importante ressaltar que somente a produção de Itabaiana corresponde a 70% da 

produção de batata produzida na microrregião, em seguida aparece Moita Bonita com uma 
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produção de 6.600 toneladas em 2001 numa área de 600 hectares. A produção aumentou ao 

mesmo passo que aumenta área plantada.  

 

Tabela 08 - Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária = Batata-doce 

 

Microrregião 

Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Agreste de 

Itabaiana  

26.962 2.450 29.920 2.640 30.740 2.720 

Itabaiana  17.440 1.600 18.700 1.700 20.900 1.900 

Moita Bonita  6.600 600 7.800 650 6.960 580 

Ribeirópolis  207 18 720 60 1.200 100 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

 

No caso de Ribeirópolis que não tinha destaque na produção de batata doce (tabela 08) 

o crescimento foi exorbitante nesse período, com 207 toneladas em 2001 numa área de 18 

hectares, atingiu o seu auge em 2011 com uma produção de 1.200 toneladas em 100 hectares. 

Esse crescimento da produção aconteceu ao mesmo tempo em que culturas como o feijão e a 

mandioca perderam espaço para a horticultura irrigada em alguns povoados que antes se 

destacavam na produção da farinha de mandioca.   

Com essa produção, o município de Itabaiana se tornou o maior produtor de batata do 

estado. Com o uso de tecnologias de produção adequadas incluindo qualidade de ramas, 

genótipos mais adaptados às condições de solo e clima locais, utilização racional de insumos 

de produção e o controle de doenças e pragas resultam em maior produtividade. Em 1 hectare 

de terra irrigada a produção atinge aproximadamente 15 toneladas de batata doce, com isso, a 

renda  para o agricultor aumenta substancialmente mesmo com a oscilação do mercado. 

Em Sergipe, a produção de amendoim (tabela 09) tem assumido nova face a partir da 

comercialização do chamado “amendoim verde”. Durante os anos 2000, a região do AI, antes 

grande produtora de mandioca, teve sua estabilidade econômica afetada pela ocorrência de 

nematoides
4
 e preços baixos. Em 2001, a área cultivada com amendoim em Sergipe foi de 

1.113 hectares, com uma produção de 1.326 toneladas. Nos anos posteriores a produção 

registrou crescimento e chegou a atingir 1.876 toneladas numa área de 1.581 hectares no ano de 

2011. Desta produção, o agreste de Itabaiana no ano de 2001 concentrava 498 toneladas em 

uma área de 409 hectares, correspondente a aproximadamente 405 da produção do estado. 

 

 

                                                           
4
Os nematoides fitoparasitas prejudicam as plantas pela ação nociva sobre o sistema radicular que, por sua vez, 

afeta a absorção e a translocação de nutrientes, alterando a fisiologia da planta. Esses organismos também podem 

predispor a planta a doenças e a estresses ambientais ou atuarem como transmissores de outros patógenos. 
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Tabela 09 - Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária = Amendoim 

(em casca). 
Unidade da Federação, 

Microrregião Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Sergipe 1.326 1.113 1.729 1.471 1.876 1.581 

Agreste de Itabaiana  498 409 514 447 690 593 

Itabaiana  252 210 192 160 220 200 

Moita Bonita  70 58 96 80 156 130 

Ribeirópolis  19 16 42 35 120 100 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

 

A produção do amendoim no AI (tabela 09) manteve o crescimento, a região registrou 

a maior produção em 2011 com 690 toneladas em uma área equivalente a 593 hectares. Já no 

município de Itabaiana, podemos dizer que há uma estabilidade na área e na quantidade 

produzida com variação de aproximadamente 20% nesse período. No município de Moita 

Bonita, a quantidade produzida em 2001 era de 70 toneladas numa área de 58 hectares. Com o 

crescimento registrado a cada ano, essa produção atingiu em 2011 cerca de 156 toneladas 

numa área de 130 hectares, isso corresponde a um crescimento acima de 100% em uma 

década.  

Em Ribeirópolis o crescimento ainda é mais significativo, em 2001 a quantidade 

produzida era de apenas 19 toneladas em 16 hectares. Nesse período a produção não sofreu 

queda em nenhum ano e, em 2011, a quantidade produzida chegou a 120 toneladas em 100 

hectares, um crescimento de mais de 100%. Esse crescimento da produção nessa região está 

associado à expansão de áreas irrigadas e à redução no plantio de outras culturas temporárias. 

A produção do tomate (tabela 10), em Sergipe, nos últimos anos oscilou a cada ano, 

com a maior produção em toneladas registrada em 2001 com 5.214 toneladas, há menor 

produção ocorreu em 4.313 em 2011. No agreste de Itabaiana concentra a maior  produção do 

estado de Sergipe correspondente 80% da produção do estado. No AI, o município que 

concentra a maior produção é Itabaiana com 2.880 toneladas em  180 hectares cultivados, que 

corresponde a 90% da produção da microrregião. A produção no agreste de Itabaiana (tabela 

10) e, especificamente no município de Itabaiana, manteve uma variação na produção em 

toneladas associada também à oscilação da área plantada.  

É importante destacar que, no município de Moita Bonita, não existe a tradição em 

plantar o tomate. Entretanto, no município de Ribeirópolis, nesse período aumentou 

consideravelmente a produção, sendo que em 2001 a área planta correspondia a 7 hectares 

com a produção de 126 toneladas. Em 2011 a área plantada chegou a 18 hectares, ou seja, em 

10 anos triplicou a área, com uma produção de 288 toneladas. 
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Tabela 10 - Quantidade produzida (Toneladas) e a área (hectares) da lavoura temporária = Tomate 

Unidade da Federação, 

Microrregião Geográfica  

Ano 

2001 2006 2011 

Toneladas Hectares Toneladas Hectares Toneladas Hectares 

Sergipe 5.214 301 4.871 296 4.313 273 

Agreste de Itabaiana  4.057 222 3.940 235 3.200 200 

Itabaiana  3.495 191 3.060 180 2.880 180 

Moita Bonita  - - - - - - 

Ribeirópolis  126 7 240 15 288 18 

Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal 

 

As inovações sempre existiram na agricultura, desde quando uma tribo conseguiu 

domesticar animais e plantas e passou seus conhecimentos a outras. Assim, a inovação pode 

ser um termo bastante amplo, podendo ser entendido como novo, na perspectiva de quem 

recebe. Nesse sentido as mudanças no cenário agrícola do agreste de Itabaiana com a atual 

diversificação da produção agrícola, principalmente em Itabaiana, Moita Bonita e 

Ribeirópolis, caracterizam-se como uma nova configuração espacial, à medida que essas 

culturas ocupam o lugar de outras culturas que predominavam nessas áreas tais como (milho, 

feijão, mandioca e a pecuária), e hoje ocupadas com a produção de batata doce, amendoim, 

tomate, hortaliças.  

Com isso, o atual cenário das transformações tecnológicas retrata uma fase de uso do 

solo da região que em muitas áreas foi destituída da sua vegetação natural, passou pela fase da 

pastagem para exploração da pecuária e pelo cultivo tradicional de mandioca, de milho 

consorciado com feijão e, nos últimos anos, divide o espaço com a produção hortícola típica 

da agricultura familiar.  

O espaço agrícola sempre esteve em constante mudança e, para entender a inovação no 

meio rural como uma mudança que transforma as formas tradicionais de ocupação e de 

utilização do solo a partir de uma pequena mudança, como adoção de um novo tipo de 

semente. Além disso, alteração nas práticas agrícolas como a rotação de cultivos, mudanças 

de técnicas de cultivo e mudança total do estabelecimento, é necessário compreender a 

realidade de cada espaço para não cometer análises generalizadas e engesse uma realidade que 

não convém com o cotidiano do agricultor. Daí a importância de fazer um trabalho de campo 

com seriedade para entender o cotidiano e percepção do agricultor no espaço rural. 

Outro elemento importante da estrutura fundiária é a ocupação do pessoal nos 

estabelecimentos agropecuários. Analisando a figura (05) sobre a distribuição do pessoal nos 

municípios no ano de 2006, podemos perceber que em Itabaiana a maior parte do pessoal 

ocupado é proprietário, são 9.286 pessoas, as demais formas de ocupação têm um número 
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reduzido como Assentados com 13 pessoas, arrendatários são 76, parceiro 49 e ocupante 500 

pessoas.  

 

 
Figura 05. Pessoal ocupado em estabelecimentos agropecuários 

Fonte: IBGE - censo agropecuário 2006. 

 

Já em Moita Bonita também prevalece o maior número de proprietários com 4.576 

pessoas, e chama a atenção para o número de pessoas ocupantes com 923 bem superior ao 

município de Itabaiana que tem apenas 500 ocupantes. Além desses os assentados são apenas 

3 pessoas, os arrendatários chegam a 66 e os parceiros com 169 pessoas. No município de 

Ribeirópolis o pessoal ocupado praticamente é proprietário com 4.475 pessoas, não existem 

assentados e nem parceria, os arrendamentos totalizam 24 e os ocupantes apenas 37 pessoas.  

De um modo geral há uma grande exploração dos proprietários nos três municípios, 

enquanto a exploração por assentados, arrendatários e parceiros é pequena. Os ocupantes têm 

certa expressividade, principalmente em Moita Bonita e Itabaiana. No trabalho de campo em 

2012 contatamos que essa realidade ainda permanece, pois na agricultura irrigada em uma 

área pequena é suficiente para trabalhar o ano inteiro e obter a renda da família.   

Quando os agricultores familiares arrendam ou trabalham com parceria para aumentar 

a produção, ou por não ter a terra, arrendam a vizinhos e/ou médios proprietários que em 

alguns casos deixaram de trabalhar na terra porque montaram um comércio na cidade ou não 

estão dando conta da terra que possui. O contrato que é firmado ainda é o verbal, pois essa 

relação acontece entre pessoas que depositam uma relação de amizade e confiança. 
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Com relação à área (figura 06) do estabelecimento em Itabaiana, as propriedades com 

mais de 0 a menos de 10 hectares classificadas como pequenas concentram 9.150 pessoas 

ocupadas, em seguida as médias com área de 10 a menos de 100 hectares totalizam 692 

pessoas e as grandes propriedades acima de 100 hectares em pregam aproximadamente 82 

pessoas. No município existem 48 produtores sem área. Em Moita Bonita as pequenas 

propriedades empregam 5.400 pessoas, as médias contemplam 333 e as grandes apenas 4 

pessoas. Já os produtores sem área chegam a 29 pessoas.  

Por fim, no município de Ribeirópolis, as pequenas propriedades ocupam 3.039 

pessoas, as médias chegam a 1.365 e as grandes atingem 103 pessoas. Os produtores sem área 

somam 103. É impressionante como a pequena propriedade tem a capacidade de ocupar 

pessoas em uma área pequena, mas bem distribuída. Em contrapartida, as médias e grandes 

propriedades concentram uma quantidade pequena de mão de obra em uma área bem maior 

que as pequenas em função da atividade desenvolvida, que é a criação de gado..  

 

 
Figura 06. Pessoal ocupado por área do estabelecimento 

Fonte: IBGE - censo agropecuário 2006. 

 

Apesar desse número de estabelecimentos, podemos perceber, a partir da análise dos 

dados do IBGE e das observações durante a pesquisa de campo em 2012, que as 

características da estrutura fundiária dos municípios estudados ainda mantém a concentração 

da terra. 

O pessoal ocupado por grupo de atividade econômica nos municípios apresenta um 

numero considerável de pessoas ocupadas na lavoura temporária com aproximadamente 2.000 
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pessoas em cada. A horticultura em Itabaiana e Moita Bonita tem o maior número de pessoas 

ocupadas. Em seguida, aparece a pecuária com destaque nos municípios com 

aproximadamente 2.000 pessoas ocupadas em cada um. Os demais grupos de atividades 

econômicas tem pouca expressividade nos municípios como podemos observar na (figura 07). 

 
Figura 07. Pessoal ocupado por grupo de atividade econômica 

Fonte: IBGE - censo agropecuário 2006. 

 

Na região estudada as unidades agrícolas familiares de produção empregam mão de 

obra assalariada temporária. Contudo, para atender a demanda das atividades produtivas, a 

grande supridora da mão de obra necessária ao esforço produtivo é a força de trabalho 

familiar. A presença do assalariamento nas unidades familiares de produção representa um 

importante indicador do nível de atividade e a mudança nos sistemas de produção da 

agricultura familiar da região.  

Assim, as estratégias da AF dependem de aspectos importantes que compõem o meio 

no qual os agricultores familiares estão inseridos. Além disso, deve-se levar em conta todas as 

formas que essa categoria social apresenta, seja ela baseada no trabalho familiar não agrícola 

ou com a participação do trabalho assalariado, mas que a essência da mão de obra familiar 

(agrícola ou não-agrícola) seja preservada no meio rural, visto que uma região rural terá um 

futuro tanto mais dinâmico quanto maior for a capacidade de diversificação da produção 

agrícola. 
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3 PRODUÇÃO DA HORTICULTURA IRRIGADA NO AGRESTE DE ITABAIANA 

 

 

Neste capítulo vamos apresentar o espaço agrícola da microrregião do AI, 

particularmente os municípios de Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis, como um “espaço da 

pequena produção familiar” para o segmento da produção familiar com suas singularidades: 

tecnologia, modernização, agricultor familiar e agricultura irrigada. Os dados e análises 

expostas anteriormente permitiram situar os aspectos históricos e geográficos, além da 

estrutura fundiária com destaque para alguns temas como a distribuição de terras e a ocupação 

agrícola.  

Essas categorias foram contornando suas formas e características de desenvolvimento 

ao longo do processo histórico na formação econômica desse espaço regional. Dessa forma, 

não se pretende neste trabalho explicar os processos de formação econômica regional, mas 

entender o quadro mais recente e avaliar todos os aspectos possíveis que permitiram 

desencadear a transformação da AF no agreste de Itabaiana a partir do processo do 

desenvolvimento do que denominamos de agricultura familiar irrigada.  

O trabalho de campo é necessário para comprovar que todos aqueles conceitos muitas 

vezes cansativos e expostos de maneira enciclopédica a respeito desse tema, na verdade 

esconde uma grande teia constituída de elementos que se inter-relacionam, de maneira que um 

depende diretamente do outro para existir. Entretanto, utilizamos  dados empíricos para obter 

os resultados, por isso é importante destacar a importância do trabalho de campo nesse estudo. 

Assim, a experiência de campo nos faz reviver ou refazer os passos dos agricultores 

familiares, buscando novos fatores que desenvolvam novas ou questionem antigas questões. 

Nesse sentido, além de facilitar a visualização e assimilação da realidade, valoramos a ideia 

de que, para entender o cotidiano desses atores sociais, é de grande importância, como 

observar, dialogar e registrar esse momento de contato pessoal para o entendimento dos vários 

fatores com ênfase na percepção dos atores sociais. 

O trabalho de campo concentrou-se na aplicação direta de 50 questionários com os 

AFs irrigantes nos três municípios dessa região. Nesses municípios selecionamos 

aleatoriamente dois povoados de cada munícipio, aplicando-se diretamente com agricultores 

que trabalham com agricultura irrigada familiar com áreas de até 10 hectares. (Tabela 11) 
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Tabela 11 - Distribuição dos questionários aplicados por município 
Município Povoado Nº de questionários 

Itabaiana Caraíbas 8 

 Várzea do Gama 9 

Ribeirópolis Lagoa D'água 9 

 Sítio Velho 8 

Moita Bonita Candeias 8 

 Campo Grande 8 

Fonte: Trabalho de campo 2012. 

 

Nos questionários foram abordadas questões sobre a origem da família, local de 

residência, perfil socioeconômico, tipos de produtos, a questão da comercialização, 

organização da produção, as técnicas de cultivo, e a composição da força de trabalho, etc. 

Além disso, entrevistamos técnicos da EMDAGRO, lideranças sindicais, como o 

presidente da COOPERAFES (Cooperativa dos Agricultores Familiares de Moita Bonita), 

intermediários, feirantes e secretários municipais de agricultura que, diante das suas 

atividades e atuações nos municípios e na região, disponibilizaram sua atenção e forneceram 

informações e dados valiosos sobre a produção agrícola irrigada. 

Nesse sentido, ao conhecer a realidade desses atores, é importante conhecer o perfil 

das famílias que foram entrevistadas (Figura 08). Dos questionários aplicados entre os atores 

sociais 76% foram do sexo masculino e 24% do sexo feminino. As informações colhidas 

tiveram maior detalhamento em função do homem ser o chefe da família e também o gestor 

da unidade produtiva. Os membros da família que foram entrevistados 76% são chefes da 

família, 22% esposa, 2% filhos e 0% outro membro da família. O que torna relevante a 

qualidade das informações na medida em que os chefes de famílias foram dominantes. 

Outro aspecto que chama atenção na região é com relação à produção agrícola. Dos 

entrevistados, 100% afirmaram que cultivam no estabelecimento o ano inteiro. Esses 

agricultores têm uma diferenciação em relação aos agricultores irrigantes que fazem parte de 

projetos vinculados ao Estado. Os produtores compraram a terra, são proprietários e até então 

nunca dependeram de projetos para a instalação do processo de irrigação. Portanto, essa 

característica tem contribuído para a exploração da terra com a agricultura irrigada operada na 

forma autônoma, sem qualquer vínculo com instituições estatais. 
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Figura 08. Membro da família entrevistado 

Fonte: Trabalho de campo 2012. 

 

Na verdade, todos os agricultores entrevistados quando foram questionados como eles 

se enquadravam, 100% responderam que são AFs, porque quem administrava a propriedade 

era a família, e a renda da família é originada principalmente dessa produção agrícola e não 

empregam mais dos dois empregados em determinados períodos como já foi mencionado. 

Nessa produção, no período do preparo da terra, plantio e colheita é necessário o 

emprego de uma quantidade maior de pessoas para conseguir por em prática o que foi 

planejado para aquela semana. Nesse sentido, 50% responderam que têm até dois empregados 

permanentes, sendo que alguns têm família pequena, outros produzem em uma área maior, ou 

às vezes, é necessário contratar para o “serviço não acumular”. Os demais agricultores 

afirmaram que não têm empregados permanentes. 

Com a introdução da tecnologia de irrigação, esse processo provocou forte impacto na 

atividade agrícola ali desenvolvida: O cultivo de produtos de subsistência deu lugar a 

produtos comerciais destinados ao mercado. 

Os pequenos agricultores da região exerciam uma agricultura de subsistência baseada 

na monocultura da mandioca para a comercialização. A farinha de mandioca, que era o 

principal e, às vezes, o único produto destinado à venda foi substituída pela produção de 

hortaliças, que passou a ser determinante na tomada de decisão dos agricultores quanto à 

exploração da terra. 
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Nas pequenas propriedades já era observado, de forma secundária, o plantio de milho, 

feijão, batata doce, amendoim, inhame, macaxeira e algodão. Segundo Lopes e Mota (1997), 

esses produtos eram escolhidos por não exigirem grandes investimentos e eram cultivados 

apenas no inverno, tendo como “fertilizante natural” o esterco de gado. 

Os produtos cultivados em maior quantidade eram a mandioca e a batata doce. Nos 

dias atuais a mandioca continua sendo cultivada, mas em menor escala. A produção é 

destinada ao beneficiamento da farinha, bem como para ração animal, sendo que uma parte é 

usada para o consumo direto familiar e o restante comercializado nas feiras ou pelos 

atravessadores. 

Outra característica interessante dos “sítios do agreste” é a diversidade de fruteiras 

(mangueira, jaqueira, bananeira, mamoeiro, pitombeira, coqueiro, cajueiro, pinheira, 

laranjeira, jabuticabeira, entre outras) que servem como reserva durante o ciclo de produção, 

além de alimentar a família, o excedente é comercializado nas feiras. 

No inverno, período que a família mais trabalha no preparo da terra, plantio e colheita, 

exceto a cultura da mandioca, que possui um ciclo mais longo para ser colhida “não faltava 

serviço” e, às vezes, algum membro da família ia trabalhar um ou dois dias por semana como 

diarista em outros sítios para complementar a renda da semana. Todas as atividades agrícolas 

eram realizadas pelo agricultor e sua família. No período que trabalhavam para terceiros ou 

alugado, a mulher e os filhos assumiam as atividades da propriedade.  

No verão, os agricultores não desenvolviam o plantio e o emprego da força de trabalho 

na propriedade era exíguo. Enquanto persistia a estiagem, a saída era transformar a mandioca 

em farinha para vendê-la até a chegada da próxima estação chuvosa. Outros iam trabalhar 

como diaristas para fazendeiros da região. E tinha ainda aqueles que tentavam ir para outros 

estados em busca de serviço temporário, como a safra da cana e da laranja no estado de São 

Paulo, ou ainda trabalhar na construção civil, entre outros. 

Durante anos, a agricultura e a pecuária da região foram conduzidas sem recursos 

tecnológicos; os tratos das culturas eram realizados com enxadas, o arado era puxado por 

animal, as sementes usadas no plantio nem sempre eram selecionadas, eram aquelas 

selecionadas pelo agricultor no final do inverno que estocavam armazenando em vasos de 

zinco. O uso de produtos químicos praticamente não existia e, quando utilizava algum 

agrotóxico ou adubo, era por conta própria sem orientação técnica. 

Além disso, havia a necessidade das águas da chuva no período do inverno, mas 

muitos agricultores da região “conheciam” a experiência da irrigação em outras localidades 

do AI e enxergavam nessa prática uma possível estratégia para trabalhar o ano inteiro sem 
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depender do período chuvoso. Como eles tinham a terra e a mão de obra, faltava apenas à 

água. Agrega-se a isso também que o lençol freático da região era bastante volumoso e tinha 

condições para desenvolver a agricultura irrigada. Foi assim que muitos agricultores 

começaram a ter interesse em trabalhar com essa tecnologia como cita (G. P.C. entrevistado 

em 20/10/2012). 

 

Eu vivia na luta diária com um tonel na carroça de burro carregando água no 

verão, o verão inteiro porque meu terreno é seco, para dar água aos animais, 

para uso doméstico, sempre tinha que carregar na carroça ou na cabeça, 

quando foi um dia eu me inventei de cavar um poço, e fiz um negócio no 

Banco do Nordeste, um empréstimo e cavei o poço artesiano e continuei. O 

primeiro quando eu cavei deu bem fraquinho a vazão de água e agente foi 

lutando, e agora cavamos outro, com recursos próprios e estamos 

conseguindo trabalhar mais. 

 

O conteúdo neste fragmento da entrevista mostra uma realidade na maioria dos 

agricultores da região que aos poucos implantaram essa tecnologia tão antiga em outras 

regiões e ao mesmo tempo tão nova para a realidade da região. Na verdade, essa mudança da 

agricultura tradicional praticada durante décadas, desenvolvida a partir do conhecimento 

passado dos pais para os filhos e muitas vezes baseado em experiências do senso comum, 

provocaria resistência por parte de muitos agricultores até que eles pudessem observar a 

mudança nas unidades produtivas dos vizinhos que tiveram a coragem de investir na 

tecnologia chamada irrigação. 

De acordo com Lopes e Mota (1997), a existência de infraestrutura de irrigação já traz 

em si, mudanças no comportamento e na visão dos irrigantes. O mercado é o horizonte a ser 

conquistado, o elemento definidor das ações desses produtores, assim como o movimento de 

compra e venda de insumos e implementos agrícolas, mão-de-obra e de diferentes serviços, 

que a relação dos pequenos produtores irrigantes com o mercado passa a ser indispensável à 

reprodução social do grupo familiar. Outro aspecto importante nesse novo contexto diz 

respeito à necessidade da constituição de um padrão de organização social dos produtores 

diferente daquele a que estavam acostumados, haja vista as exigências impostas pela 

irrigação. 

Na verdade, a estrutura social do setor agrícola nessa região sofreu mudança ao ponto 

de formar um estrato de pequenos produtores locais que transformaram seu modo de vida, 

aumentou consideravelmente a estrutura socioeconômica e até mesmo cultural de toda sua 

família. A maior parte desses agricultores passou a ter melhores condições de vida após 

implantarem a irrigação. Para (L.R.J. entrevistado em 20/10/2012) a irrigação: 
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Proporciona ao agricultor a oportunidade de trabalhar o ano inteiro no seu 

sitio, sem depender de trabalho em outras propriedades como diarista porque 

era o que mais acontecia no verão para arranjar o dinheiro de fazer a feira,era 

necessário trabalhar alugado. Hoje eu não lembro o dia que trabalhei para 

outra pessoa, pois não falta serviço na minha maiada. Isso é o que eu sempre 

quis não depender de serviço dos outros. Na agricultura de sequeiro o 

trabalho praticamente é apenas no inverno, colhe apenas uma vez no ano e 

com a irrigação você faz um planejamento para plantar uma parte a cada mês 

para sempre ter produzindo. Nesse caso você sempre tem uma renda no final 

do mês e até mesmo a cada semana.  

 

O entrevistado ainda afirma que todo o trabalho realizado em sua propriedade é feito 

por ele e sua família, não necessita de empregados, porque a família era grande e utiliza como 

instrumentos de trabalho como a enxada, e arado de tração animal, às vezes loca um trator 

para gradear a terra. Com isso podemos perceber que de acordo com as afirmações do 

entrevistado, existe a presença de elementos mesmo que tímidos, que integram a 

“modernização da agricultura”. 

Com essa mudança na forma de produzir, substituindo o tradicional pelo moderno com 

uso da tecnologia, o senhor (G.P.C.) ainda afirma que as pessoas que eram totalmente ligadas 

à agricultura e que cresceram na roça, mudaram o seu modo de vida, as técnicas de produção, 

os costumes, porque tinham a consciência de que eram atrasadas no que produziam, da forma 

que produziam como se comportavam.  

 

Com a tecnologia na agricultura, as pessoas também evoluíram na forma de 

pensar, de se vestir, e até mesmo na forma de viver. Nos  povoados você não 

encontra mais uma casa de “taipa”, um animal de transporte, uma moto 

velha, como era comum antes dessa grandeza. Quando ia à cidade era em 

ultimo caso porque o que precisava encontrava aqui mesmo, que era o 

básico. Hoje eu fico observando aqui dentro de minha casa como é o 

comportamento dos meus filhos, com as refeições bem mais diversificada, 

cada um tem uma moto, um pedaço de terra já com irrigação, outro tem um 

carro pequeno, tem ponto na feira, casa de alvenaria azulejadas e toda 

mobiliada além de uma poupança que não deixa faltar. Tudo com nossa 

força de trabalho aqui no meu sítio depois que perfuramos esses poços e 

começamos a trabalhar o ano inteiro. 

 

Nesse sentido, para compreender como foi absorvida a adoção de novas técnicas pelos 

agricultores, é fundamental observar as mudanças socioeconômicas das famílias. Mas nem 

sempre foi assim, no início surgiram várias dúvidas e receio com essa forma nova de produzir 

na região como destaca o senhor G.P.C. 

  

Nunca tinha trabalhado na irrigação, o tempo que trabalhava e trabalho fora 

é fazendo cerca, é como carpinteiro, mas em irrigação nunca tinha 
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trabalhado, aprendi na tora, sozinho, meti a cara  na maiada
5
 e disse vou 

plantar, quando eu vi que não dava certo de uma forma mudava até aprender 

sem orientação de ninguém, porque na região estava todo mundo na mesma 

situação. 

 

De acordo com os agricultores da região, essa insegurança foi gerada pela falta de 

conhecimento técnico, falta de apoio das instituições e a dificuldade na comercialização. Na 

verdade, o ganho com a irrigação é realizado após dois ou três anos de trabalho, em função do 

investimento em infraestrutura, e melhoria no sistema de comercialização do produto. 

Com essa produção familiar engatinhando de forma autônoma, foi se criando também 

um espírito individualista que por outro lado deixava o agricultor vulnerável ao poder do 

atravessador. Os produtos agrícolas que eram cultivados na região não tinham condições de 

competir com a grande produção agrícola que vinha de outras regiões do Brasil. Os 

agricultores familiares distanciavam desse processo a tal ponto que não se organizavam em 

associações da categoria para desenvolver planos e metas que contribuíssem para o 

desenvolvimento da comunidade local. 

Para SILVA (2003), o conhecimento disponível constitui o que chamamos de ciência e 

a aplicação desses conhecimentos a uma determinada atividade produtiva é o que se denomina 

de tecnologia. Assim “aumentar a capacidade produtiva das pessoas significa introduzir 

progressos tecnológicos nas atividades produtivas, especialmente nos setores de bens 

necessários à reprodução da classe trabalhadora e no de bens de produção” (SILVA 2003, p. 

15/16). 

A região do AI, onde a agricultura familiar buscou na tecnologia uma forma de 

melhorar a renda, já dispunha parcialmente de infraestrutura econômica e social como 

recursos próprios para investimento, em energia elétrica, motor a óleo, estradas vicinais, 

escolas nos povoados, o que facilitaria o desenvolvimento da atividade e ao mesmo tempo 

asseguraria a fixação das famílias evitando o esvaziamento dessa importante zona rural 

nordestina. 

 

3.1 FORMAS DE OBTENÇÃO DAS TERRAS 

 

 

A principal forma de acesso à terra historicamente sempre foi a compra de terra e, no 

agreste, tem uma realidade importante, que é o imóvel de pequena dimensão, onde mais de 

                                                           
5
 Denominação comum entre os agricultores para pequena área de terra cultivada. 
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85% dos estabelecimentos agropecuários do agreste são formados por propriedades ou por 

explorações com extensão inferior a 20 hectares, embora disponham apenas de 14% da área 

regional. O arrendamento e principalmente a parceria, tiveram sua participação diminuída, 

revelando que este segmento não desempenha papel significativo como forma de acesso de 

trabalhadores rurais à terra. No último decênio, a maior diminuição ocorreu na modalidade 

parceria e, no caso do AI, essa prática é quase que inexistente. 

Conforme a figura 09, os entrevistados responderam que adquiriram a propriedade por 

compra e venda, ou seja, 80% dos agricultores. Por outro lado, apenas 20% adquiriram a terra 

através de herança, entretanto, as demais formas (ocupação e doação) não foram registradas 

na pesquisa de campo, isso porque na região é comum a compra e venda de terras. Essas 

propriedades não ultrapassam 10 hectares e variam de 1 tarefa a 30 tarefas, ou seja, não 

passam dos 10 hectares. Dos entrevistados, a propriedade maior que encontramos durante o 

trabalho de campo tinha apenas 30 tarefas, isso mostra o quanto as propriedades são 

fragmentadas em pequenas propriedades. A maioria desses agricultores possuem essa terra há 

muitos anos e conhecem muito bem a dificuldade de permanecer no campo sem o uso da 

irrigação.  

 

 

 
Figura 09. Como adquiriu a propriedade 

Fonte: Trabalho de campo, 2012. 

 

Alguns compraram recentemente a propriedade já com a infraestrutura preparada para 

produzir. Esses são filhos de agricultores que já moravam na região, trabalhavam com os pais 
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e conseguiram sua independência comprando uma área. Os preços da tarefa de terra na região 

variam bastante. Uma tarefa de terra com a infraestrutura no ponto de produzir chega a 20 mil 

reais, em contrapartida na mesma região uma tarefa de terra sem poço artesiano ou uma 

barragem, sem “kit de irrigação”, sem moradia e cerca para fazer pode custar de 3 mil a 5 mil 

reais. 

 

 

3.2 PESSOAL OCUPADO E O PERFIL DAS FAMÍLIAS 

 

 

No trabalho de campo encontramos alguns casos de empregados contratados para 

trabalhar de maneira regular e contínua em atividades do estabelecimento agropecuário. Na 

maioria dos casos o principal sistema é o trabalhador temporário, pessoa contratada para 

trabalhar no estabelecimento agropecuário uma ou mais vezes em tarefas temporárias ou 

eventuais, como preparo da terra, plantio e colheita.  

Outra situação encontrada, mas em poucos casos foram o empregado parceiro, ou seja, 

pessoa empregada no estabelecimento e subordinada diretamente à pessoa que dirigia o 

estabelecimento, que executou tarefa mediante recebimento de uma cota-parte da produção 

como meeiro; e por fim é comum encontrar pessoas que trabalharam no estabelecimento e não 

se enquadram nas categorias anteriores, mas como moradores e agregados. 

Em relação ao valor pago em dinheiro ou em produtos, para as pessoas que trabalham 

com o produtor, observamos que existe uma grande variação, a diária gira entre R$ 30,00 a 

R$ 50,00 reais, dependendo do serviço e do trabalhador. Para a abertura de cova, o preço gira 

em torno de R$ 5,00 reais por cada cento de covas, sendo que um trabalhador consegue abrir 

de 800 a 1000 covas no dia de serviço chegando a receber R$ 80,00 reais dia, porém, a 

jornada de trabalho é mais extensa.  

O que preocupa os agricultores é que mesmo pagando bem, alguns afirmaram que 

“falta mão-de-obra” e muitas vezes é necessário que a família trabalhe até a noite e nos finais 

de semana. Além disso, não encontramos trabalhadores que estejam com os direitos 

trabalhistas assegurados como carteira assinada, 13º salário, férias e encargos. 

Para Lopes e Mota (1997), a mão-de-obra e as relações de trabalho na irrigação 

passam a obedecer às exigências do capital, subordinado aos objetivos da produção, em que o 

mercado é agora o elemento decisivo do ato de produzir, e não mais a produção para o 

consumo familiar, como antes. A mudança nas relações de trabalho aparece como uma das 
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mais importantes consequências da introdução da agricultura irrigada, seja em termos de 

extensão da jornada, seja em termos da natureza da força de trabalho. 

O autor ainda observa que a contratação de trabalhadores assalariados foi ampliada em 

função das novas exigências a partir da irrigação com o prolongamento e a intensificação da 

jornada de trabalho. As formas de ajuda mútua, a exemplo do mutirão ou “batalhão”, tão 

comum no passado, não mais se verificam na área, porque impera o individualismo na 

produção. Com isso podemos perceber no agreste de Itabaiana que o uso diferenciado da 

tecnologia de acordo com o tamanho da terra disponível e ainda dado pelo maior ou menor 

conhecimento do mercado e de seu funcionamento sempre preserva a “autonomia” e a 

“individualidade”. 

Com relação à composição das famílias entrevistadas, 90% residem na propriedade e, 

claro, trabalham diretamente na produção agrícola. O grau de escolaridade dessas pessoas que 

foram entrevistadas é muito baixo, 80% estão na escola, e sequer concluíram o primeiro grau 

(5ºano), outros 15% chegaram ao 9º ano do Ensino Fundamental e apenas 5% concluíram o 

Ensino Médio. 

Entretanto, nos últimos anos os pais, preocupados com a educação dos filhos, optam 

por proporcionar uma melhor formação escolar e qualificação profissional, que mantê-los no 

trabalho agrícola. Todavia, a maioria não dispõe desta possibilidade, o que os leva a 

incorporar nas atividades agrícolas todos os membros da família inclusive as crianças, Em 

outras palavras, segundo Lopes e Mota (1997), a utilização da totalidade da força de trabalho 

familiar passa a ser indispensável às novas exigências que a irrigação traz com a produção. 

Com relação à divisão de tarefas na unidade familiar pode variar de acordo com a 

idade e sexo. As crianças no momento que não estão estudando ajudam nas tarefas mais leves, 

como semear sementes, puxar animal, ligar motores, levar refeições, e nas colheitas. As 

mulheres também ajudam no serviço mais leve, além de tomar conta da casa, cuidar de 

animais de quintal (porcos, galinhas, carneiros, peixes, etc), das hortas e algumas ainda 

ajudam na limpa
6
 e tem ponto nas feiras livres para comercializar sua produção.  

Os homens operam em tudo que envolve a produção, desde o serviço leve ao pesado e, 

quando a família não consegue vencer as atividades, contratam trabalhadores temporários ou 

permanentes. Face a isso, observou-se a divisão por sexo e faixa etária (de 14 anos ou mais, e 

de menos de 14 anos), onde a pessoa responsável pela direção do estabelecimento, sendo o 

homem o chefe da família, praticamente em todos os estabelecimentos, e na falta deste, a 

                                                           
6
Ato de cortar ervas daninhas em terreno cultivado. 
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pessoa para administrar os trabalhos do estabelecimento pode ser o filho com maior idade ou 

a esposa. 

É importante destacar a importância do trabalho da mulher, das crianças e 

adolescentes, afinal estamos falando de agricultura familiar, por mais que seja apenas uma 

ajuda, cada membro da família tem a sua função na atividade agrícola já que, com a irrigação, 

a família não tem “tempo ocioso”, pelo contrário, trabalha de inverno a verão.  

No trabalho de campo podemos perceber o afeto, a vontade, o sonho dos filhos 

homens em continuar na terra, comprar uma área propícia para irrigação, ao contrário das 

mulheres, que sonham em sair da zona rural e ir para a cidade. Mas, a maioria diante da falta 

de estímulo para estudar casam logo na adolescência e contrariam o sonho de ir para a cidade, 

por isso formam uma nova família e continuam no espaço rural. É importante ressaltar que os 

filhos dos agricultores ajudam nas atividades ligadas à terra, mas a maioria estuda o ensino 

fundamental menor no povoado e o fundamental maior e o ensino médio na cidade.  

Os pais ficam bastante preocupados com o estudo dos filhos na cidade em função da 

falta de contato que não tem principalmente porque é frequente o uso de drogas, consumo de 

bebidas alcoólicas, precocidade sexual, preconceito porque os “filhos são do espaço rural”, ou 

seja, uma série de fatores que podem interferir na criação dos filhos.  

Mas, em contrapartida, há exemplos positivos, vários adolescentes que conseguiram 

passar no vestibular e estão nas universidades, passaram em concursos de prefeituras, da 

Polícia Militar, do Estado, entre outros. Então, é muito complicado avaliar esta inquietação 

dos pais porque o espaço rural não está livre de todas essas insatisfações que os pais 

descreveram, a criminalidade tem deixado a população rural cada vez mais insegura. Portanto, 

independente do local onde estudam ou residem, é fundamental uma orientação dos pais para 

que os filhos tracem para o futuro objetivos que garantam sua estabilidade econômica, social e 

cultural.  

 

 

3. 3 A PRODUÇÃO IRRIGADA: SONHO E NECESSIDADE 

 

 

No passado, ou seja, antes da irrigação os sistemas de produção eram determinados 

basicamente pelas condições naturais, como o clima e solo, e do trabalho familiar. Os 

produtos cultivados destinavam-se ao autoconsumo. Mais, recentemente a atividade agrícola 
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irrigada passa a depender de fatores externos, implicando numa redefinição da forma de 

produzir.  

As tentativas de induzir a modernização de práticas e processos sociais agrários 

construídos historicamente pelos agricultores familiares são constituídas por relações onde 

diferentes agentes interagem e disputam o controle das intervenções propostas, reelaborando-

os segundo as condições econômicas e as posições que ocupam na estrutura social. 

Na década de 1980, período que o governo do estado investiu na irrigação estadual 

com destaque para alguns projetos, tais como o projeto Jabiberi (Tobias Barreto), Piauí 

(Simão Dias), Califórnia (Canindé de São Francisco), Platô de Neópolis e Betume (Neópolis), 

Própria (Própria), Ribeira e Jacarecica I (Itabaiana) como podemos observar na (figura 10) a 

sua distribuição espacial no estado de Sergipe. Esses projetos produziam grãos e hortaliças 

utilizando o sistema de irrigação por aspersão. Todos esses projetos foram implantados com 

recursos do governo Federal para tentar interiorizar o desenvolvimento e tentar evitar o êxodo 

rural. Assim, os projetos foram implantados para solucionar as dificuldades pelas quais 

passavam as populações dessas áreas por causa da ausência das atividades econômicas.  

 

 
Figura 10. Localização dos Perímetros irrigados no estado de Sergipe 

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007.  

Organização: Ramon O. Vasconcelos, Diana Mendonça de Carvalho (2013) 
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Com o desenvolvimento dos perímetros irrigados empreendimentos no município de 

Itabaiana, que gerou a expansão de atividades para a região através de empregos, maior 

produção, maior lucro e trabalho o ano inteiro. Assim, logo depois da implementação dos 

projetos, os agricultores de outras regiões como dos povoados de Itabaiana (Caraíbas e Várzea 

do Gama) em Ribeirópolis (Lagoa D‟água e Sítio Velho) e em Moita Bonita (Candeias e 

Campo Brande) (figura 11) iniciaram estratégias para implantar a irrigação nessa região, mas 

com um viés totalmente diferente dos projetos que tiveram a participação do estado.  

 

 
Figura 11. Localização doestado de Sergipe e dos municípios estudados.  

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007.  

Organização: Ramon O. Vasconcelos, Diana Mendonça de Carvalho (2013). 
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Esses agricultores já possuíam terra, a água (subsolo), a força de trabalho familiar e 

alguns recursos para investir na irrigação. Faltavam apenas a organização, iniciativa e até 

mesmo o conhecimento básico para começar a produzir com o uso dessa tecnologia que até 

então não existia na localidade.  

Nesse sentido, a agricultura irrigada viria estimular a produção para o mercado e mais 

adiante se tornaria empreendimentos agrícolas em condições econômicas até de empregar 

mão de obra. Esses empreendimentos gerariam ainda a expansão de atividades fundamentadas 

no lucro e traria desenvolvimento para e região com a geração de empregos, maior produção 

podendo viabilizar o desenvolvimento local. Entretanto, para implantar a modernização 

depois de décadas de tradicionalismo era preciso arriscar e apostar que os investimentos 

trariam retorno econômico e assim gerariam uma nova perspectiva para a população. De 

acordo com (SILVA, 2003, p. 15): 

 

O aumento da capacidade produtiva de um conjunto de pessoas pode ser 

conseguido pela cooperação entre esses trabalhadores, pela sua 

especialização em determinadas atividades através de uma adequada divisão 

de tarefas e pelo uso de ferramentas e máquinas apropriadas. O que se quer 

dizer é que há sempre uma ou mais maneiras de se fazer uma determinada 

tarefa com mais eficiência, aplicando-se os conhecimentos disponíveis a 

respeito. 

 

Para Lopes e Mota (1997), a organização da produção e o uso da tecnologia 

obedeceram ao objetivo único de maximização de lucros com a agricultura irrigada, em 

função da diversificação da produção de hortaliças, em que os irrigantes procuraram seguir 

aquilo que suas condições econômicas permitiam e que estendiam como sendo de menor 

risco, isto é, utilizar a tecnologia de irrigação em culturas que já dominavam o cultivo e 

tinham um certo conhecimento e experiência no processo de comercialização, como é o caso 

da batata doce. 

No início os irrigantes sem orientação técnica utilizavam a água de qualquer forma 

sem atender as necessidades hídricas das culturas, pois irrigavam as culturas de acordo com o 

conhecimento deles gerando forte desperdício de água. Apesar de reconhecerem a 

importância da orientação técnica, os irrigantes sempre duvidaram de qualquer orientação, 

porque para eles, poderia colocar em risco seus recursos financeiros e a força de trabalho. Por 

isso, foi difícil e ao mesmo tempo demorada a mudança de comportamento para recepcionar 

as mudanças necessárias para descartar de vez todo o tradicionalismo que foi acumulado 

durante anos de trabalho baseado no senso comum e em experiências que foram passadas de 

pai para filho. 
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Na atualidade, usam sementes selecionadas e/ou adaptadas, adubo químico e orgânico 

(esterco), tração mecânica e animal e o mais preocupante a utilização indiscriminada de 

agrotóxicos com frequência. Sobre a questão tecnológica e da mecanização, os irrigantes 

usam o que podem como o trator durante o preparo do solo assim como o uso também da 

tração animal, além de kits de irrigação e motores com alta potência.  

 

 

 

3.3.1 Os Métodos de Irrigação 

 

 

Na última década a produção irrigada teve um crescimento significativo, e com isso 

aumentaram o consumo da água proveniente de poços ou de pequenos açudes construídos na 

unidade produtiva. A água é distribuída nos sítios por canaletas, utilizando-se a gravidade ou 

por métodos de irrigação.  

Na verdade, as atividades agrícolas irrigadas não dependem exclusivamente das 

chuvas para serem praticadas. Os poços tubulares têm sido uma opção para essa prática, 

utilizados nas áreas de sequeiro, onde hoje é possível se cultivar horticulturas durante todo o 

ano. Assim os agricultores do AI têm buscado métodos mais eficientes, para tentar diminuir 

custos de produção, e com isso estimular a produção de alimentos.   

De forma geral, existe certa desconfiança entre os agricultores em relação à inovação 

tecnológica. Tecnologias já assimiladas são prioritariamente consideradas e suas 

inconveniências aceitas como inevitáveis, o que dificulta a introdução de sistemas de irrigação 

diferentes daqueles praticados na região.  

De acordo com Camilo de Lelis Teixeira de Andrade (2006), são vários os fatores que 

devem ser levados em conta para a decisão de irrigar ou não e de qual método utilizar. Os 

fatores principais para a tomada de decisão podem ser recursos hídricos, solo, clima, cultura, 

relevo, mão de obra e energia.  

A quantidade de água para realizar a irrigação pode ser captada superficialmente ou no 

subsolo. No agreste de Itabaiana especificamente nos povoados onde realizamos o estudo, a 

água utilizada para a irrigação é proveniente do subsolo. A fonte de captação de água deve 

estar o mais próximo possível da área a ser irrigada. Existem algumas propriedades onde a 

água é retirada de rios, reservatórios e açudes. 
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Nesse sentido, não existe um sistema de irrigação ideal, capaz de atender 

satisfatoriamente todas essas condições e aos interesses envolvidos. Na verdade, deve-se 

selecionar o sistema de irrigação mais adequado para certa condição e para atender aos 

objetivos desejados do agricultor. O processo de seleção requer análise detalhada das 

condições apresentadas (cultura e solo), em função das exigências de cada sistema de 

irrigação, de forma a permitir a identificação das melhores alternativas.  

De acordo com Andrade (2006), o primeiro passo no processo de seleção do sistema 

de irrigação mais adequado para certa situação consiste em selecionar antes o método de 

irrigação. Vários fatores podem afetar a seleção do método de irrigação. Entre eles se a área a 

ser irrigada é plana ou pode ser nivelada com baixo custo. No caso da cultura hortícola, os 

sistemas mais apropriados são o de sulcos (muito pouco utilizados na região), aspersão, e 

gotejamento (uso crescente entre os agricultores).  

Na escolha do sistema de irrigação para produção hortícola, os aspectos mais 

importantes a serem considerados são o investimento e o retorno econômico, face a 

velocidade do capital de giro. Deve-se observar também a rotação de culturas, de forma que o 

sistema de irrigação atenda a todas as culturas a serem cultivadas no sistema de produção. 

Para essa situação, o sistema mais flexível é o de aspersão. Em cultivos de batata doce, que 

podem proporcionar maior retorno econômico e em situações de escassez de água podem-se 

empregar sistemas mais eficientes como o gotejamento, mas em contrapartida o investimento 

é alto.  

No AI foram observados vários problemas no decorrer do tempo, em consequência do 

desconhecimento das diversas alternativas de sistemas de irrigação, por causa da seleção 

inadequada do melhor sistema para uma determinada condição e realidade de cada 

propriedade, esse problema pode causar o insucesso na produção. 

No trabalho de campo identificamos cinco métodos de irrigação: superfície (sulco), 

aspersão, microaspersores, localizada (gotejamento) e mangueira raio lazer. A razão pela qual 

há muitos tipos de sistemas de irrigação é a grande variação de solo, clima, culturas, 

disponibilidade de energia e de água e condições socioeconômicas para as quais o sistema de 

irrigação deve ser adaptado.  Dos entrevistados, todos já utilizaram o método por sulco, 

principalmente no início da irrigação quando não possuíam recursos suficientes para investir 

na instalação de equipamentos mais modernos.  

Em seguida passaram a usar os aspersores que requer investimentos consideráveis e ao 

mesmo tempo apresentam algumas insatisfações. E nos últimos anos muitos agricultores têm 

investido no gotejamento e na microaspersão. Na pesquisa de campo (figura 12), 56% dos 
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entrevistados afirmaram que ainda hoje trabalham com o método de aspersão em função do 

investimento que fez ao longo de anos de trabalho. Em seguida, 22% afirmaram que usam os 

dois métodos o gotejamento e a aspersão, ou seja, à medida que expande a área plantada vai 

investindo no gotejamento. Outros 6% responderam que trabalham com o método de 

irrigação, sulco e gotejamento porque este método economiza na quantidade de água e na mão 

de obra para no ciclo produtivo. E, por fim, 16% dos entrevistados trabalham somente com o 

método localizado que é o gotejamento, esses agricultores são os mais novos no ramo da 

irrigação, geralmente filhos de agricultores que já conheciam os outros métodos e optaram por 

este. 

 

 

Figura 12. Método de irrigação. 

Fonte: Trabalho de campo 2012 

 

No método de irrigação por superfície (sulco) (figura 13), a distribuição da água é feita 

por gravidade através da superfície do solo, ou sulcos os quais são localizados entre as linhas 

ou carreiras de plantas, sendo um sulco para cada linha. Nesse método, podemos identificar 

algumas vantagens como menor custo fixo e operacional; requer equipamentos simples; não 

sofre efeito de vento; menor consumo de energia quando comparado com aspersão; não 

interfere nos tratos culturais. Mas existem limitações associadas à dependência de condições 

topográficas; pode apresentar baixa eficiência de distribuição de água; desperta pequeno 

interesse comercial, em função de utilizar poucos equipamentos, necessita da mão de obra 

diária para acompanhar a distribuição de água em cada linha e, por fim, existe forte perda de 

água.   

56% 
22% 

6% 

16% 

Aspersão

Aspersão/ gotejamento

Gotejamento, sulco
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Figura 13. Sistema de irrigação por sulco no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

No método da aspersão (figura 14), a encanação permanece na mesma posição durante 

a irrigação de toda a área. Em algumas propriedades as tubulações são enterradas por causa de 

furtos. São utilizadas em áreas pequenas, geralmente com disponibilidade de mão de obra 

familiar. Para os agricultores, as principais vantagens dos sistemas de irrigação por aspersão 

são: facilidade de adaptação às diversas condições de solo e culturas; apresenta maior 

eficiência de distribuição da água; pode ser totalmente automatizado; pode ser transportado 

para outras áreas; as tubulações podem ser desmontadas e removidas da área. E as principais 

limitações são: os custos de instalação e operação elevados; pode sofrer influência do vento; a 

irrigação com água salina pode reduzir a vida útil do equipamento e causar danos a algumas 

culturas; pode favorecer o aparecimento de doenças em algumas culturas e interferir com 

tratamentos fitossanitários; pode favorecer a disseminação de doenças cujo veículo é a água e 

o desperdício de água pode ser enorme, caso exista instalação seja mal planejada.  
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Figura 14. Sistema de irrigação por aspersão no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

No método da irrigação localizada, a água é aplicada apenas no sistema radicular das 

plantas, empregando-se gotejadores ou microaspersores (figura 16). A economia de água é 

muito grande. O teor de umidade do solo pode ser mantido alto, através de irrigações 

frequentes e em pequenas quantidades, beneficiando culturas que respondem a essa condição, 

como é o caso da produção de varias culturas hortícolas. O custo inicial é relativamente alto, 

tanto mais alto quanto menor for o espaçamento entre linhas. Esses métodos permitem 

automação total, o que requer menor emprego de mão-de-obra na operação. No sistema de 

gotejamento, a água é aplicada de forma pontual na superfície do solo (figura 15). 
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Figura 15. Sistema de irrigação por gotejamento no Povoado Sítio Velho– Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

 
Figura 16. Sistema de irrigação por microaspersão no Povoado Lagoa D‟água– Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Os gotejadores podem ser instalados sobre a linha. A grande vantagem do sistema de 

gotejamento, quando comparado com o de aspersão, é que a água, aplicada na superfície do 

solo, não molha a folhagem das plantas. As vantagens são a facilidade de instalação, inspeção, 

além da possibilidade de medição da vazão da área molhada. As maiores desvantagens são a 
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perfuração das mangueiras durante o manuseio da planta e os entupimentos, mas que podem 

ser evitados com a instalação de filtros de água na saída da água. 

Encontramos também, com menor expressividade, o método de irrigação utilizando 

mangueiras localizadas com que tem o custo elevado para irrigar áreas maiores, portanto é 

mais utilizada em hortas em função da forma como distribui a água, imitando uma chuva 

fraca. Na figura 17, podemos observar como é distribuída a água e, em poucos minutos o solo 

está encharcado, além de reduzir consideravelmente o consumo de água, ao compararmos 

com os aspersores, que nessa figura observa-se a intensidade com que a água é distribuída.  

 

 
Figura 17. Sistema de irrigação utilizando mangueiras raio lazer no Povoado Lagoa D‟água – 

Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

A vazão e o volume total de água disponível durante o ciclo da cultura são os dois 

parâmetros que devem ser inicialmente analisados para a determinação, não só do método 

mais adequado, mas também da possibilidade ou não de se irrigar. Pode-se considerar a 

construção de reservatórios de água, o que, todavia, onera o custo de instalação.  

Para Andrade (2006), deve-se considerar o custo da água na seleção do método. 

Quanto maior o custo da água, mais eficiente deve ser o método de irrigação. Parece óbvio 

que a meta principal da implementação de qualquer atividade agrícola, envolvendo irrigação, 

seja a obtenção do máximo retorno econômico. Todavia, os impactos nos aspectos sociais e 

ambientais do projeto não podem ser ignorados.  
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Cada sistema de irrigação deve ser estudado considerando o potencial de adaptação à 

realidade de cada propriedade, com isso, deve ser analisado em termos de eficiência 

econômica. A análise econômica de sistemas de irrigação geralmente é complexa, devido ao 

grande número de variáveis envolvidas. Devem-se calcular os gastos, os custos operacionais, 

principalmente no consumo de energia.  

Nesse sentido, os fatores como a geração de emprego, a produção local de alimentos e 

a utilização de equipamentos devem também ser considerados na seleção dos métodos de 

irrigação, além disso, os impactos ambientais de cada método, como erosão para evitar a 

degradação ambiental e o desperdício da água. 

É importante ressaltar que nestas propriedades é empregado considerável investimento 

de capital representado por um grupo de agricultores com visão empreendedora, que 

paulatinamente tem aumentado o processo de modernização agrícola, em especial na 

produção da batata doce e do tomate no agreste e consequentemente tem levado a ganhos 

consideráveis no final do ano agrícola. Mas atrelado a esse desenvolvimento, percebe-se um 

cenário de grandes mudanças tecnológicas, à custa de intensivo uso do solo, da prática da 

monocultura (batata doce), uso de agrotóxicos e adubos químicos de forma intensiva e sem 

controle.   

 

 

3.4 RECURSOS PRODUTIVOS: MÁQUINAS, INSTRUMENTOS AGRÁRIOS E 

VEÍCULOS. 

 

 

Para aumentar a capacidade produtiva das pessoas, é necessário introduzir 

mecanismos tecnológicos nas atividades produtivas que de acordo com Silva (2003), deve-se 

processar especialmente nos setores de bens necessários à reprodução da classe trabalhadora e 

no de bens de produção.  

Nesse sentido, Martins (2003) destaca que a família rural está orientada cada vez mais 

para o moderno, para o mercado e para a modernização, ou seja, para a inserção na economia 

moderna e nos seus benefícios econômicos e sociais, do que para o modo de subsistência, 

mesmo sendo um trabalhador empreendedor em conflito. Mas o moderno e capitalista aparece 

nessa trajetória como afirmação de valores da tradição conservadora: família, comunidade, 

terra, trabalho e religião.  
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Para Silva (2003), a tecnologia cumpre duas funções básicas na sociedade capitalista. 

A primeira, econômica, aumentando a produtividade do trabalho, propicia a formação de um 

lucro extraordinário para os capitais individuais. A outra, como forma de dominação social, 

que tem por finalidade a reprodução da divisão social do trabalho, para a manutenção do 

modo de produção capitalista. O autor ainda destaca que: 

 

[...] a tecnologia depende da forma de poder existente na sociedade na qual e 

para quais esses conhecimentos foram gerados. Por isso, é que não pode 

discutir a questão da “adequação tecnológica” sem explicar o tipo de 

sociedade que se deseja construir. (Silva, 2003 p. 16/17) 

 

Por isso é fundamental o progresso técnico para aumentar a produtividade do trabalho. 

Mesmo que favoreça o sistema capitalista, do ponto de vista dos capitais particulares 

aplicados ao processo produtivo, mas esse progresso de técnicas capitalistas pode aumentar o 

lucro dos proprietários a partir dos meios de produção  privados. 

Assim pesquisou-se o uso ou não de tratores, dos implementos, das máquinas e dos 

veículos existentes no estabelecimento, sob a responsabilidade do produtor, quer fossem de 

sua propriedade ou de propriedade coletiva de produtores, arrendados, alugados ou cedidos 

por terceiro. 

Destaca-se também, os arados na forma de tração (animal e mecânica), as máquinas ou 

implementos de tração animal ou mecânica, destinados à semeadura, plantio, colheita, e os 

destinados à aplicação ou distribuição de agrotóxicos, as adubadoras. Foram incluídos na 

pesquisa os veículos de tração animal e mecânica (caminhões, automóveis, reboques, motos), 

além de kits de irrigação, motores, bombas para distribuição de água. 

Registrou-se também o valor total dos investimentos efetuados em tratores, máquinas 

e implementos, e veículos, fossem novos e usados, existentes no estabelecimento no período 

de referência. Além disso, foram utilizados os seguintes instrumentos: a enxada (figura 18) e a 

foice instrumento básico do agricultor não pode faltar na propriedade e, segundo alguns, é a 

“caneta” do homem do campo, por isso todos os entrevistados responderam que possuem 

várias enxadas.  

Em relação ao uso do trator (figura 19), principalmente no uso para gradeação da 

terra, apenas 6% dos agricultores têm o trator e para fazer o seu serviço e trabalhar alugado 

em outras propriedades geralmente a locação é determinada por hora trabalhada e equivale a 

R$ 80,00 reais/hora. Dos agricultores que foram entrevistados, apenas 30% utilizam o trator 

para gradear a terra. Na verdade a maioria dos agricultores trabalha com o arado de tração 
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animal (figura 20) porque são áreas pequenas para tombar ou gradear e não compensa o uso 

do trator porque pode prejudicar o solo da malhada, logo, o ideal é revolver a terra com o 

arado de tração animal que, ao mesmo tempo, é utilizado para fazer as leiras no plantio da 

batata doce ou amendoim.  

 

 

Figura 18. Instrumento de trabalho do agricultor no Povoado Candeias – Moita 

Bonita/SE. Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

 
Figura 19. Uso do trator para o preparo do solo no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 
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Figura 20. Utilização do arado de tração animal para o preparo do solo no Povoado 

Campo Grande – Moita Bonita/SE. Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Na figura 21, podemos observar que, 60% dos agricultores possuem arado de tração 

animal e 40% não possuem, mas alugam por empreita para fazer o serviço, ou seja, apesar de 

a modernização facilitar o processo e acelerar no preparo do solo, todos os agricultores 

entrevistados ainda utilizam o arado de tração, mesmo os que utilizam o trator. 

 

 
Figura 21. Recursos produtivos. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012. 
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Os equipamentos de irrigação são encontrados em todas as propriedades que possuem 

essa tecnologia, o que diferencia é a potência dos motores, porque deve-se levar em 

consideração a particularidade de cada sistema de irrigação, disponibilidade de água, área 

plantada, potência da energia e a condição do agricultor, pois esses equipamentos são 

relativamente caros e sempre precisam de manutenção já que tem bombas de água que 

chegam a operar o dia inteiro. 

Em relação ao uso da plantadeira manual (figura 22), 70% dos agricultores 

responderam que possuem e/ou utilizam apenas para o plantio do milho e o amendoim, pois 

as outras culturas são necessárias semear as sementes com maior precisão, e não tem como 

utilizar a plantadeira manual ou mecanizada. Já o pulverizador manual (figura 23), é comum 

entre os agricultores, e todos os agricultores que foram entrevistados responderam possuir o 

seu. Na amostra destacamos dois agricultores que possuem pulverizador de trator, sendo que a 

utilização é apenas na sua propriedade porque é necessário o planejamento entre as linhas da 

cultura para o trator passar por dentro da plantação, e isso requer áreas maiores, e para os 

demais agricultores não é viável a pulverização mecanizada em função do exíguo tamanho da 

propriedade. 

 

 
Figura 22. Uso da plantadeira manual para o plantio do amendoim no Povoado Candeias – Moita 

Bonita/SE. Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 
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Figura 23. Uso do pulverizador costal/manual no Povoado Candeias – Moita Bonita/SE. Foto: Ramon 

Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Na figura 24, observa-se a infraestrutura dos estabelecimentos, sendo que em todas as 

propriedades encontramos energia elétrica, já que é preciso para utilizar equipamentos para 

irrigação. Dos entrevistados, 70% responderam ter água encanada do poço artesiano dentro de 

casa e os outros 30% disseram ter a água próximo de casa. Praticamente todos os agricultores 

entrevistados têm pelo menos um poço artesiano na propriedade, apenas 4% dos entrevistados  

que não trabalham com agricultura irrigada não têm o poço, e utiliza a água de barragens. E, 

por fim 40% dos agricultores responderam que, mesmo com o poço artesiano, investiram em 

uma barragem que no período do inverno, acumula água e serve para uma eventualidade 

durante a estiagem caso o poço precise de manutenção, outros utilizam a barragem como 

reservatório porque o poço tem a vazão pequena entre 2 a 5 mil litros de água por hora. Então, 

é necessário bombear a água para a barragem e em seguida irrigar.  
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Figura 24. Infraestrutura no estabelecimento 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

 

Nesse sentido, o trabalho de campo foi importante para entender a postura dos 

agricultores familiares e ao mesmo tempo a utilização desses instrumentos modernos e 

tradicionais que hoje fazem parte do processo produtivo da agricultura irrigada no AI. 

Na agricultura irrigada, são fundamentais os meios de transporte e de trabalho animal 

e mecanizado (figura 25), por isso na pesquisa de campo foram encontrados vários exemplos. 

Dos pesquisados 55% responderam que têm pelo menos uma bicicleta e utiliza como meio de 

transporte em algum momento, o restante, ou seja, 45% disseram não possuir a bicicleta para 

essa finalidade. O animal é utilizado para as duas finalidades, sendo que 60% dos agricultores 

possuem pelo menos um animal, que serve para o trabalho e para o transporte, como podemos 

observar na (figura 26) o transporte da rama de batata. 
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Figura 25. Transporte da batata doce no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

 
Figura 26. Transporte da rama de batata na carroça de burro. Povoado Campo Grande – Moita 

Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

O que chama a atenção na pesquisa é a quantidade de motos que encontramos com os 

agricultores, dos entrevistados 90% possuem motos, e vale ressaltar que tem famílias que cada 

membro possui uma moto e sempre estão trocando anualmente. Com relação ao automóvel, 

40% dos agricultores afirmaram que têm um carro e usam para o transporte da família até a 
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cidade e para o trabalho quando necessário. Encontramos também 6% dos agricultores que 

possuem caminhoneta, usam para pegar frete de outros agricultores, para as necessidades da 

família e da propriedade. Figura 27: 

 

 
Figura 27. Meio de Transporte e de Trabalho. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012. 

 

Outro meio de transporte comum na região é a mercedinha
7
, sendo que 20% dos 

agricultores possuem e usam para transportar as pessoas do povoado até as feiras da região. 

Além disso, transportam a produção de alguns agricultores até o mercado em Itabaiana na 

madrugada da quarta e quinta feira. Outra utilidade da mercedinha (figura 27) é para o 

transporte de esterco de gado comprado no sertão sergipano, substituindo o carro de boi e a 

carroça de burro tão utilizada no passado. E por fim, 6% dos agricultores possuem um trator, 

para trabalhar na sua propriedade, e alugado para quem precisar do serviço.  

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Pequeno caminhão, utilizado para o transporte  de cargas e pessoas em médias e curtas distâncias.  
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3.5 OS POÇOS ARTESIANOS E A IMPORTÂNCIA PARA O FORNECIMENTO 

DE ÁGUA PARA A AGRICULTURA IRRIGADA 

 

 

Nos municípios (Itabaiana, Moita Bonita e Ribeirópolis) a água subterrânea tem 

importância, por representar, muitas vezes, o único recurso disponível para o suprimento da 

população e dos rebanhos nos períodos de chuvas escassas ou inexistentes, haja vista que os 

pequenos mananciais superficiais geralmente secam e os grandes reservatórios chegam a 

atingir níveis críticos, provocando quase sempre colapso no abastecimento de água. 

Essa realidade é percebida a cada ciclo da seca e com isso os governos federais e 

estaduais promovem, entre outras medidas emergenciais, programas de perfuração de poços 

visando aumentar a oferta de água e minimizar o sofrimento da população. Além das ações do 

Estado, empresas particulares fazem a perfuração de poços artesianos como no agreste de 

Itabaiana. Atualmente duas empresas privadas e a COHIDRO perfuram poços na região.  

O proprietário de uma das empresas afirmou que a maioria das perfurações não é 

cadastrada pela Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais-CPRM, ou seja, a grande parte 

dos poços artesianos do agreste de Itabaiana é clandestina. O empreendedor destacou que a 

burocracia para a legalização chega a atingir cinco meses de espera, além do tempo que deve 

ser disponibilizado para deslocar-se até Aracaju para resolver os trâmites legais. Além disso, 

essa legalização pode aumentar em 100% o custo da perfuração.  

Para perfurar um poço artesiano (figura 28) “clandestino”, inicialmente realiza-se a 

perfuração de 60 metros de profundidade com custo em torno de R$ 3.500,00 reais, mais R$ 

90,00 reais por metro de revestimento da tubulação, ou seja, pode chegar a R$ 5.000,00 mil 

reais somente na perfuração, excluindo os custos de instalação, encanamentos, bomba de água 

e demais despesas que podem aparecer no processo. A perfuração legalizada pode custar até 

10.000 mil reais e torna inviável para a maioria dos agricultores da região, na visão desse 

empresário. 

Todavia, a empresa tem perfurado poços legalizados para prefeituras, indústrias e 

outras instituições, pois necessitam do cadastro do poço para comprovarem gastos. O que 

mais chama atenção é que, segundo o empresário, nos últimos cinco anos a empresa perfurou 

aproximadamente 1.000 poços nos municípios (Itabaiana, Ribeirópolis e Moita Bonita), e a 

outra empresa também chegou a perfurar 1.000 poços e, por fim, a COHIDRO perfurou cerca 

de 300 poços. 
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Figura 28. Perfuração de poço artesiano. Povoado Candeias – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Com isso totalizam 2.300 poços nesses municípios sendo que no cadastro do CPRM 

não chegam a atingir 1.000 poços perfurados. Esse dado é preocupante porque a perfuração 

está sendo realizada de forma desordenada, sem planejamento, muito menos com estudo 

geológico da área e isso pode provocar uma série de problemas num futuro próximo para estes 

municípios que têm na agricultura irrigada a fonte de renda de várias famílias. Agregando-se à 

questão do abastecimento de água nesses municípios através de poços artesianos, é necessário 

um planejamento urgente para o uso desse recurso para não provocar um caos para a 

população dessa região. 

Como não existe um estudo geológico para perfurar o poço em um local mais 

adequado com a possibilidade de encontrar água no subsolo, as empresas não se 

responsabilizam caso não encontrem água naquele local que foi marcado e perfurado, com 

isso os agricultores utilizam experiências baseadas no senso comum para se aproximar do 

local mais provável para encontrar uma boa reserva de água.  

Essa experiência é realizada rusticamente com “galha
8
” de goiabeira no formato de 

“forquilha
9
”. Segundo os agricultores que fazem essa experiência, é necessário ter 

sensibilidade para perceber as vibrações que o galho provoca nas mãos para encontrar o lugar 

ideal. Para o empresário que adota essa experiência e estudos geológicos, a margem de erros 

                                                           
8É uma estrutura da planta. 
9
Forcado de três pontas para remexer mato ou palha. 
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chega a 30% para ambos os experimentos, mas é claro que muitos agricultores não acreditam 

em nenhuma das opções, e indica um local por conveniência como proximidade da casa que 

reside, próximo da rede de energia para economizar cabos, próximo do local que pretende 

irrigar.  

Todavia essa enorme quantidade de poço, é de conhecimento do Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM, que concebeu o Projeto Cadastro da Infraestrutura Hídrica do Nordeste e 

iniciou a sua execução pelo estado de Sergipe, com apoio do governo estadual, através da 

Superintendência de Recursos Hídricos – SRH, vinculada à Secretaria de Planejamento, 

Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. Este projeto tem como meta o cadastramento e 

levantamento das condições atuais de todas as fontes (poços tubulares, poços amazonas, 

fontes naturais) que captam e produzem água subterrânea em cada município do estado.  

Essa realidade justifica o cadastramento e o levantamento, em cada município do 

estado, da situação atual de todas as captações existentes, o que dará subsídio e orientação 

técnica às comunidades, gestores municipais e órgãos governamentais na tomada de decisões, 

para o planejamento, execução e gestão dos programas emergenciais de perfuração e 

recuperação de poços.   

Nesse sentido a CPRM realizou em 2002 levantamento nos municípios e registrou em 

Moita Bonita a presença de 80 poços d´água, sendo todos do tipo poços tubulares.  A situação 

dos poços tubulares na data do cadastramento. No município de Ribeirópolis registrou a 

presença de 98 poços de água e, no município de Itabaiana, registrou a presença de 697 poços.  

A CPRM registrou que esses números estão abaixo da realidade, uma vez que 

problemas operacionais diversos impediram o cadastro de todos os poços, portanto o numero 

de poços artesianos na região do agreste de Itabaiana é maior do que se tem registro. 

Na verdade, os poços deveriam sofrer manutenção periódica para garantir o seu bom 

funcionamento, para assegurar a boa qualidade da água. Do ponto de vista bacteriológico, 

devem ser implantadas em todos os poços medidas de proteção sanitária: cercado, com tampa 

e laje de proteção. 

Com relação à vazão desses poços, ela é imprecisa e a quantidade de água, podendo 

variar de uma região para outra, como em Ribeirópolis alguns lugares pode chegar a 20.000 

litros de água por hora, em outro povoado não passa de 2.000 litros de água por hora. Em 

Itabaiana e Moita Bonita a vazão também sofre essa variação, lembrando que tem regiões que 

não se encontra água no subsolo. Assim não há uma precisão e isso pode comprometer a 

viabilidade da agricultura irrigada. O ideal para produzir em uma área de 3 tarefas é acima de 
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5.000 mil litros de água por hora como podemos observar na figura 29 como está projetado o 

poço artesiano. 

 

 
Figura 29. Poço artesiano no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

 Quando a vazão do poço é menor que 10.000 mil litros de água, os agricultores 

constroem uma caixa de água com capacidade para mais de 100 mil litros de água (figura 30), 

ou improvisam um buraco e reveste com uma lona (figura 31). 

 

 

Figura 30. Caixa d‟água para o armazenamento de água no Povoado Candeias – Moita Bonita/SE. 

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 



129 
 

 
Figura 31. Reservatório para o armazenamento de água no Povoado Candeias – Moita Bonita/SE. 

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Assim a água do poço é bombeada para o reservatório e em seguida é distribuída com 

uma bomba mais potente para a área irrigada, mas com isso encarece os custos devido ao alto 

consumo de energia e equipamentos de irrigação mais potentes.  

 

 

3.6 AS PRINCIPAIS LAVOURAS CULTIVADAS NO AGRESTE DE ITABAIANA 

 

 

Na última década, a agricultura brasileira teve crescimento significativo na produção. 

A oferta de terras favoráveis ao cultivo, e os ganhos de produtividade alcançados com a 

utilização de novas tecnologias, apontados pelo censo agropecuário de 2006 revelam as 

condições que propiciaram uma maior participação do Brasil no mercado internacional e um 

melhor abastecimento do mercado interno, ao longo da década. 

Nesse sentido, o AI se encaixa nesse perfil de desenvolvimento e tem aumentado 

paulatinamente, a produção de horticulas através da irrigação. A produção também tem sido 

realizada em áreas de sequeiro no período de inverno (abril a agosto), quando se aproveita da 

água da chuva. Entretanto, a produção irrigada tem ocorrido tanto no inverno quanto no verão. 

As hortaliças, mandioca, milho e feijão que são cultivados em áreas de sequeiro costumam ser 

plantadas entre os meses de março e abril (período de inverno) e colhidas entre maio e agosto. 

Enquanto os cultivos de amendoim, batata-doce e de algumas hortaliças podem ocorrer  tanto  
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no  período  de inverno (março-abril) quanto no período de verão (setembro-novembro) 

(DINIZ; et. al., 1990, p.131).  

No trabalho de campo percebemos que existe diversificação da produção irrigada. 

Levando em consideração o ano de 2012 como podemos observar (figura 32) que segundo os 

entrevistados, o produto que mais se destacou foi a batata doce, a que todos os agricultores 

responderam que plantaram pelo menos uma vez em 2012. Em seguida destaca-se a produção 

de amendoim e pepino sendo que 60% dos  agricultores plantaram naquele ano. A produção 

de quiabo aparece em seguida, com 50% dos agricultores. Essas são as principais culturas 

produzidas na região porque existem vários atravessadores que compram essa produção para 

outros estados. Outros produtos ainda aparecem, mas em menor quantidade como a pimenta 

que representa apenas 30% dos agricultores, o tomate com 20% dos agricultores que 

plantaram no mesmo ano e abaixo de 10% dos agricultores aparecem a produção de folhas, 

mamão, vagem, macaxeira, maxixe e milho. 

 

 
Figura 32. Cultivos mais produzidos em 2012. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012. 

 

Essa diversificação da produção está associada a vários fatores que os agricultores se 

deparam com a realidade da região, como o fortalecimento da cadeia de comercialização da 

batata, do amendoim, do pepino e do maxixe que garantem a compra o ano inteiro, figura 33.  
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Figura 33. Diversificação da produção no Povoado Lagoa D‟água/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Esses agricultores têm “banca”
10

 nas feiras e plantam várias culturas para vender na 

feira a produção, como podemos observar na figura acima, o consórcio entre folhas, quiabo, 

tomate, macaxeira, pimenta, pimentão e mamão. Então, a saída é diversificar a produção para 

manter o abastecimento dos clientes e ao mesmo tempo tentar produzir em períodos diferentes 

para equilibrar a receita da família por causa da oscilação dos preços de mercado de cada 

cultura. 

 

 

3.6.1 O ciclo da batata doce  

 

 

O cultivo da batata doce em pequena escala é geralmente uma atividade múltipla de 

produção agrícola, exercida com reduzido uso de tecnologia e sem orientação técnica, 

obtendo-se baixos índices de produtividade e baixa qualidade dos produtos. Mas nos últimos 

anos a cultura da batata doce tem transformado essa situação, pois, ao longo do tempo, foi 

cultivada de forma tradicional pelos agricultores, em conjunto com diversas outras culturas, 

visando à alimentação da família, principalmente na primeira refeição diária, utilizada na 

forma de raízes cozidas.  

                                                           
10

Barraca onde é comercializado produtos na feira livre. 
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A produção brasileira teve um forte declínio nas últimas décadas. Entretanto, percebe-

se que o índice de produtividade tem sido crescente nos últimos anos, revelando que o sistema 

de produção tem sofrido mudanças que indicam uma evolução do nível tecnológico, embora 

muitas tecnologias disponíveis ainda sejam raramente aplicadas nessa cultura. Verifica-se que 

a batata-doce ainda detém o 6° lugar entre as hortaliças mais plantadas no Brasil, 

correspondendo a uma produção anual de 500.000 toneladas, obtidas em uma área estimada 

de 48.000 hectares de acordo com dados do censo agropecuário de 2006. 

A cultura adapta-se melhor em áreas tropicais. Nessas regiões, além de constituir 

alimento humano de bom conteúdo nutricional, principalmente como fonte de energia e de 

proteínas, a batata doce tem grande importância na alimentação animal e na produção 

industrial de farinha, amido e álcool. É considerada uma cultura rústica, pois apresenta grande 

resistência a pragas, pouca resposta à aplicação de fertilizantes, e cresce em solos pobres e 

degradados, mesmo assim produz grande volume de raízes em um ciclo relativamente curto, a 

um baixo custo, durante o ano inteiro. 

No AI, o investimento na cultura de batata-doce é muito baixo, comparado a outras 

culturas como o tomate, o pepino, etc. Além do bom nível de retorno econômico, o uso da 

tecnologia resulta na melhoria substancial da qualidade do produto, melhorando a sua 

aceitação e aumentando o poder de barganha no momento da comercialização. 

A cultura de batata doce necessita cerca de 500 mm de lâmina de água durante o ciclo 

produtivo para que apresente um índice elevado de produtividade. As raízes de reserva se 

formam já no início do desenvolvimento da planta, e estas estruturas além de se constituírem 

reserva para a própria planta, são unidades de reprodução que emitem novas brotações se a 

parte aérea da planta for eliminada ou se ressecar pela deficiência hídrica prolongada. Nesse 

caso, o ciclo cultural se prolonga, mas raramente ocorre perda total da lavoura, como é 

comum ocorrer com outras espécies, nessas condições. 

Existem diversas técnicas aplicadas desde o preparo do solo até o processamento pós-

colheita. A cultura pode ser conduzida de forma rudimentar, sem utilização de fertilizantes, 

agrotóxicos ou irrigação. O custo de produção é baixo ao se comparar com diversas outras 

hortaliças a batata doce demanda menos fertilizantes, irrigação e mão de obra, o que resulta 

em baixo custo relativo de produção. 

Permite uma colheita planejada que se constitui de raízes de reserva que se formam no 

início do ciclo da planta, e apresenta um momento específico de colheita, com 

aproximadamente 100 dias depois do plantio. O produtor pode antecipar, ou retardar a 

colheita, de acordo com a conveniência do produtor ao observar o preço de mercado do 
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produto, levando-se em conta, porém, que a antecipação corresponde à produção de raízes de 

menor tamanho e que o retardamento implica em maior incidência de pragas, além da 

formação de raízes acima dos padrões comerciais. 

No AI a cultura utiliza mecanização apenas no preparo do solo. O plantio é realizado 

manualmente em leiras
11

 ou covas
12

como ilustra a (figura 34). É uma atividade que 

geralmente consome grande quantidade de mão de obra. Entretanto, após o plantio faz se duas 

limpas, aduba duas vezes e irriga durante os 100 dias do ciclo. Alguns produtores intercalam a 

aguação logo após os 60 dias do plantio, irrigando de 2 em dois dias, mas depende do tipo da 

terra, disponibilidade da água, estrutura de encanação e mão de obra. Esse manejo pode 

interferir na produtividade. Sabendo-se que o uso de serviços mecanizados reduz o custo de 

produção e aumenta a possibilidade de lucro para o produtor. A cultura da batata doce tem a 

vantagem de ser adaptada a ambos os sistemas de produção, podendo ter etapas mecanizadas, 

especialmente o plantio e a colheita. 

 

 
Figura 34. Produção da batata doce em leiras no Povoado Campo Grande – Moita Bonita/SE. Foto: 

Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

A planta resiste a pragas e doenças, apresenta ainda crescimento rápido, cobrindo 

completamente o solo a partir de aproximadamente 45 dias do plantio como podemos 

observar na (figura 35). Ainda durante a fase de crescimento a raiz pode ser afetada pela 

                                                           
11O monte de terra ao lado de cada sulco num campo montado por um arado com tração animal ou por 

pessoas com enxada. 
12

 Monte de terra arredondado, construído com a enxada utilizando mão de obra braçal. 
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presença de pedras e fendas do solo, formando um produto tortuoso. O ataque de larvas de 

insetos, mesmo que não danifiquem severamente as batatas, formam orifícios e galerias 

superficiais que depreciam a sua aparência e podem interferir na comercialização do produto. 

 

 
Figura 35. Produção de batata doce no Povoado Candeias – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

 
Figura 36. Transporte da batata para lavar. Povoado Candeias – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 
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No período da colheita da batata é necessário várias pessoas no processo de trabalho, 

sendo que existe a divisão do trabalho. Os homens fazem o serviço mais pesado como cavar e 

carregar (figura 36) até o local onde esta lavando a batata, o serviço de destalagem, ou seja, 

separar a batata de qualidade e tirar as raízes que crescem na batata fica por conta de crianças 

e mulheres. As mulheres ainda são quem lava a batata (figura 37) e levam para o ensacador. 

Então o ensacador (figura 38) fecha esse ciclo com o olhar para selecionar a batata grande da 

pequena e ensacar em sacos diferentes, isso porque o preço é diferenciado para o saco de 

batata pequena, na linguagem deles se conta dois por um. O saco é fornecido pelo 

atravessador e ao ensacar é pesado, para não passar de 40 quilos. Há ainda uma diferenciação 

no valor pago a cada trabalhador desses, como 50,00 reais para o cavador e carregador, 30,00 

para quem lava e 2,00 por saco para o ensacador. 

 

 
Figura 37. Lavagem e ensacamento da batata doce no PovoadoSítio Velho – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 
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Figura 38. Ensacando a batata doce no Povoado Sítio Velho – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Existe na região outra relação de compra e venda entre agricultor e atravessador, que 

pode ser realizado da seguinte forma: no ato da compra o atravessador é acompanhado por 

uma equipe que realiza todo o trabalho da colheita e remunera 4,00 por saco. Esse valor é 

repassado para as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Aqueles agricultores de 

família reduzida ou esta com outro serviço atrasado prefere esse acordo e destaca que esse 

processo é mais vantajoso, em função da prática que essa equipe possui. 

Assim, o cultivo da batata doce mesmo com todo esse trabalho e emprego de mão de 

obra proporciona um lucro em torno de 50% para o agricultor e isso tem contribuído para a 

geração de renda na região.  

Por outro lado, um entrave é com relação à comercialização dessa produção, 

principalmente no que diz respeito ao pequeno volume de venda destinados aos 

supermercados, feiras e aos atacadistas. Com isso, não se formou, ao longo do tempo, um 

canal regular de comercialização e não se conhecem casos de produção programada ou 

organizada em forma de cooperativas ou associações que consiga gerenciar a produção no 

agreste de Itabaiana. 

O maior volume de vendas ocorre entre os produtores e intermediários formando-se 

então um ciclo vicioso e de dependência, que muitas vezes provoca a insatisfação dos 

agricultores pelo baixo valor pago. A comercialização dessa raiz ocorre tanto nos (sítios) 

quanto no mercado de hortifrutigranjeiro da cidade de Itabaiana, ocorrendo a presença de 
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intermediário no local de produção, no mercado de Itabaiana e no momento da venda 

interestadual. 

Durante a pesquisa de campo foram entrevistados alguns intermediários da batata doce 

que atuam na região e os mesmos afirmaram que compram esse produto tanto nas áreas de 

produção quanto no mercado. Esses comerciantes estão comercializando cerca de 25 

“caminhões  truck” totalizando aproximadamente 500 toneladas por semana, no período da  

maior safra, que corresponde ao final do inverno. Essa safra atualmente é sustentada em todas 

as estações do ano, tendo como variação o preço, a depender de safras de outras regiões do 

país.  

Estes intermediários firmam contratos com o agricultor de várias formas. Uma delas é 

o “compromisso” que fecham antes mesmo da colheita com a antecipação em dinheiro para o 

agricultor arcar com algumas despesas. Outros vendem sua produção o ano inteiro ao mesmo 

intermediário, independente do preço estar de acordo ou não com o mercado.  

Na figura 39, pelos resultados da pesquisa de campo, podemos observar que o preço 

do saco de batata doce sobe de forma significativa a cada trimestre. No primeiro trimestre, 

período em que produção sofre uma redução em função do longo período de estiagem, o saco 

alcançou o preço de R$ 40,00 reais.No segundo trimestre o preço ainda oscilou e pode 

alcançar R$ 50,00 reais ou até mais, depende do período de estiagem da região já que nesse 

período do ano a área de produção é reduzida em função do verão, ou seja, a produção é 

totalmente irrigada. 

 

 
Figura 39. Variação do preço da batata doce em 2012. 

Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 
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No terceiro trimestre, que se caracteriza pela produção do inverno, a quantidade 

produzida triplica e o preço despenca, para 15 reais, alguns agricultores para não perder 

vendem, inclusive, a R$ 10,00 reais o saco para o gado. No quarto trimestre, a produção do 

inverno se esgota e o preço começa a subir, então é nessa incerteza que os agricultores 

convivem todos os anos, mas mesmo com o preço baixo, ainda é suficiente para cobrir as 

despesas. Porém, o que altera é margem de lucro, dependendo da oferta. 

Já no município de Moita Bonita, que atualmente, é o segundo maior produtor de 

batata doce do estado de Sergipe, com uma produção de cerca de 16 mil toneladas ano, 

encontra também os maiores comerciantes desse produto, que vendem para todo o território 

nacional e até internacional. No entanto, o AI tem exportado a batata para vários estados do 

Brasil, principalmente para as regiões Sul, Sudeste e estados do Nordeste do Brasil (figura 

40). 

 

 

Figura 40. Fluxo de exportação de batata doce em 2012 

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007.  

Organização: Diana Mendonça de Carvalho e Ramon O. Vasconcelos (2013). 
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A batata doce tem sido consumida de várias formas, e utilizada em inúmeras receitas 

tanto de doces como de salgados. A produção também serve de matéria-prima para  as 

indústrias alimentícias e de cosméticos que é exportada para outros estados do Brasil, como 

São Paulo e Paraná, países do MERCOSUL, Estados Unidos e Europa, como Espanha e 

Portugal. 

Essa comercialização é realizada pelo próprio produtor, negociando seu produto para 

os intermediários locais em sua propriedade ou no mercado de Itabaiana. Esse processo de 

intermediação acaba estabelecendo relações de dependência entre os envolvidos na 

comercialização da batata doce que para muitos agricultores não tem o que reclamar em 

função da facilidade e garantia da compra na sua própria residência.  

De acordo com Carvalho (2010), a comercialização atende mercados internacionais, 

como Argentina, Paraguai e França. Esse processo esta associado à revenda promovida para o 

Rio Grande do Sul, visando o abastecimento da indústria de alimentos desse estado. Dessa 

forma, a cadeia de comercialização e os fluxos proporcionados por esse produto têm alcance 

espacial no âmbito local, regional, nacional e até mesmo internacional (SANATANS, 2005). 

Segundo o presidente da COOPERAFES, a batata doce é responsável por 80 % da 

renda oriunda da agricultura familiar no município de Moita Bonita, e principal geradora de 

trabalho, o que  faz a mais importante fonte de renda da região, por ter um ciclo rápido e boa 

parte dos produtores disporem de água para irrigação através de poços artesianos ou pequenos 

reservatórios de água particulares (pequenas barragens), onde os mesmos chegam a produzir 

três safras anuais com produtividade elevada independente da estação do ano. Mas segundo os 

agricultores a produção do verão mesmo com investimentos elevados deixa a maior 

porcentagem de lucro em função dos melhores preços.  

 

 

3.6.2 A produção de Amendoim e de Hortaliças  

 

 

A produção do amendoim tem o ciclo parecido com o da batata doce, mas requer mais 

tratos culturais. No AI essa produção esta entre as mais cultivadas perdendo apenas para a 

batata. Isso se realiza em função de essa cultura ser produzida mesmo antes da irrigação no 

período do inverno. Assim a irrigação e as novas técnicas para produzir, a cultura ganhou 

espaço e hoje é cultivada principalmente no período que antecede os festejos juninos em 

função de fazer parte da cultura nordestina, como comida típica dessa época. 
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O amendoim é plantado em leiras ou diretamente na terra depois de gradeada, sendo 

que no momento da limpa é montada a leira. A semente pode ser planta com plantadeira 

manual ou semeada e enterrada com a mão a cada 30 centímetros de distância entre os pés e a 

cada 50 centímetros de cada linha como podemos observar na (figura 41). 

 

 
Figura 41. Vista parcial da produção de amendoim no Povoado Candeias – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

É necessário duas ou três limpas e o uso de agrotóxicos a cada 8 dias, mas não precisa 

fazer adubação. Pelo contrário, o amendoim retém o nitrogênio da atmosfera e deposita no 

solo, sendo uma ótima opção para a realização da rotação de culturas. Essa cultura pode ser 

irrigada por aspersão, como mostra a figura abaixo, ou por sulco, gotejamento ou 

microaspersores. Entretanto o mais utilizado na região é a aspersão. 

O ciclo dessa cultura é de aproximadamente 90 dias, ou que apresente a maturação 

antecipada da vagem. A colheita requer o emprego de várias pessoas para “arrancar” e 

despencar o amendoim. Existe, assim como a batata, a divisão de tarefas, mas a lavagem da 

vagem é feita pelo comprador do amendoim, que antes de cozinhar lava de duas a três vezes 

(figura 42).  
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Figura 42. Lavagem do amendoim para o cozimento no Povoado Várzea do 

Gama Itabaiana/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

A produção de amendoim na região é a mais importante do estado de Sergipe e a 

produção é comercializada em todo o estado como ilustra a (Figura 43), com destaque para a 

capital, e da pulverização dos pontos de venda, como os mercados centrais e as feiras de 

bairro. A principal forma de comercialização do produto é a venda direta dos vendedores que 

lavam, cozinham e comercializam nas feiras. É interessante a forma como vendem o 

amendoim, feito em um recipiente chamado de litro, ou seja, com uma lata ou um pedaço de 

cano estabeleceram como unidade de medida e venda a varejo nas feiras. 
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Figura 43. Fluxo do amendoim no estado de Sergipe em 2012 

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007.  

Organização: Diana Mendonça de Carvalho e Ramon O. Vasconcelos (2013). 

 

Outra característica do produto é a forma como é comercializado entre os agricultores, 

a medida de farinha, em que um saco corresponde a 8 medidas, ou a meia quarta, essa forma 

de medir sempre foi utilizada na comercialização de farinha. Essa medida é comercializada 

em quarta ou em dois sacos de amendoim a um preço que varia a cada trimestre como 

podemos observar na (figura 44). No primeiro trimestre do ano o preço pode chegar a R$ 

300,00 reais a quarta em função do período mais seco da região. No segundo trimestre, o 

preço pode aumentar e chega a R$ 400,00 reais face aos festejos juninos, e então o consumo 

aumenta e a produção ainda é pequena por causa do período de estiagem, ou seja, a produção 

é irrigada. Já no terceiro trimestre o preço despenca para R$ 150,00 reais por causa da safra 

do final do inverno, então a produção aumenta e o consumo continua o mesmo.  

Assim muitos agricultores aproveitam o momento de preço baixo, realizam o 

secamento do amendoim para semente e vendem no início do inverno. Já no quarto trimestre 

o preço comercializado no mercado começa a aumentar e pode chegar a R$ 200,00 reais.  
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Figura 44. Variação do preço do amendoim em 2012. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

No que se refere ao grupo das hortaliças, esse é composto por verduras e folhagens. 

Sua produção apresenta índices elevados de produtividade. Os produtos de maior destaque no 

agreste de Itabaiana são: tomate, pepino, maxixe, coentro, alface, couve, cebolinha, pimenta. 

Embora a produção das hortaliças seja lucrativa, elas são suscetíveis aos fatores naturais, às 

necessidades de água e de fertilizantes, além de cuidados contra possíveis pragas que causam 

prejuízos. 

A semeadura das hortaliças pode ser feita diretamente no canteiro e em linhas, 

facilitando desta forma, o manejo das hortaliças como podemos observar na (figura 45). 

Depois que as hortaliças nascem, o agricultor tem o cuidado de analisar a quantidade de 

mudas, tomando o cuidado para que elas não estejam muito perto uma das outras. Um grande 

problema para a produção de hortaliças é a infestação das ervas daninhas em função da 

fertilidade do solo, com isso a produção pode ser comprometida e causar perdas na produção.  
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Figura 45. Produção de hortaliças no Povoado Sítio Velho – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

No manejo orgânico, a presença das ervas daninhas na horta desempenha 

aspectos  importantes. Elas protegem as hortaliças do sol e, além disso, servem para o 

combate de pragas e doenças. O único cuidado que se deve ter é de que sejam controladas 

quando estas atingirem um tamanho superior ao da cultura que está se cultivando, e isso 

significa que a erva daninha estará competindo com a cultura. Porque nesse tipo de manejo o 

que importa não é o tamanho ou a aparência do produto, mas a qualidade e o controle de 

agrotóxicos. E claro que na região a produção orgânica é insignificante, o uso de agrotóxicos 

é frequente. 

Para as hortaliças terem um bom desenvolvimento, quando estas atingirem um 

tamanho maior, é feita uma adubação direta através de uma covinha entre as linhas e colocar 

um pouco de esterco de gado ou, torta de mamona
13

, ureia
14

, 18/18
15

. Este processo 

proporciona um desenvolvimento mais rápido da planta. Porém, para realizar este processo 

                                                           
13A torta de mamona é um resíduo da produção de biodiesel, que apresenta grande potencial como 

fertilizante orgânico, mas, também, teores de sódio em sua constituição, em decorrência do uso de 

NaOH, como catalisador da reação de transesterificação, para produzir o biodiesel. 
14A ureia fertilizante é um produto sólido que se apresentana forma de grânulos brancos. Contém46%  

de  nitrogênio,  sendo  higroscópico  e solúvel em água, álcool e benzina e com uso na agricultura. 
15É um fertilizante composto, totalmente solúvel em água, desenvolvido para suprir todas as espécies 

de plantas com nutrientes essenciais e no momento exato das necessidades nutricionais, conforme o 

estágio de desenvolvimento das culturas. Permite fornecer 18% de cada um dos nutrientes (nitrogênio, 

fósforo e potássio). 
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geralmente é feito no final da tarde para evitar contado do produto com as folhas das 

hortaliças. Caso contrário, é possível que as folhas sejam queimadas.  

Além de todos os cuidados acima mencionados, as hortaliças devem ser irrigadas 

diariamente no período da manhã e, à tarde para que as mesmas possam obter um bom 

desenvolvimento e para que elas não percam as energias e proteínas. A maior produção de 

hortaliças é no período do verão, principalmente em função da qualidade, porque são 

extremamente sensíveis e nesse período a quantidade de água é controlada pelo método de 

irrigação, ao contrario do inverno que, além do excesso de água a temperatura é menor e pode 

queimar as folhas reduzindo a qualidade da produção. O método de irrigação mais utilizado é 

o de aspersão, mas alguns produtores utilizam também mangueiras raio laiser, microaspersor 

para tentar irrigar sem desperdícios.  

Os agricultores fazem rotação de culturas,  tendo cuidado para não realizar o plantio 

sucessivo de uma mesma cultura assim como para não realizar o plantio de hortaliças da 

mesma família. A rotação de culturas desempenha um papel muito importante na produção, 

pois ela reduz a chance do surgimento de pragas ou doenças e aproveita melhor os nutrientes 

disponíveis.  

Desse lado, esse processo protege as plantas, acelerando o desenvolvimento das 

mesmas e, posteriormente, aumentando a produção. É interessante que os agricultores têm 

consciência de que o manejo de horta com adubação química e uso de agrotóxicos provoca 

uma série de problemas ao meio ambiente e à saúde humana, todavia, não mudam para o 

manejo da horta com o uso de biofertilizantes e adubos orgânicos.  

Em relação à comercialização de hortaliças, isso tem ocorrido principalmente por 

intermédio do mercado atacadista, apesar de as vendas acontecerem de forma direta por 

intermédio dos produtores, feirantes e pelas próprias redes de supermercados. 

 

No agreste sergipano existem pequenas áreas em que a propriedade é 

extremamente dividida, os agricultores cultivam a mandioca, ao lado de 

legumes, cebola, tomate, visando ao abastecimento de Aracaju e Salvador. 

Dispondo de pouca terra e necessitando tirar o máximo de rendimento, os 

proprietários compram adubo orgânico oriundo da área de criação e fazem 

uma agricultura que é uma verdadeira jardinagem. O grande problema com 

que defrontam é o da grande oscilação de preços dos produtos, uma vez que 

o poder público não garante o preço mínimo. (Andrade 2011, p 170) 

 

No caso do pepino, o consumo é pequeno no estado e a produção é praticamente toda 

escoada para Salvador, onde pelo menos dois intermediários que compram e determinam o 

preço de acordo com a demanda na Bahia em função da produção de municípios baianos 
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como Água Branca. O preço do saco de pepino tem variação trimestralmente, em função do 

período mais seco, quando a produção é totalmente irrigada, e no período do inverno no 

segundo e terceiro trimestre, quando área plantada é bem maior por causa daqueles 

agricultores que trabalham apenas com a agricultura de sequeiro. Com isso a produção é 

enorme, cada intermediário chega a comprar 400 sacos de pepino três dias por semana, 

excetuando-se a produção retida no estado, onde o preço despenca, podendo alcançar R$ 2,00 

reais como destacaram alguns agricultores. 

Sobre a comercialização do tomate, este sofre oscilação do preço no decorrer do ano 

(figura 46). No primeiro trimestre, período bastante seco na região com a produção 

exclusivamente irrigada e com poucos agricultores que se arriscam em função da exigência 

que essa cultura necessita, e ao mesmo tempo coincide com o período chuvoso da região 

sudeste, sendo que a maior região produtora do país e no período da safra chega ao mercado 

aproximadamente 10 caminhões por semana de tomate desta região. Como o tomate é 

bastante sensível ao calor e ao excesso de água a produção é mínima e o preço bate o recorde 

a cada ano como em 2012 que chegou a R$ 70,00 reais a caixa com 20 quilos.  

 

 

Figura 46. Variação do preço do tomate em 2012. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012. 

 

No segundo trimestre o preço começa a despencar e pode custar R$ 40,00 reais em 

função da produção da região Sudeste e com isso interfere no preço do tomate produzido no 
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AI, sendo que se fosse somente a produção do estado ninguém calcula quanto custaria o preço 

de um quilo de tomate, por causa da fragilidade da cultura e por ser um dos frutos mais 

consumidos entre as hortaliças. No terceiro trimestre, o preço despenca de vez e pode chegar a 

R$ 10,00 reais e até mesmo mais barato a depender da qualidade em função do período 

chuvoso da região. No quarto trimestre o preço começa a aumentar e podem custar R$ 25,00 

reais a caixa de 25 quilos.  

É interessante observar que a oscilação de preços opera com toda a produção hortícola 

do AI em função do período chuvoso, em que aumenta a área plantada de cada cultura, e em 

função da produção de outras regiões e por não haver uma organização entre os agricultores 

da região, que ao observar o preço mais elevado de uma determinada cultura, prepara a terra, 

planta e muitas vezes quando comercializa não tem preço porque vários agricultores 

plantaram a mesma coisa. Logo, os mesmos afirmam que seria necessário um melhor 

planejamento evitando trabalhar com pequena margem de lucro, porque como diz o agricultor 

C.S.P.:  

 

Se a planta produzir ela não da prejuízo, mas a margem de lucro aumenta se o 

preço estiver alto como vender uma caixa de tomate por R$ 70,00 reais, um pé 

de coentro por R$ 1,00, um saco de batata por R$ 50,00 reais, uma caixa de 

maxixe por R$ 40,00, é o mesmo que cavar ouro no agreste, mas ao plantar 

ninguém consegue prever porque mesmo no período irrigado que controla a 

água, as pragas e doença, pode vir uma trovoada e você perder parte da 

produção, então além de trabalho você tem que ter sorte para acertar no preço e 

na planta e quando isso acontece é de enricar, como eu cheguei a fazer R$ 70,00 

mil em uma planta de batata doce e meu vizinho R$ 170,00 mil em uma 

plantação de tomate. 

 

 O consumo e a comercialização desses produtos são elevados no mercado sergipano e 

nos mercados de estados vizinhos, como em Alagoas e na Bahia (figura 47). Isso é decorrente 

da fragilidade do produto e o alcance deles é restrito a esses mercados sendo sua 

comercialização diária entre produtores, intermediários e consumidor final.  
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Figura 47. Fluxo da produção hortícola em 2012. 

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007.  

Organização: Ramon O. Vasconcelos, Diana Mendonça de Carvalho (2013). 

 

Deste modo, a produção e a comercialização das hortaliças atende a toda a 

microrregião de Itabaiana, e os demais municípios do estado de Sergipe (figura 48), produção 

escoada através de intermediários que compram diretamente ao produtor no sítio ou no 

mercado de Itabaiana e pelos feirantes que vendem em várias feiras do estado. 
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Figura 48. Fluxo da produção hortícola no estado de Sergipe em 2012 

Fonte: IBGE, base cartográfica: SEPLAN, 2007. Organização: Ramon O. Vasconcelos, Diana 

Mendonça de Carvalho (2013). 

 

A produção de hortaliças necessita de investimentos nos primeiros ciclos da produção. 

Dependendo da espécie, região e época de cultivo, os níveis de investimento podem ser altos. 

Entretanto, o consumidor tem exigido produtos com excelente qualidade, cuja dinâmica 

comercial tem exigido novas variações em relação ao que já é conhecido, principalmente no 

que se refere ao tamanho, cor e sabor.  Logo, os investimentos no cultivo são altos para 

produzir com excelência no mercado com produtos provenientes de outros estados. De acordo 

com COSTA (1992, p.157)  

 

[...] as hortaliças são os produtos que mais enfrentam problemas no estágio 

do escoamento da produção, devido às características desses cultivos como, 

ciclo produtivo curto e a existência  de  um  mercado  certo para sua 

comercialização, consequentemente o maior problema enfrentado se prende 

à armazenagem dos mesmos.  

 

De acordo com Carvalho (2010), em Sergipe existe uma constituição da cadeia 

produtiva de hortaliças e de raízes, no que se refere à produção e a comercialização, tem se 
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localizado a partir da especialidade produtiva, em que municípios se especializaram  e  pela  

cultura que produzem, como Malhador, com o inhame; Moita Bonita, com a batata doce e de 

Itabaiana com hortaliças.  De acordo com o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

de Ribeirópolis, o AI está precisando urgente de: 

 

Tem que correr atrás de uma cooperativa para vender nossos produtos 

vinculados a uma cooperativa, porque se tivesse uma cooperativa seria 

melhor, estamos plantando sem um orçamento, porque a 30 dias vendemos a 

batata a 50 reais e hoje esta por 20 reais, então não tem como fazer um 

planejamento, porque essa queda de preço em pouco tempo, estamos 

vendendo ao atravessador, chega lá caiu dez reais ele diminui 20, agente só 

através de uma cooperativa ou associação para trabalhar em parceria. O 

projeto seria  dessa forma para os agricultores planejarem o que iriam 

produzir, um planta batata, outro planta tomate e assim por diante, para não 

chegar o ponto que todos plantam  a mesma coisa e na colheita não ter a 

quem vender, esse é o grande problema  hoje da produção 

irrigada.(entrevistado em 20/10/2012) 

 

Carvalho (2010) ainda ressalta que no município de Itabaiana o fluxo comercial ocorre 

em vários dias da semana, tanto no Mercado de Hortifrutigranjeiros quanto no Largo José do 

Prado Franco. Com isso, fortalece os fluxos da cadeia de comercialização das hortaliças e das 

raízes em Itabaiana/SE.   
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4 - DESAFIOS E PERSPECTIVAS DA AGRICULTURA FAMILIAR 

IRRIGADA NO AGRESTE DE ITABAIANA 

 

 

O avanço da técnica possibilitou a elevação na velocidade do processo produtivo 

através do uso crescente de capital, ou seja, investimentos em ferramentas, equipamentos e 

máquinas. A natureza influência e determina consideravelmente os processos produtivos na 

agricultura (entre outros, as estações do ano, a temperatura, os índices pluviométricos, a 

umidade e a fotossíntese). Alterações artificiais nesses fatores (através de estufas, da 

irrigação) apresentam limites econômicos e técnicos.  

Dessa forma, essas tecnologias são viáveis somente no caso de determinados produtos 

por causa dos custos de implementação e, a partir de um determinado momento, pode se 

tornar economicamente inviáveis. Por isso, é necessário o investimento em tecnologia 

agrícola associado à orientação técnica, para propiciar a agricultura a adaptação ao meio 

ambiente, e não inversamente, como no caso da indústria, onde o ambiente pode ser adaptado 

às máquinas e há condições de separar o processo produtivo da natureza.  

Segundo Abramovay (1992, p.19) “quando se fala em produção familiar, à imagem 

que vem imediatamente ao espírito é a de um empreendimento de dimensões reduzidas, 

trabalhando com técnicas relativamente precárias e atrasadas”. E na verdade não podemos 

generalizar essa afirmativa, pois temos vários exemplos de quanto a agricultura familiar tem 

potencial para produzir aproveitando a força de trabalho. 

 

4.1 A QUESTÃO DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA NA AGRICULTURA IRRIGADA 

 

Mas, infelizmente, a realidade no agreste de Itabaiana, em relação à orientação técnica, 

é um elemento problemático, por ser muito limitada, sendo praticada em apenas 5% dos 

estabelecimentos, os quais são agricultores que estão cadastrados na Feira do Agricultor 

Familiar e recebem a orientação de técnicos da EMDAGRO. No trabalho de campo, 

percebemos que existe descrença, falta de interesse ou até mesmo, por uma questão cultural 

esses trabalhadores da agricultura continuam produzindo baseado em experiências extraídas 

por técnicas tradicionais, porque eles não buscam alternativas particulares, já que, segundo os 

agricultores, a atuação das instituições é deficiente. 

O que prova a falta de interesse em buscar a orientação técnica é que, por se tratar de 

uma pratica intensa que a agricultura irrigada, cerca de 95% dos agricultores afirmaram que 
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nunca fizeram analise do solo. Isso é preocupante porque mostra o quanto os agricultores 

estão vulneráveis aos investimentos elevados que fazem na propriedade e podem proporcionar 

sérios danos ao solo e, consequentemente, a renda do agricultor familiar.  

Na verdade, a orientação que esses agricultores recebem é praticamente nenhuma, pois 

a EMDAGRO desses municípios (Ribeirópolis, Moita Bonita e Itabaiana) tem um número 

reduzido de técnicos para atender a demanda dos agricultores da região, e principalmente 

esses povoados que produzem de forma intensa com a agricultura irrigada. Geralmente um 

técnico da EMDAGRO é escalado para orientar 200 agricultores, o que sobrecarrega e não 

consegue atender de maneira continuada, o que explica porque os agricultores não acreditem 

na orientação técnica da EMDAGRO e justifiquem a insatisfação dos agricultores com essa 

instituição. Porque, pela pesquisa de campo, 100% dos agricultores responderam que a 

atuação da EMDAGRO é deficiente. 

A esperança é que os agricultores do AI busquem assessoria e orientação técnica 

através de outros meios como o particular já que a informação alcança com maior facilidade, 

e os filhos dos agricultores têm uma visão mais empreendedora, com maior grau de 

escolaridade que os dos pais e entendem que a orientação técnica é importante e que rebate no 

aumento da produtividade. 

Historicamente os agricultores familiares foram excluídos dessas inovações por não 

existir interação com as instituições, em função do distanciamento entre agricultores 

familiares e suas organizações sociais. Dessa forma, é importante que os representantes dessa 

categoria sejam participativos e busquem medidas que possam beneficiar a agricultura 

familiar. Quando geradas dentro deste víes, estas permitem a criação de espaços para 

interação e discussão do saber científico e do saber dos protagonistas da agricultura familiar 

valorizando a geração de conhecimento e técnicas de produção passadas de geração a geração. 

 

 

4.2 USO DE AGROTÓXICOS E FERTILIZANTES QUÍMICOS 

 

 

A evolução da irrigação nos últimos anos introduziu uma série de inovações 

tecnológicas que possibilitaram o preciso controle da aplicação da água e de fertilizantes e 

pesticidas, diminuindo, por um lado, a drenagem e, por outro, os perigos de contaminação. 

Isto se traduz em um processo produtivo mais eficiente e ambientalmente mais saudável. 
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Além disso, os novos sistemas de irrigação elevaram os rendimentos, possibilitando a 

maximização dos benefícios socioeconômicos. 

Para SILVA (2003), a tecnologia é uma relação social, é um conjunto de 

conhecimentos aplicados a um determinado processo produtivo. No sistema capitalista a 

tecnologia adequada é aquela que permite gerar mais lucro, por isso a irrigação constitui uma 

estratégia para aumentar a renda dos agricultores familiares do AI. 

Na análise das condições ambientais dos recursos hídricos nas propriedades, observou-

se que os agricultores têm uma preocupação quanto à contaminação de rios e águas 

subterrâneas devido ao emprego de agrotóxicos, mas a maioria infelizmente não busca 

alternativa para minimizar os efeitos. Em campo constatou-se que 90% dos produtores fazem 

uso de água de poços artesianos e o restante de tanques, sendo que essas fontes de água são 

utilizadas não só para a agricultura, mas para o consumo doméstico, e vale ressaltar que essas 

fontes estão vulneráveis ao uso dos agrotóxicos.  

O sistema de adubação utilizado varia de acordo com a cultura.  No caso da batata 

doce que hoje é o produto mais cultivado no AI a adubação é feita com esterco de gado e 

ureia, ou seja, adubação química e orgânica. A forma como é adubada pode ser diretamente 

na cova ou a lanço. 

Na região predomina o uso de agrotóxicos como herbicidas, fungicidas e inseticidas, 

para controle de pragas, doenças e plantas invasoras.  A maior parte dos tratos culturais é 

realizada de forma manual com o uso do pulverizador costal.  Quanto à adubação, os 

produtores usam adubos orgânicos e químicos.  

Na (figura 49) podemos observar como ocorre a adubação nas unidades agrícolas no 

período da cultura. A maioria, ou seja, 88% dos entrevistados utilizam adubos orgânicos e 

químicos, 10% apenas orgânico e 2% fazem a adubação com apenas adubo químico. Essa 

adubação varia a cada cultura que é introduzida na terra, quando vai preparar a terra antes de 

gradear, se faz a primeira adubação com esterco de boi ou esterco de galinha ou ainda com 

esterco de bode.  
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Figura 49. Tipo de adubação 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Depois de gradear a terra faz, o plantio e, após 15 dias, faz a primeira adubação 

química que pode ser através da ureia como adubação nitrogenada, ou com 18/18, 10/15/10
16

, 

ou com adubo orgânico como a torta de mamona. Esses são os fertilizantes utilizados na 

agricultura irrigada. Para ter ideia, ao analisar a (figura 50), fica claro que 78% dos 

entrevistados fazem adubação com algum tipo de esterco, 18/18 e torta de mamona. Apenas 

10% usam somente esterco e 12% utilizam esterco e 18/18. Além desses fertilizantes, os 

agricultores, na busca por uma garantia na produtividade, chegam a aplicar duas vezes a ureia 

na mesma safra, e o uso excessivo de adubos químicos pode comprometer a acidez do solo, 

caso não seja feito a análise de solo para fazer a correção e usar o adubo indicada para cada 

cultura.  

 

                                                           
16É um fertilizante composto, totalmente solúvel em água, desenvolvido para suprir todas as espécies 

de plantas com nutrientes e fornecer altas doses de nitrogênio, fósforo e potássio. 

2% 

88% 

10% 

Tipo de adubação 

Químico

Químico/organico

Orgânico



156 
 

 

Figura 50. Fertilizantes utilizados na produção agrícola 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Quanto aos agrotóxicos, constatou-se que a maioria dos produtores usou o herbicida, 

inseticida e insumos. A maioria, ou seja, 92% usou o dessecante Glifosato, Atrazina e 

Gramocil para controlar o mato que compete com a plantação. Por fim 8%, afirmam ter 

usados outros herbicidas que não recordam o nome específico. O fungicida e o inseticida 

foram usados por todos os produtores.  O emprego dos agrotóxicos na condução da lavoura é 

um dos pontos mais polêmicos em termos de impacto da agricultura, mesmo não sendo tão 

visível quanto uma erosão, desmatamento e outros. Os cuidados no preparo e aplicação dos 

agrotóxicos são importantes para evitar ou diminuir a poluição e a contaminação de seres 

humanos, dos animais, das plantas, dos alimentos, da água e do solo. O ideal seria o manejo 

integrado de pragas ou controle biológico antes mesmo de adotar as práticas convencionais.  

Associado a isso, há também utilização pouco expressiva da rotação de culturas em 

relação ao total de estabelecimentos, principalmente se considerarmos que 95% dos 

agricultores não recebem assistência técnica. Práticas alternativas, como controle biológico, 

queima de resíduos agrícolas e de restos de cultura, uso de repelentes, caldas, iscas, etc, não 

são encontrados na região. Essa prática poderia estar contribuindo para a redução da 

utilização de agrotóxicos. 

Todavia, na correlação entre os estabelecimentos, que utilizaram agrotóxicos e o total 

de estabelecimentos de acordo com a origem da orientação técnica, o destaque é para os 

agricultores que fazem parte do projeto da Feira do Agricultor Familiar, que se caracteriza 

78% 

10% 

12% 

Esterco, 18/18 e torta

Esterco

Esterco, 18/18
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pelo emprego de tecnologias e insumos conceituados como alternativos, entre estes os 

agrotóxicos não são utilizados. Nota-se, também, que há um bom número de estabelecimentos 

que recebem orientação técnica da cooperativa COOPERAFES em Moita Bonita, e alguns 

não utilizam agrotóxicos.  

Em relação aos equipamentos de proteção individual, é preocupante a falta de cuidado 

dos agricultores, na maioria dos estabelecimentos, eles responderam que não utilizaram 

nenhum equipamento. Alguns declararam que utilizam bota e chapéu. Esse descuido com a 

saúde é percebido na figura 51, em que o agricultor está pulverizando sem nenhum 

equipamento de proteção. 

 

 

Figura 51. Agricultor pulverizando sem equipamentos de proteção individual no Povoado 

Candeias – Moita Bonita/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Quanto ao nível de instrução, na grande maioria dos estabelecimentos onde houve 

aplicação de agrotóxicos, os responsáveis pela direção dos trabalhos declararam possuir 

ensino fundamental incompleto ou nível de instrução menor. Como as orientações de uso de 

agrotóxicos que acompanham estes produtos são de difícil entendimento, o baixo nível de 

escolaridade, incluindo os que não sabem ler e escrever, estão entre os fatores 

socioeconômicos que potencializam o risco de intoxicação. 

A atividade agrícola provoca diversos impactos ao meio ambiente devido à intensiva 

utilização dos recursos extraídos da natureza. O desmatamento, o desenvolvimento de 

processos erosivos, o assoreamento de rios e reservatórios e o uso indiscriminado de 
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fertilizantes e agrotóxicos, que são exemplos dos efeitos nocivos tão combativos pelos 

ambientalistas. 

A irrigação contribui para o aumento da produção agrícola, mas, precisa ser operada 

de forma eficiente e adequada sob o ponto de vista ambiental por todos os agentes que se 

relacionam à técnica, como irrigantes, técnicos agrícolas, pesquisadores, para não se tornar 

um elemento gerador de problemas oriundos da produção intensiva.   

A inovação das técnicas empregadas na produção agrícola irrigada e o crescente uso 

de insumos agrícolas provocam uma preocupação em relação à  quantidade  de  resíduos  

gerados na  produção hortícola. O descarte das embalagens ou a reutilização da mesmas 

poderão ocasionar diversos impactos ao meio ambiente e ao ser humano de forma direta ou 

indireta.  

Buscou-se saber junto aos agricultores o que é feito com os resíduos agrícolas (vasos 

de agrotóxicos, sacos plásticos de fertilizantes, etc.) após serem utilizados seus produtos. Na 

figura52 podemos observar que 82% dos entrevistados deixaram bem claro que queimam as 

embalagens, principalmente os sacos de adubo; alguns chegam até reutilizarem os vasos de 

Glifosato e outros herbicidas para carregar  água para animais; e o restante, ou seja, a minoria 

com aproximadamente 18% informaram que devolvem esses resíduos em pontos de coleta 

localizados em Itabaiana e Ribeirópolis.  

 

Figura 52. Destino das embalagens de agrotóxicos. 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Verificou-se em campo que muitos resíduos são descartados  no  campo  a  céu  aberto  

sem  os  devidos cuidados (figura 53), principalmente os sacos plásticos de ureia, adubo 

82% 

18% 

QUEIMA

DEVOLVE
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18/18, pacote de Ditano e várias embalagens de inseticidas utilizados no manejo como 

podemos observar na (figura). De modo geral, o descarte dos resíduos agrícolas não preocupa 

os agricultores, não se mostraram interessados quanto ao seu descarte final.  Mesmo sendo 

reutilizados, esses produtores acabam expondo-se aos produtos altamente tóxicos, e a própria 

queima ocasiona  contaminação  ao  meio  ambiente.  

 

 

Figura 53. Embalagens de inseticidas descartadas em local inadequado no 

Povoado Candeias em Moita Bonita /SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Pela Lei Federal de nº 9.974 de 6 de Junho de 2000, o diploma legal orienta queos  

usuários  de  agrotóxicos,  seus  componentes  e  afins deverão efetuar  a devolução  das 

embalagens vazias dos produtos aos estabelecimentos comerciais em que foram adquiridos, 

de acordo com as instruções previstas nas respectivas bulas, no prazo de até um ano, contado 

da data de compra, ou prazo superior, se autorizado pelo órgão  registrante, podendo a 

devolução ser intermediada por postos ou centros de  recolhimento, desde que autorizados e 

fiscalizados pelo órgão competente.  

Apesar de todos os cuidados representados pelas medidas mitigadoras preconizadas, a 

instalação de sistemas de irrigação deve respeitar exigências ambientais para a sua 

implantação ou o seu funcionamento. Os agricultores devem ser parceiros para o 

desenvolvimento sustentável e não inacessíveis fiscais, e devem colaborar com a viabilização 

de projetos que compensem a utilização dos recursos naturais. 

Conhecer a possibilidade de ocorrência de impactos do uso da técnica, avaliando-os e 

desenvolvendo soluções tecnológicas que permitam melhorias, fazendo da agricultura irrigada 

uma atividade sustentável ecologicamente correta e capaz de gerar importantes benefícios 
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socioeconômicos é necessária diante da escassez dos recursos naturais que a cada dia 

preocupa a sociedade.  

 Desta forma, é fundamental que os agricultores tenham consciência do mal que estão 

fazendo para a sua saúde e para o meio ambiente, e aqueles que ainda teimam em queimar ou 

jogar em qualquer lugar do sítio as embalagens, se organizem para no momento que forem 

comprar mais produtos levem, as embalagens vazias, pois essa é a melhor opção de descarte. 

Evitando assim impactos negativos ainda maiores aos produtores e ao  meio ambiente.  

Assim, a contaminação do meio ambiente devido às práticas agrícolas tem levantado 

diversos questionamentos, no que diz respeito à sustentabilidade dos agroecossistemas. A 

cada safra busca inovar não só em máquinas agrícolas, mas em todos os tratos culturais sem 

levar em consideração as questões ambientais e sociais envolvidas diretamente nessa 

realidade que se encontra na produção irrigada em Sergipe. Nesse aspecto a sustentabilidade 

dossistemas agrícolas pressupõe uma paulatina redução do uso de agrotóxicos, ou apenas o 

uso de produtos não tóxicos.  

Os produtores, em sua maioria, se utilizam das tecnologias disponíveis de acordo com 

o sistema de produção predominante. Com o passar dos anos, há uma tendência do agricultor 

se especializar e lançar mão mais intensamente destas tecnologias, em detrimento de outras, 

como, por exemplo, as praticadas na agricultura orgânica ou agroecológica.  

Essa prática de agricultura orgânica nos estabelecimentos agropecuários do agreste de 

Itabaiana, especificamente nos povoados que foram aplicados os questionários esta em 

processo de desenvolvimento. São poucos os agricultores que utilizam essa pratica. Em 

Ribeirópolis são dois agricultores e em Moita Bonita mais dois cadastrados. No município de 

Itabaiana nos povoados Caraíbas e Várzea do Gama não tem agricultores que fazem parte do 

projeto para produzir de forma orgânica.   

Os estabelecimentos agropecuários produtores de orgânicos representavam, 

aproximadamente, 1,8% do total investigado no trabalho de campo. Na distribuição dos 

estabelecimentos produtores de orgânicos por grupo de atividade econômica, predominavam 

as lavouras temporárias com a produção de batata doce, macaxeira, hortaliças. Portanto, o 

ideal seria fortalecer esses pioneiros e ao mesmo tempo divulgar e incentivar que outros 

agricultores participem desse projeto, para quem sabe no futuro pensarmos em uma 

agricultura mais “limpa”, para garantir a sustentabilidade dos recursos naturais e das gerações 

futuras. 
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4.3 O PAPEL DAS INSTITUIÇÕES E A (DES) CRENÇA DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 

 

As inovações tecnológicas melhoraram a qualidade das sementes e dos produtos 

agropecuários. Em menos de 30 anos, o Brasil passou a ser um grande produtor de alimentos 

e um dos maiores celeiros do mundo. É importante destacar o papel do agricultor familiar, 

responsável, por exemplo, pela participação na produção de alguns produtos que integram a 

cesta básica brasileira. Além disso, o aumento da produtividade usando menos área e com isso 

a competitividade da agricultura brasileira é pautado nas ciências com uma tecnologia 

avançada para classificar o Brasil como um país moderno na produção agrícola.  

De acordo com Andrade (2011) é necessário uma politica cooperativista que 

congregue maior número de pequenos agricultores, para complementar a ação das entidades 

oficiais e efetivar as medidas de proteção e assistência à pequena agricultura.  

Nesse sentido, é fundamental um esforço conjunto das instituições públicas e também 

de associações e cooperativas de produtores para desenvolverem parcerias. Além disso, é 

interessante que haja extensão rural forte e de qualidade para tornar o Brasil autossuficiente 

em todos os produtos da cesta básica, sabendo-se que por trás dessa produção agrícola tem 

muita pesquisa. Um exemplo disso é o papel que a EMBRAPA desenvolve para a agricultura 

brasileira, e em Sergipe o papel da EMDAGRO, mesmo com a deficiência que existe.  

Na verdade, para uma instituição atuar em uma determinada região é importante que 

haja um canal de ligação entre a geração tecnológica e a inserção dessa tecnologia lá onde ela 

deve ser inserida porque os problemas que os pequenos produtores estão tendo estão na 

propriedade. Então, para solucionar os problemas, é necessário pesquisa e o caminho seria 

trazer instituições como a EMDAGRO a EMBRAPA para conhecer a realidade de cada 

região. Logicamente que esses produtores ainda precisam de políticas públicas, que solucione 

o maior problema deles que na maioria dos casos esta associado a falta de tecnologia. 

Dessa forma, a EMBRAPA, EMDAGRO, COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES, 

devem contribuir com a pesquisa e a orientação. Os produtores precisam entender que essas 

instituições são necessárias para desenvolver ações e estratégias através da extensão rural, 

programas de governo, motivação, autoestima e educação. Inclusive para que eles possam 

atingir um determinado nível de conhecimento e absorver pequenas tecnologias que às vezes 

são simples. Isso significa então que o fortalecimento da extensão rural e de outros agentes 

nessas associações e cooperativas de produtores é extremamente importante. Assim, o 
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agricultor familiar deve compreender que a tecnologia é um instrumento que proporciona 

renda para os produtores. 

Um bom exemplo que deve ser seguido é a COOPERAFES, que tem como principal 

objetivo desenvolver a cadeia produtiva da batata doce, trabalhando a cultura desde o preparo 

do solo até o processo de agregar valor ao produto final, dando condições assim de buscar a 

melhoria de preços, e se necessário armazená-lo para esperar por uma melhor oferta de preço 

junto aos mercados institucionais e outros mercados. Segundo J.S., para criar a cooperativa foi 

necessário varias reuniões para conquistar a confiança dos agricultores como podemos 

destacar em sua fala: 

 

Nas primeiras reuniões tinham entre 10 e 15 interessados, mas para registrar 

foram necessários 31 membros, como não tinha, colocamos uns vinte de 

faixada, mas que depois do resultado positivo da cooperativa buscaram 

participar ativamente e hoje são membros. Hoje temos 47 associados e 

membros na junta comercial, além de 9 agricultores na matricula totalizando 

56 diretos. Desses 9, um é de uma Associação de Malhador, que representa 

37 produtores e tem essa parceria com COOPERAFES através do projeto 

PAA.Dos associados 90% são de Moita, porque o interessante é que cada 

município crie e desenvolva sua cooperativa, ou cada região, a depender do 

que o município produz e se produz durante todo ano, porque não adianta 

criar uma cooperativa se não terá uma produção suficiente para abastecer o 

ano inteiro. 

 

Com essa intenção, a COOPERAFES firmou convênio com a EMBRAPA, para 

melhorar a produção de batata doce, com a inserção de novas variedades, dentre elas a batata 

doce biofortificada, além de variedades mais resistentes as pragas, mais produtivas, 

fortalecendo as perspectivas de melhoria de renda dos produtores. O entrevistado ainda 

destaca que esse convênio credencia a avançar mais no trabalho, pleiteando junto aos demais 

parceiros tecnologias para o beneficiamento do produto, o que fortalecera a cadeia produtiva 

da batata doce e abrira novas possibilidades, como a estocagem do produto que antes era 

impossível. J.S. ainda destaca que: 

 

Inicialmente uma parte entrou porque acreditava no projeto, depois que 

começou a fazer cursos de capacitação e outros produtores começaram a 

procurar, foi necessário elaborar critérios para fazer parte da cooperativa. 

Primeiro teria que ter a DAP física, porque o foco maior é o mercado 

institucional, e a DAP é exigida para participar deste projeto, além desse 

documento é exigido que o interessado participasse de no mínimo três 

reuniões para se inteirar do que acontece e como funciona a Cooperativa. As 

reuniões acontece na ultima quarta feira de cada mês as 19:00 horas na sede 

da cooperativa.  
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Os principais assuntos discutidos nas reuniões são: novas adesões, 

agricultores que estão no livro de matricula, e como a COOPERAFES não 

tem condições de fazer cursos de capacitação mais afundo com os 

cooperados por questões financeiras, usa as reuniões como momentos de 

capacitação através de trocas de experiências. Quando vai decidir a adesão 

de um novo membro na reunião, o presidente faz uma votação entre os 

presentes e com 51% dos votos é registrada a entrada do novo membro.  

 

É importante observar que no AI existem várias associações que geralmente são 

controladas por vereadores ou pessoas ligadas ao poder politico local que determina o publico 

que deve atender. Essas associações são criadas a todo o momento pelos municípios para 

atender requisitos de projetos federais voltados para o espaço rural, então cria as associações, 

cadastram alguns agricultores do grupo politico, recebe os recursos e em seguida abandona a 

associação.  

Essa prática tem provocado a descrença dos agricultores familiares da região, quando 

falam em associação ou cooperativa entre os agricultores eles ficam exaltados em função das 

experiências frustradas de varias famílias que se tornaram inadimplentes ao se filiar em 

alguma associação. Na região não existe uma associação que promova melhoria ou 

acompanhamento dos agricultores a longo prazo. Nesse sentido, o Presidente da 

COOPERAFES deixa bem claro quando aborda que a cooperativa ou associação para os 

agricultores irrigantes: 

 

Nessa região ninguém acredita o povo daqui tem uma historia que, quando 

fala nisso, associação ou cooperativa, é melhor nem ouvir falar. E 

principalmente quando o assunto é vender para não saber quando vai 

receber, às vezes recebe com 2ou 3 meses de atraso, então é melhor vender 

aqui mesmo, recebe faz a feira, paga as despesas e mantem as obrigações em 

dias, mesmo se tivesse um vantagem no preço só funcionaria se o pagamento 

fosse avista, ninguém toma iniciativa e quando se fala a respeito  já diz logo 

tu é doido, nos vamos deixar de vender a mercadoria e pegar o dinheiro na 

hora? Então a preocupação do agricultor é receber, não é o preço pago no ato 

da compra. 

 

Os AFs reclamam que no momento que chega alguma coisa para a comunidade 

associada os primeiros a receber os benefícios são os agricultores que fazem parte justamente 

do grupo politico, como o uso da casa de farinha quando estava em funcionamento, por 

exemplo, era necessário agendar com antecedência e no dia por incrível que pareça estava 

com algum motor quebrado, então essas atitudes vão enfraquecendo a associação e os 

agricultores se tornam cada vez mais individualista. 
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O ideal para o AI é a criação de mais cooperativas como a COOPERAFES, para criar 

alternativas de desenvolvimento das pequenas propriedades rurais, e com isso fortalecer as 

relações produtivas da agricultura familiar. A cooperativa hoje comercializa o principal 

produto da região que é a batata, depois o inhame e a macaxeira que são comercializados para 

a merenda escolar. Além desses, tem banana, melancia, amendoim, verduras em parceria com 

produtores de Itabaiana. É importante destacar que a cada dia novas culturas são inseridas na 

produção e no mercado como a cenoura, o tomate, pimentão, por que essas novas culturas 

vêm para diversificar a produção e não ficar na dependência da batata durante todo ano como 

destaca o presidente da cooperativa. Nesse sentido, a cooperação pode ampliar a teia de 

ligações entre os vizinhos, constituindo maior nível desconfiança e cooperação entre os 

mesmos, favorecendo, assim a criação de cooperativas.  

Outra forma de inserção social do agricultor familiar no processo organizativo é a 

ampliação do conhecimento de formas de gerenciamentos da atividade produtiva e os níveis 

educacionais. O baixo índice educacional é um dos fatores que dificulta a inserção do 

trabalhador rural no meio urbano. Entretanto, é necessário que os agricultores se qualifiquem, 

para que estes seincluam nas novas esferas de mercado e consigam se adaptar as novas 

tecnologias, que permitam a expansão das atividades agrícolas, ampliação da qualidade de 

vida e inclusão social. Ainda vale lembrar, conforme Furtado (1999), que o crescimento e 

desenvolvimento econômico levam ao aumento da parcela da população com acesso a um 

novo padrão de consumo, e isso só será possível quando todos os agentes estiverem inclusos 

socialmente nesse processo de desenvolvimento. 

Um bom exemplo de incentivo à agricultura familiar é a Feira da Agricultura Familiar 

em Ribeirópolis-Se. Essa feira é uma iniciativa do governo de Sergipe e do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), com a pretensão de remover o atravessador e aumentar o 

espaço e a renda do agricultor familiar e disponibilizar ferramentas para que os pequenos 

agricultores passem a produzir alimentos de origem agroecológica. Ao todo são 13 municípios 

contemplados: Ribeirópolis, Boquim, Lagarto, Simão dias, Umbaúba, Estância, Neópolis, 

Propriá, Japoatã, Monte Alegre, Poço Redondo, Nossa Senhora do Socorro e Aracaju. 

A intenção é comercializar nas feiras produtos cultivados de forma convencional e 

orgânica. Somente poderá fazer a comercialização de produtos orgânicos aqueles agricultores 

que participarem das Organizações de Controle Social (OCS) com atestado da Comissão de 

Produção Orgânica do Estado de Sergipe – Ministério da Agricultura, como podemos 

observar na (figura 54) a declaração de um desses agricultores Sebastião exposta na banca no 

dia da feira. Segundo ele, para adquirir essa declaração foi necessário participar de várias 
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reuniões, treinamentos, dia de campo e viagem para outros estados para conhecer projetos 

agroecológicos.  

 

 
Figura 54. Declaração de produtor orgânico – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Esse agricultor afirma que recebeu convite dos técnicos da EMDAGRO de 

Ribeirópolis para participar, mas que o resultado seria em longo prazo, e deveria participar 

destas reuniões, que para ele era a pior parte, porque perdia dias de serviço. Todo esse 

processo durou cerca de 5 anos, até conseguir o certificado de produtor orgânico, talvez seja 

esse o grande problema para cadastrar outros agricultores, leva bastante tempo sem ter retorno 

imediato.  

Para conseguir a declaração de produtor orgânico ainda é necessário produzir sem 

utilizar produtos químicos, ou seja, a produção tem que ser totalmente orgânica. Com essa 

exigência, os técnicos da EMDAGRO têm orientado com técnicas utilizando produtos 

naturais na produção, como o uso de esterco de gado, consórcio entre plantas, biofertilizantes, 

insumos a base de Nin, alho, pimenta, fumo, e a compostagem. Além de organizar a produção 

no sistema de mandala
17

 (figura 55) como podemos observar na propriedade do senhor G.P.C. 

o segundo agricultor contemplado com esse projeto. Nessa figura o agricultor cria galinhas 

caipiras no centro, e planta cebolinha, couve, coentro, couve, alface, pimenta, quiabo, tomate 

                                                           
17

A mandala é uma forma de produzir em círculo que, com pouca água, produzem alimentos de qualidade, sem 

agredir o meio ambiente. 
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cereja. Essa variedade é fundamental para esse sistema de produção seja isenta de produtos 

químicos, e toda a produção comercializada na feira do agricultor familiar. 

 

 
Figura 55. Produção no sistema de mandala no Sítio Velho – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2012. 

 

Segundo o técnico da EMDAGRO, A.C. o sistema integra o plantio de frutas e 

hortaliças com a criação de aves e peixes no mesmo espaço. Cada um dos segmentos ajuda o 

outro a se desenvolver. A mistura de espécies tem um papel fundamental. Quanto maior a 

diversidade delas, maior o equilíbrio ambiental e menor o índice de pragas e a necessidade de 

intervenção. Para isso, é necessário observar o que tem a maior capacidade de adaptação na 

região. A rotatividade de plantas contribui para a saúde do solo. “Cada espécie precisa mais 

de um determinado nutriente. Se plantamos sempre a mesma coisa, logo o solo vai se esgotar 

nesse nutriente. Se alternamos espécies, ele permanece rico", resume o técnico da 

EMDAGRO. 

Esse projeto desenvolvido pelo Estado pretende estimular a produção agroecológica 

em Sergipe e movimentar a economia rural. O projeto fomenta a integração territorial, através 

da implantação das feiras livre e agroecológicas em Sergipe e foi elaborado para enfrentar e 

superar a fome, o subemprego, o pouco aproveitamento da capacidade produtiva dos 

agricultores familiares, além de melhorar a distribuição de renda. 

Para realizar este projeto, foi necessário criar a parceria entre a Secretaria de Estado da 

Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social (SEIDES); MDA; Prefeituras Municipais, 
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da Central de Cooperativa da Agricultura Familiar e Economia Solidária de 

Sergipe(CENTRAFES).São apoiadores a Companhia de Desenvolvimento de Recursos 

Hídricos e Irrigação de Sergipe (COHIDRO), a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário 

de Sergipe (EMDAGRO), o Banco do Estado de Sergipe (BANESE), Banco do 

Brasil,  Instituto de Cooperação para o Desenvolvimento Rural Sustentável (ICODERUS), 

Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Sergipe (FETASE), Movimento 

dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 

A Feira da Agricultura Familiar (figura 56) é realizada no município de Ribeirópolis, 

nas quinta feiras no turno manhã das 06:00 às 11:00h,  em frente a Prefeitura. A produção 

ainda é pequena, com três bancas de verduras, sendo duas com a declaração de produtos 

orgânicos e uma com produtos convencionais, duas bancas de carne de boi, duas bancas de 

carne de porco e de carneiro, uma banca com produtos derivados da mandioca, uma banca 

com carne e ovos de galinha, e por fim uma banca com raízes (macaxeira, batata doce e 

inhame). Portanto são 10 bancas credenciadas pela prefeitura e com mais alguns agricultores 

cadastrados na espera para receber uma banca. 

 

 
Figura 56. Feira do Agricultor Familiar – Ribeirópolis/SE.  

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2013. 

 

Essas bancas são fornecidas pelo estado e o cadastro é realizado em parceria com a 

EMDAGRO, Secretaria de Agricultura de Ribeirópolis e Prefeitura. Para participar é 
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necessário ter cadastro na EMDAGRO, participar do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Ribeirópolis e ter a DAP. Outra informação interessante é que o estado faz a doação de um 

veiculo para transportar os produtos no sítio de cada produtor que faz parte dessa feira, com 

isso, aumenta a facilidade e ao mesmo tempo incentivo a participação, pois o único custo para 

os feirantes é o pagamento de uma taxa de cinco reais a um carroceiro para o transporte, e 

para montar e desmontar a banca. 

Para o Presidente da Associação dos Agricultores Familiares de Ribeirópolis essa feira 

“terá um estilo diferenciado. O consumidor  poderá, além de comprar, ter informações sobre a 

importância dos produtos orgânicos. A ideia não é simplesmente realizar a venda, mas agregar 

valor à vida das pessoas. A intenção é fazer uma feira  modelo para que possamos replicá-la 

em outros municípios”. Nesse sentido o presidente da Central das Cooperativas da 

Agricultura Familiar e Economia Solidária (CENTRAFES), J.S. ressaltou ainda que o desejo 

é transformar a feira em uma fonte confiável de compra para os comerciantes.  

 

A ideia é que os donos de bares e restaurantes possam comprar dos 

produtores comercializados na feira. Seria muito interessante se os 

comerciantes do município  tivessem o hábito de realizar suas compras nas 

mãos dos agricultores familiares. (J.S. 2012) 

 

Uma das lideranças politicas locais ressaltou que a feira do município servirá de 

exemplo. “Estou muito feliz por ter essa feira na cidade. A prefeitura está empenhada em dar 

o seu melhor para que nosso evento seja modelo para os outros municípios. A 

responsabilidade é grande, mas sabemos que resultado será muito gratificante”, destacou essa 

liderança no dia que os representantes do estado vieram entregar as bancas e acompanhar a 

primeira feira realizada no interior do estado de Sergipe. 

É importante ressaltar que essa feira criada pelo Estado em parceria com várias 

instituições é um avanço para a agricultura familiar da região para fortalecer a produção 

agrícola e ao mesmo tempo mudar a concepção dos agricultores em relação ao uso de 

produtos químicos. Entretanto, existem algumas inquietações dos agricultores que fazem parte 

e daqueles que ainda estão apenas cadastrados.  

Como a comercialização de produtos convencionais, onde deveria ser orgânica, a 

burocracia para participar, que na verdade só existe no papel, pois o que se percebe é o 

apadrinhamento politico e por fim a preocupação na expansão dessa feira que pode atrapalhar 

a feira da segunda, mesmo que o publico a ser conquistado nessa feira do AF seria os 
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comerciantes de donos de bares e restaurantes que se deslocam para Itabaiana na quarta feira 

para comprar as verduras frescas.   

Os feirantes da segunda feira já perceberam que alguns clientes como os aposentados 

deixaram de ir a feira na segunda em função da outra feira, por causa da grande circulação de 

pessoas, então para essa feira do Agricultor Familiar expandir é necessário analisar 

detalhadamente todos esse fatores para não comprometer a feira tradicional do município. 

Nesse sentido, o ideal para o desenvolvimento rural dessa região seria que os municípios 

incentivassem a agricultura irrigada, porque segundo o presidente do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Ribeirópolis: 

 

[...] nós já fomos grandes produtores de mandioca e perdemos, fomos 

produtor de suínos de forma expressiva, e caiu também, então isso talvez 

seja porque não tem um controle de preço, para quando precisar vender ter 

um preço justo, ter a quem vender. O grande avanço seria uma cooperativa 

com parceria com o governo para ter garantia de preço e de compra, porque 

hoje agente planta e não tem certeza de nada, E assistência técnica porque 

não tem como 3 técnicos da EMDAGRO dar conta de todos os agricultores  

do município. (J.S. 2012) 

 

Assim, é interessante que cada município procure fortalecer a AF através de projetos 

como a Feira do Agricultor Familiar, como a COOPERAFES, e buscar parcerias com a 

EMDAGRO, EMBRAPA, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, IFS, UFS, MDA, 

Cooperativas e Associações. Para que o agricultor tenha motivação para produzir e que sua 

produção seja valorizada. No trabalho de campo, percebemos que nesses municípios 

(Ribeirópolis, Moita Bonita e Itabaiana) já existe uma parceria entre a EMDAGRO, Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais, Secretaria de Agricultura e no caso de Moita Bonita a 

COOPERAFES, mas apenas para resolver a parte burocrática em gabinete, sendo que é 

necessária essa parceria também em campo. 

 

 

4.4 AQUESTÃO DO FINANCIAMENTO 

 

 

A agricultura familiar tem como característica no seu percurso o saber passado de pai 

para filho, ou seja, são costumes, tradições e valores na forma de produzir que segundo Jesus 

(2006) entra em conflito em função das contradições da economia capitalista atual. Nesse 

sentido os AFs buscam a autonomia através da posse da terra e da independência financeira, e 
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nas ultimas décadas vem aumentando os esforços para que a agricultura familiar consiga 

superar as barreiras impostas ao seu crescimento.  

Para Andrade (2011), vem sendo feito nas ultimas décadas esforço para levar ao pequeno 

agricultor o crédito, a assistência técnica e a garantia do preço mínimo para a produção. Mas falta 

organização dos agricultores, em função do baixo nível cultural dos mesmos e ausência de espirito 

cooperativista dos pequenos produtores.  

No trabalho de campo, observou a obtenção de financiamentos e empréstimos pelos 

agricultores familiares realizados até o ano de 2012, junto a bancos (inclusive os provenientes 

de programas oficiais do Governo, como PRONAF); os financiamentos têm como finalidades: 

investimento, custeio, comercialização e manutenção do estabelecimento. Cerca de 70% dos 

entrevistados nunca fizeram um financiamento por falta de interesse, ou falta de garantia 

pessoal, não sabia como conseguir, burocracia, medo de contrair dívidas, e por fim porque 

não havia precisado. Essas foram às justificativas elencadas pelos agricultores para não 

contrair financiamentos. Os demais 30% que adquiriram financiamentos, responderam que 

utilizaram o s recursos para custeio e investimentos no estabelecimento e alegaram que a 

burocracia é enorme. 

Durante uma entrevista no povoado Lagoa D‟água, o senhor C.S.V.afirmou que para 

iniciar a produção irrigada foi necessário pegar um financiamento para perfurar o poço 

artesiano como deixa bem claro: 

 

Foi necessário fazer o empréstimo, porque se não fosse o empréstimo do 

banco eu não tinha cavado o poço, porque na época foram 11 mil reais que 

eu peguei e cavei o poço, comprei equipamentos de irrigação, fiz uma caixa, 

era para fazer a caixa com 30 mil litros de água, mas achei pequena e fiz 

com capacidade para 90 mil litros completei o restante com recursos 

próprios. Mas, o projeto que eu fiz no banco era para cerca, barragem e 

gado, porque não tinha linha de credito para a agricultura irrigada. (C.S.V. 
entrevistado em 22/10/2012). 

 

Entretanto, não existem programas que visem, especificamente, dotar as unidades 

familiares com sistemas de irrigação. Ações dirigidas a este segmento dos produtores rurais 

devem deixar de lado “o projeto de irrigação” para se enquadrarem no tipo de programa 

proposto para regiões com predominância de pequenos agricultores. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF)  deveria  

considerar  linhas  específicas  para  a  implantação  de  sistemas  de  irrigação para este 

público. Porque os financiamentos no Brasil sempre representaram um grande problema para 
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os pequenos agricultores, na verdade o credito sempre foi incentivado para os médios e 

grandes produtores que produzem para o mercado externo. 

Durante décadas, os sindicatos dos trabalhadores rurais buscaram pressionar o Estado 

para criar politicas publicas voltadas para o pequeno produtor. Nesse sentido, segundo o 

presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ribeirópolis a principal conquista nos 

últimos anos foi o acesso ao PRONAF, linha de crédito diferenciada para o agricultor 

familiar, essa politica publica foi a maior conquista do movimento sindical, porque tem 

contribuído para o desenvolvimento da agricultura familiar. 

Mas, segundo o Presidente do Sindicato os agricultores tem encontrado dificuldade 

por causa da burocracia, principalmente com a aquisição da DAP (Declaração de Aptidão do 

Produtor).  Na verdade a emissão da DAP é uma exigência que qualifica o agricultor familiar. 

Então é necessária rigidez para fornecer esse documento que irá habilitar o produtor a fazer os 

financiamentos com benefícios subsidiados pelo Estado. Todavia, alguns agricultores 

questionam essa burocracia para liberação da DAP. Já para outros agricultores a liberação é 

rápida devido a articulação politica que existe entre o Sindicato, Secretaria de Agricultura 

Municipal e a EMDAGRO, visando interesses políticos de prefeitos e vereadores que usam do 

poder politico para articular em seu favor. 

É interessante nesse espaço que estamos estudando que os agricultores familiares tem 

receio e na maioria dos casos medo de procurar um banco para fazer financiamentos, mesmo 

com as taxas de juros baixas para os agricultores que possuem a DAP, porque para fazer esses 

empréstimos é necessária a hipoteca da terra como garantia do financiamento. Por isso, os 

agricultores tem desconfiança e preferem fazer os investimentos no estabelecimento aos 

poucos através de recursos próprios. 

Existem aqueles que fizeram o financiamento e não se arrependem, alias recomendam 

para outros agricultores, porque foi a partir destes recursos que investiram na produção 

irrigada e conseguiram se sobressair mantendo as contas em dias e para receber os bônus no 

ato do pagamento de cada prestação. 

No agreste de Itabaiana, especificamente os entrevistados no trabalho de campo 

apenas 20% procuraram financiamentos bancários, como a linha de credito do PRONAF para 

investir e melhorar a produção agrícola. Em contrapartida, 80% responderam que preferem 

continuar produzindo com recursos próprios, deixando bem claro o receio de não cumprir 

com os pagamentos do empréstimo e perder a principal característica desses agricultores que é 

a autonomia. 
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Na situação atual do Brasil, apesar de todas as mudanças ocorridas e das 

oportunidades perdidas, uma grande massa de produtores familiares depende 

de atividades agrícolas ederivadas para sobreviver.   As oportunidades de 

emprego rurais não agrícolas, que não são induzidas pela expansão 

agropecuária, que devem certamente ser estimuladas, estão limitadas pela 

elevada concentração de renda e riqueza que caracteriza o país. Portanto, 

para a eliminação da pobreza no campo e da redução da pressão migratória 

sobre as cidades, faz-se necessário um projeto de desenvolvimento rural 

apoiado na produção familiar. Produção familiar que se encontra hoje em 

grande medida descapitalizada ou pouco capitalizada, mas que, repetindo, 

nenhum óbice tecnológico impede que inicie um processo de modernização 

e se torne progressivamente média e grande à medida que se eleva o custo de 

oportunidade (GUANZIROLI et al., 2001, p. 42). 

 

Nesse sentido, o PRONAF passou a ser a principal política pública do governo federal 

de apoio desenvolvimento da agricultura familiar, em função de sua importância para a 

produção de alimentos, além disso, tem se destacado como geradora de postos de trabalho e 

de renda. No entanto, o PRONAF tem incentivado a diversificação da capacidade produtiva, 

proporcionando a democratização do crédito, dos serviços de apoio e da infraestrutura 

necessária à consolidação e à estabilização socioeconômica dos agricultores familiares. 

Assim podemos perceber que as politicas públicas tem como objetivo minimizar os 

problemas dos AFs, e as ações deveriam contemplar todo o agricultor independente do grupo 

politico que atua na região. Entretanto, o que se observa é a insatisfação de alguns agricultores 

por causa do apadrinhamento politico para uma minoria que desfruta dos melhores projetos 

que chegam para os municípios. Essa prática clientelista ainda faz parte da realidade das 

prefeituras, contrariando o objetivo das politicas públicas direcionadas para desenvolver ações 

que possam transformar a realidade do espaço rural, na base da impessoalidade. 

 

 

4.5 A QUESTÃO DO MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO 

IRRIGADA 

 

 

As práticas agrícolas nos moldes do sistema capitalista buscam atender aos mercados e 

consolidar alternativas modernas de produção. Essas práticas contribuem para a diferenciação 

das áreas rurais e urbanas, como também, para a focalização das necessidades, das 

dependências e das intensificações do uso de sistemas de transportes, de indústrias e de 

capitais.  
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Desta forma, a comercialização de itens agrícolas se coloca como atividade importante 

para as populações urbanas e rurais, pois estimula o consumo de alimentos de boa qualidade, que 

se aproximam ao máximo possível do seu estado natural, ou ainda incentivam a aquisição de produtos 

manufaturados e industrializados. A comercialização agrícola, que se faz presente nas relações entre 

produtores, intermediários e consumidores, é uma atividade fundamental para integrar os mercados e 

seus pontos de comercialização, demarcados na ocorrência de mudanças interrelacionadas ao 

comportamento e tendências de consumo, assim como, há variação dos preços, a presença da 

concorrência e capacidade de absorver os produtos de acordo com a variação da demanda. 

No Brasil, a comercialização agrícola é bem diversificada, vislumbrando-se a 

formação dos grandes fluxos dos produtos agrícolas e suas variadas cadeias de distribuição. 

Tal dinâmica tornou-se mais forte na década de 90 e vem se acelerando nos últimos anos face 

ao crescente fluxo dos comércios internacionais, em função do crescimento das quantidades, 

da diversificação dos produtos comercializados e das exigências de qualidade dos mercados 

consumidores.  

Essa tendência é verificada também na comercialização de produtos agrícolas no 

estado de Sergipe, em especial, no município de Itabaiana, pois seus mercados comercializam 

mercadorias obtidas da produção interna e das advindas de outros estados ou mesmo, de 

outros países. Logo, o presente estudo poderá contribuir para elucidar o papel e a função do 

agreste de Itabaiana, no Estado de Sergipe, em relação à produção e a circulação nos 

mercados interno e externo, nos quais participam os produtos agrícolas produzidos e os 

comercializados, como também, seus fluxos, cadeias e áreas de mercado, que sinalizam o grau 

de influência exercido por esse espaço.  

Inicialmente, o produtor rural ou agricultor, deve ser empreendedor e administrador 

para fazer à diferença. Além disso, é necessário que esse agricultor tenha a visão do contador, 

do operário, do gerente, do vendedor. Na verdade produzir não é o fator mais difícil a ser 

vencido, mas sim: como, quando, quanto, para quem e onde comercializar. 

Tal situação indica, com absoluta clareza, que as questões de mercado nos estudos de 

viabilidade técnico-econômica em geral, utilizam dados agregados e quase sempre 

secundários, limitando-se a um exercício formal e acadêmico, sem um compromisso efetivo 

com a realidade. Não se produzem propostas reais e específicas para cada um desses 

irrigantes, com identificação dos canais de comercialização tangíveis, que são difíceis de 

serem trabalhados por quem não tem experiência e vocação, nesse caso o AF. 

A maioria dos pequenos irrigantes, por diversos fatores, ainda produz com baixos 

níveis de rendimento e qualidade, não estando, portanto, sintonizados com processos que dão 
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acesso a mercados competitivos, pois vendem a produção a preços reduzidos para mercados e 

agentes secundários, muito embora existam experiências exitosas, que servem de modelo para 

a expansão da irrigação. 

Na pesquisa de campo os agricultores informaram não ter dificuldades na 

comercialização de seus produtos, mesmo a preços baixos. A presença de atravessadores, a 

falta de mercado e de planejamento da produção, eram indicadores de assimetria de 

informações entre eles e os demais elos da cadeia. Agricultores e mercados falam línguas 

diferentes. 

Na figura 57 podemos perceber que 88% dos agricultores que forma entrevistados 

vendem sua produção para os atravessadores, isso mostra a dependência que é ao mesmo 

tempo a confiança que os agricultores possuem nessas pessoas que atuam na região há mais 

de 10 anos. Então, é uma relação que se torna cada vez mais difícil de ser quebrada em função 

do conhecimento e experiência do mercado que os atravessadores adquiriram com o passar do 

tempo. Outra forma de comercializar a produção é na feira e no mercado de Itabaiana, mas 

apenas 8% dos entrevistados arriscam levar a produção para o mercado em função dos gastos 

e do tempo, que na verdade segundo eles às vezes não vale a pena porque o atravessador dita 

os preços do mercado e sai mais barato na feira do que em casa, sem trabalho e sem gasto. E 

por fim, apenas 4% comercializa a produção com cooperativa, porque não existem 

cooperativas na região que possa absorver a produção. Outros não acreditam, e a maioria não 

tem interesse por causa de outras experiências frustradas principalmente em função do 

pagamento que passava até um mês para receber. 

 

Figura 57. Comercialização da produção 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 
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A comercialização dos produtos agrícolas irrigados sempre teve e terá dificuldades, 

tanto no mercado interno quanto externo, o que implica a necessidade em estabelecer fortes 

estratégias para esse setor. É preciso buscar canais de comercialização, com os quais seja 

possível desenvolver parcerias consistentes e duradouras, ou até mesmo, procurar adotar 

políticas públicas para o desenvolvimento destas áreas a partir do fortalecimento da estrutura 

de produção e da inserção destes na melhoria do abastecimento interno e no aumento das 

exportações. 

O mercado é altamente competitivo, sujeito a diversos tipos de barreiras e exige 

padrões de qualidade dificilmente atingidos por pequenos produtores. Portanto, não é tarefa 

fácil a inserção competitiva da produção familiar irrigada no mercado nacional e muito menos 

no mercado internacional. Desse modo, a necessidade de fortalecer o cooperativismo na 

região e buscar estratégias para a comercialização como a COOPERAFES que segundo o 

Presidente da cooperativa: 

 

Para os que fazem parte da cooperativa, conseguiram garantir um preço justo 

da produção, lembrando que ainda é uma pequena parte da produção, porque 

a cooperativa não tem como comprar toda produção. Conseguiu gerar alguns 

empregos diretos e indiretos, hoje na Central de Distribuição tem 22 pessoas 

envolvidas entre donos de carros, ajudantes, serviço geral, e os recursos que 

estão vindo para o município através dessas vendas, porque os produtos 

eram comprados fora do município, e hoje sai de Moita Bonita para outros 

municípios, gerando uma cadeia comercial. Por exemplo, o ano passado na 

safra da batata doce, venderam ao atravessador a cerca de R$ 12,00 reais o 

saco e na COOPERAFES  saiu a R$ 21,50 reais. 

 

Mesmo assim, continua-se a planejar a viabilização econômica da agricultura irrigada 

com base na produção de horticulturas, fundamentando-se em estudos de mercado que 

supõem, a partir do crescimento  demográfico  e  da  elevação  e  melhoria  da renda, que não 

estão ocorrendo da forma desejada, considerando que todos eles desfrutarão de uma 

importante fatia do mercado. 

 

 

4.6 A AÇÃO DOS INTERMEDIÁRIOS NA COMERCIALIZAÇÃO DA 

PRODUÇÃO IRRIGADA 

 

 

Comercialização da produção agrícola irrigada sempre foi facilitada pela ação que os 

atravessadores que estão enraizados no agreste de Itabaiana há décadas, desde a produção do 
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algodão, até a produção de farinha. Nesse sentido, com a produção irrigada não seria 

diferente, e na atualidade a relação do produtor com esses agentes é cada vez mais forte, em 

função da facilidade, confiança, garantia de compra durante a produção. Para alguns 

produtores são eles quem ganha a maior parte, mas para outros é a saída mais vantajosa 

porque não existe uma cooperativa que absorva toda a produção da região. Para Jesus (2006) 

os intermediários é um mal necessário, pois é através deles que a produção é escoada para 

outras regiões. 

No AI, os agricultores familiares vendem a produção a intermediários que estabelecem 

os preços do mercado. São diversos intermediários que atuam na região, cada um com sua 

freguesia conquistada a anos de atuação na região. Eles dispõem de caminhão para o 

transporte da mercadoria, capital de giro e funcionários para competir e atuar no mercado. 

Alguns intermediários quando chegam ao estabelecimento para observar a mercadoria já 

adiantam uma parte do dinheiro para o produtor não vender a outro, isso ocorre 

principalmente quando aquele produto esta escasso no mercado como é o caso da batata doce 

e do amendoim no período do verão. 

A maior queixa dos produtores é que o preço já esta estabelecido por eles, ou seja, se o 

produto for de primeira qualidade já tem o preço definido, e a medida que a mercadoria 

diminui a qualidade, o preço também é menor. O produtor não tem como segurar o preço 

porque a produção hortícola é bastante perecível, quando completa o ciclo não pode esperar 

como a mandioca. Para o senhor C.S. a relação com o atravessador acontece há anos e analisa 

da seguinte forma: 

 

Sempre vendemos para o atravessador. A farinha quando plantávamos muita 

mandioca era para o atravessador, o amendoim, o feijão, tudo era vendido 

para o atravessador. O preço agente combina antes, agora o pagamento é 

assim, colocou no caminhão a mercadoria o dinheiro fica na hora, não sai 

fiado. 

 

Este agricultor afirma que do ponto de vista dele a vantagem de vender ao 

atravessador é porque do jeito que estão às coisas com a onda de assaltos, a gente não pode 

pegar nossa produção de batata, por exemplo, e levar para o mercado em Itabaiana. Porque 

segundo o agricultor “pode chegar a casa com o dinheiro ou não, se for cinco feiras seguidas 

vender, não chega com o dinheiro mais”. Ele ainda destaca que “o atravessador pega a 

mercadoria em casa, carrega o caminhão, por conta dele, e caso perceba movimento estranho 

de pessoas deixa para receber outro dia, se não recebe na hora e em casa, e no mercado  fica 

com medo de voltar para casa”. 
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Tem semanas que a batata no sítio custa R$ 40,00 reais o saco de 35 quilos e no 

mercado esta por R$ 60,00 reais, mas tem o trabalho, frete, tempo, e principalmente o risco de 

ser assaltado como observa o senhor G.S.“já pensou você levar 100 sacos de batata a R$ 

40,00 reais, R$ 4.000,00 mil reais e ser assaltado, se tivesse como depositar na mesma hora 

no banco era vantagem, mas como isso não acontece é melhor não arriscar”, e mesmo que 

leve para o mercado, quando chega a produção é negociada com intermediários que atuam 

nesse espaço, o que vende diretamente ao comerciante é um saco, e o restante é obrigado 

vender a eles pelo preço que quiserem pagar, então diante dessas dificuldades a saída é firmar 

uma relação com o intermediário para que ele compre a produção de inverno a verão. 

Na pesquisa de campo, 90% dos entrevistados afirmaram que a atuação dos 

intermediários é muito boa porque garante a compra, paga certo, e evita o desgaste de se 

deslocar para o mercado de Itabaiana, pois acontece de levar para o mercado e vender mais 

barato do que o intermediário pagaria livre de custos com mão de obra para ensacar, 

transporte e virar a noite em claro já que este comércio acontece na madrugada. Dos 

entrevistados 100% já venderam sua produção aos intermediários, e entre esses intermediários 

existem agricultores mais capitalizados que atuam nesse processo.  

Os intermediários comercializam principalmente no Nordeste, em várias capitais 

(Salvador, Recife, Maceió, Fortaleza), e em cidades como (Garanhuns, Paulo Afonso, 

Arapiraca, Campina Grande, Caruaru) e no caso da batata doce para o Rio Grande do Sul e até 

para outros países como Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Dessa produção uma pequena parte é comercializada diretamente com os feirantes que 

comercializam em feiras livres, assim é eliminada a ação dos intermediários, mas como é uma 

pequena parte não influenciam no preço, os comerciantes pagam apenas o que o intermediário 

estabeleceu. 

Ao entrevistar alguns intermediários a que atuam na região, ficou bem claro essa 

relação de dependência e ao mesmo tempo de confiança que existe entre eles e os produtores 

como afirma o intermediário T.B. (2012): 

 

É muito difícil entrar no mercado, pois já existe uma pessoas no ramo há 

muitos anos, então quando você começa a comprar uma pequena quantidade 

e conquistando mais fregueses para entregar a mercadoria é necessário 

buscar mais agricultores que vendam para você, e a melhor forma é pagar 

certinho, cumprir os prazos estabelecidos para retirar a produção para ao 

agricultor não ter prejuízo e em alguns casos quando o agricultor está com as 

despesas altas adiantar uma pouco de dinheiro. 
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Na verdade esses intermediários subordinam o produtor, e ditam as regras do preço 

mesmo que segundo T.B. da batata o mercado é perverso e muitas vezes não consegue tirar as 

despesas porque quando chega ao ponto de entrega tem a produção de outros estados e isso 

pode despencar o preço, depende da lei da oferta e da procura, e, além disso, estamos falando 

de mercadoria perecível que não pode esperar muito tempo até chegar ao consumidor final, é 

um mercado imprevisível e ninguém pode prever nada. Por isso a variação do preço é 

constante, e quem acaba sendo prejudicado é o agricultor que infelizmente alimenta este 

sistema com sua força de trabalho para retirar a renda para o sustento da família. De acordo 

com Andrade (2011, p 170): 

 

O nível de renda poderá ser elevado quando os pequenos proprietários 

receberem assistência técnica mais eficiente, educação que os leve a utilizar 

melhor os recursos que o meio lhes oferece, tiver acesso amplo ao crédito 

bancário e tiverem a comercialização de sua produção organizada, 

eliminando a ação do agiota nos empréstimos de entressafra e do 

intermediário na comercialização da produção. 

 

Mesmo assim, com todos esses percalços na comercialização, 90% dos agricultores 

sentem se satisfeitos com a comercialização da produção, porque de certa forma como eles 

disseram se não tivesse a figura do atravessador a quem venderiam cerca de 500 toneladas de 

batata doce por semana produzida no agreste de Itabaiana, somente se existisse cooperativas e 

associações que atuassem na região para escoar essa produção. 

 

 

4.7 A MUDANÇA SOCIAL DEPOIS DA AGRICULTURA IRRIGADA 

 

 

A partir dessa perspectiva, através do olhar sobre a produção irrigada, as mudanças 

sociais, culturais e econômicas ocorridas na vida de famílias rurais em um espaço temporal  

que recua 20 anos em relação aos dias atuais.  Podemos destacar e visualizar o processo de 

desenvolvimento rural através dos depoimentos dos entrevistados. 

Foi possível constatar que, antes da irrigação, as dificuldades enfrentadas pelos 

agricultores familiares eram inúmeras, principalmente no período do verão, em função da 

falta de trabalho. Na figura 58 podemos observar a situação econômica das famílias antes da 

irrigação. Dos 50 questionários aplicados 6% responderam que a renda era péssima, 10% 

responderam que dava para sobreviver, mas eram ruim, outros 10% afirmaram que era boas, 
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74% disseram que era regular e nenhum agricultor respondeu que a situação era boa, com isso 

podemos perceber que a renda desses agricultores familiares estava comprometida, pois o que 

auferia no período inverno servia de reserva para sobreviver no verão naqueles períodos que 

não encontrassem serviço. 

Com a implantação da agricultura irrigada, segundo os produtores ocorreram varias 

mudanças e entre elas a situação econômica das famílias como podemos perceber na figura 

59. Quando perguntamos se a situação econômica tinha sofrido alteração 58% dos 

entrevistados responderam que melhorou, 32% afirmaram que melhorou muito, 10% 

responderam que não mudou e nenhum agricultor respondeu que a situação piorou, ou seja, 

com a irrigação essas famílias passaram a ter acesso a um condição de vida melhor formando 

até uma classe media rural para os padrões do AI. 

 

 

Figura 58. Situação econômica da família antes da irrigação 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 
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Figura 59. Situação da família depois da irrigação 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Entre as principais mudanças dessas famílias observa-se a oferta de trabalho durante 

todo ano, o aumento da renda, que tem contribuído para o conforto, alimentação, lazer e 

permanência no espaço rural. De acordo com o agricultor E.V. (2012), o lucro da agricultura 

irrigada serve para: 

 

O lucro que eu venho tirando eu investi uma parte, porque comprei um 

burro, tombador, vaca, garote, equipamentos de irrigação, motor para fazer 

ração, máquina forrageira, agora mesmo comprei uma máquina por R$ 

2.700,00 reais para fazer ração, uma parte do lucro compro esterco para 

adubar a terra. A produtividade hoje é suficiente para as despesas, e se agente 

plantar certinho, como a planta exige, da para agente manter e cuidar das 

despesas, as vezes atrapalha porque, eu tenho quatro filhos, e estou vendo 

que um quer comprar uma casa ou um terreno, ai eu libero uma área maior 

para eles plantarem. A renda deles aumentam e a minha diminuí mas é por 

uma boa causa, eu passo por aperto mas é assim mesmo é para ajudar os 

filhos, mas é bom, não posso dizer que a irrigação é ruim. 

 

Na pesquisa de campo identificamos algumas formas de renda em dinheiro das 

famílias (figura 60) oriundas da produção irrigada onde 100% dos entrevistados responderam 

que a principal renda vem da agricultura irrigada, 20% responderam que as vezes trabalham 

alguns dias mas por contratos temporários, outros 20% destacaram que tem um membro da 

família na fábrica, ou trabalha como pedreiro, carpinteiro e ajuda na renda, 30% das pessoas 

afirmaram que tem um aposentado no estabelecimento, dos entrevistados 70% responderam 

que recebem o bolsa família, como não declaram a renda, então recebem este benefício 
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destinado a famílias com baixa renda e destacaram a importância desse programa para os 

filhos e por apenas 5% dos agricultores disseram que arrendam outras áreas. 

 

 

Figura 60. Renda da família 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Com relação à saúde, podemos observar na figura 61 que a situação está confortável, 

pois apenas 5% consideraram a situação péssima, outros 8% responderam que a saúde estava 

ruim, 10% que a situação era regular, 67% destacaram a saúde estava boa e 20% afirmaram 

que a saúde era ótima. Com relação à alimentação apenas 2% respondeu que a situação era 

péssima e 6% que considerava ruim.  Contudo, 10% responderam que estava regular, e a 

maior parte, ou seja, 52% afirmaram que a alimentação é boa e por fim 20% destacaram que é 

ótima a forma como se alimentam. Entretanto todos os agricultores deixaram bem claro que a 

condição de saúde e alimentação teve uma melhoria significativa nos últimos anos e um dos 

motivos foi o aumento da renda da família depois da irrigação. Os que responderam de forma 

negativa destacaram que já tem algum problema de saúde e, portanto a alimentação é 

controlada e por isso acham que se alimentam mal, pois não consomem o que tem vontade. 
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Figura 61. Condição de alimentação e saúde da família 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

No trabalho de campo foi observado (figura 62) também como está a situação das 

famílias com relação ao consumo dos equipamentos dentro de casa. Dentre os equipamentos 

domiciliares, 100% dos entrevistados responderam que possuem banheiro dentro de casa, 

geladeira, fogão, aparelho celular, rádio, sofá, televisão e parabólica. Então, percebe-se que o 

básico de uma casa na zona urbana. Já com relação a aparelhos como computador com acesso 

a internet apenas 18% possui. Outro equipamento que não é comum encontrar no espaço rural 

da região é a máquina de lavar roupa, apenas 30% destacaram que compraram por causa da 

facilidade e do tempo que podem disponibilizar para fazer outras atividades na propriedade. 

Não é comum encontrar microondas, mas 8% responderam que já possuem.  

De certa forma percebemos que houve mudança positiva, pois as famílias na 

atualidade podem consumir cada vez mais equipamentos que sempre foram distantes da 

realidade nesse espaço rural diminuindo a disparidade entre o campo e a cidade. 
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Figura 62. Equipamentos domiciliares 

Fonte: Trabalho de Campo 2012 

 

Outra aspecto interessante é com relação a infraestrutura das casas (figura 63) que as 

famílias moram. Segundo os agricultores que foram entrevistados, a renda da família 

aumentou a um ponto que o sonho da casa de alvenaria com cerâmica, cozinha, sala, banheiro 

dentro de casa, teieiro virou realidade e hoje a casa de barro comum no espaço rural, é 

utilizada como casa de farinha ou como deposito de entulhos. Na figura abaixo podemos 

perceber que há uma mudança exorbitante na condição de moradia dessa família, em que a 

casa de taipa agora é simplesmente uma lembrança do tempo de dificuldade. 
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Figura 63. Casa de taipa e ao lado casa de alvenaria no Povoado Lagoa D‟água – Ribeirópolis/SE. 

Foto: Ramon Oliveira Vasconcelos, 2013. 

 

 

Dessa forma esses pequenos proprietários concretamente formam uma classe média 

rural que segundo Andrade (2011) “tem nível de vida bem inferior ao dos grandes e médios 

proprietários, mas uma situação econômica e social bem superior a dos trabalhadores sem 

terra, porem há acentuado escalonamento econômico”, que pode ser determinado pela 

extensão da propriedade, pela sua localização, fertilidade do solo e infraestrutura que existe na 

propriedade para trabalhar com a agricultura irrigada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



185 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Os esforços para conceituar a agricultura familiar são diversos em função das 

particularidades de cada região do Brasil. No entanto, existem entre elas várias características 

comuns como o tamanho da unidade produtiva, o uso do trabalho familiar e a gestão familiar.   

Quando a discussão é em torno dessa categoria, emergem aqueles que são a favor, e 

mostra que essa categoria utilizando técnicas modernas atingem resultados satisfatórios. A 

agricultura familiar, apesar das limitações, quanto à extensão dos estabelecimentos, 

contratação e venda de mão de obra, contingente familiar, residência e difere quanto à 

modernização, integração a mercados, produtividade, rentabilidade e em consequência 

diferentes condições de vida do produtor.  

O presente estudo permitiu explicar e analisar as particularidades e os desafios que a 

agricultura familiar do AI necessita para o desenvolvimento socioeconômico da região 

utilizando como meio de renda a agricultura irrigada, que tem a potencialidade do trabalho 

agrícola através da introdução de novas culturas e da inserção do progresso técnico. 

As experiências com irrigação apresentam alguns problemas surgidos pela falta de 

planejamento agrícola, crédito rural incompatível com a situação financeira dos agricultores, 

orientação técnica mais eficiente e necessidade de mudanças na sistemática da 

comercialização. Esses percalços foram percebidos na pesquisa de campo e observados pelos 

irrigantes, pois são indispensáveis para a consolidação econômica e melhoria da renda para 

proporcionar o desenvolvimento dos agricultores familiares.  

Os efeitos do uso da irrigação são significativos, e a melhoria das condições de vida e 

de renda dos produtores familiares irrigantes do AI, como demonstrado, não apenas pela 

renda, mas também pela melhoria das condições, materiais, como na alimentação, maior 

poder aquisitivo, qualidade das habitações, abastecimento d‟água, saneamento, energia 

elétrica e patrimônio que conseguiram formar após a implantação de sistemas de irrigação.  

A produção irrigada é caracterizada pelo uso intensivo da terra, no cultivo de produtos 

destinados ao mercado. Para conseguir produzir é necessária intensa força de trabalho e até do 

emprego de trabalhadores temporários, pois na região não encontramos relações de trabalho 

como a parceria ou arrendamento, ou até mesmo o mutirão, prática comum antes da irrigação. 

Mas em função da produção individual, e do aumento da renda do agricultor é mais viável 

contratar a mão de obra  quando necessário. 
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Um fator interessante na região é a autonomia que estes agricultores possuem com 

relação ao crédito rural. O velho hábito de não dever ao banco persiste, por isso preferem 

investir na infraestrutura para irrigação com recursos próprios, fatores como juros altos e a 

burocracia, impede esse processo. Além disso, como o retorno da produção irrigada é muito 

rápido não há necessidade do endividamento.  

Contudo, percebemos mudanças na forma de produzir em função da tecnologia 

implantada na produção. Como é o caso da utilização de sementes selecionadas, uso de 

insumos, métodos de irrigação e a utilização de equipamentos para irrigação. 

A produção irrigada tem como característica a diversificação da produção, estratégia 

utilizada para manter a renda da família durante todo ano. Mas nos últimos anos a produção 

da batata doce tem ganhado espaço e se tornado a principal cultura da região, em função da 

facilidade no trato, oferta do produto o ano inteiro, e mesmo com o preço baixo é viável a 

produção, pois os gastos durante o ciclo são baixos em relação a outras culturas. 

A irrigação poderia ser ainda mais rentável se houvesse organização na principal fase 

do ciclo agrícola, ou seja, na comercialização. Como a produção é individualizada, a venda é 

instantânea e desfavorável ao agricultor familiar. O agricultor procura o atravessador e 

“negocia” sua produção sem poder exigir preço.  

É comum essa prática que  tem contribuído para o fortalecimento dos atravessadores 

tanto financeiramente quanto territorialmente, cada atravessador “domina” um número de 

agricultores em determinada região que produzem de inverno a verão. Essa relação com os 

agricultores se tornou na região um mal necessário em função da acomodação dos agricultores 

por não acreditarem e não buscarem outras formas de escoamento da produção como a 

formação de uma cooperativa que possa eliminar a ação dos atravessadores. 

Assim, a irrigação para pequenos produtores não pode ser condenada como uma 

atividade inviável, pelo contrario. É possível e recomendável, como forma de minimizar os 

graves problemas sociais que atingem milhares de agricultores do campo. Nesse sentido, 

irrigação pode ser uma alternativa para tentar resolver os problemas econômicos e sociais do 

espaço semiárido nordestino, representado por um tipo de política pública (a irrigação) 

direcionada a uma categoria especifica de produtores rurais (agricultores familiares).  

Portanto, após a produção irrigada na região foi possível observar que se ampliou o 

mercado de trabalho, como também, se reteve na terra essa população e se trouxe de volta 

trabalhadores da região que haviam emigrado para centros urbano-industriais. 

É importante ressaltar que para a agricultura familiar avançar ainda mais na região é 

fundamental que as variáveis tecnológicas e político-institucionais contribuam para a 
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massificação da informação, orientação e práticas coletivas usando os modernos meios de 

comunicação (TV, Rádio e internet) e, principalmente a melhoria da capacidade 

organizacional dos produtores com o objetivo de ganhar escala para alcançar novos nichos de 

mercado, agregar valor à produção e encontrar novas alternativas para o uso da terra e para o 

escoamento da produção.  

É necessário que se estabeleçam ações que promovam a capacidade do agricultor 

familiar crescer na medida em que se unir, participar nas decisões e gestão do processo 

produtivo e de toda cadeia de produção familiar de forma que este agricultor possa, através 

desta organização social, analisar, avaliar e decidir o nível de exploração rural e a 

complexidade da unidade de produção. 

A inserção no mercado ou no processo de desenvolvimento depende de tecnologia e 

condições político-institucionais, representadas por acesso a crédito, informações organizadas, 

canais de comercialização, transporte, energia, etc. Este conjunto de fatores normalmente tem 

sido limitante ao desenvolvimento. Embora haja um esforço importante do Governo Federal 

com programas como o Pronaf, programas estaduais de assistência técnica e associativismo 

são necessários para vencer esses desafios.  

Por fim, a tecnologia disponível quando bem usada tem se mostrado adequada e 

viável. Como a utilização das tecnologias desenvolvidas visa aumentar a produtividade da 

terra e algumas, como máquinas e equipamentos adaptados aos pequenos produtores, têm 

como objetivo eliminar a ociosidade da terra ou aumentar a produtividade do trabalho. O 

desafio maior da agricultura familiar irrigada é adaptar e organizar seu sistema de produção a 

partir das tecnologias disponíveis.  

A agricultura familiar no agreste de Itabaiana encontra-se em uma fase positiva e 

bastante visível de transformação que se expressa pelo sistema de produção. Isso demonstra 

que um novo padrão de produção que, incrementando a renda, seja capaz de melhorar as 

condições de vida do agricultor e da família. Já a renda líquida anual dos agricultores 

familiares não foi quantificada em salários mínimos por ano, em função da diversificação da 

produção e a variação dos preços da produção, mas segundo alguns agricultores pode chegar a 

uma média de 3 salários mínimos por mês. As rendas mais altas situam-se entre aqueles 

agricultores que utilizam sistemas de produção diversificados e já incorporam um razoável 

nível de tecnologia no processo produtivo. Um aspecto importante a considerar é que a 

criação de pequenos animais, nas estruturas familiares de produção, tem uma participação 

relativa na formação da renda familiar. 
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A atividade agrícola atual se caracteriza por fortes relações com o capital e a crescente 

dependência do campo em relação aos centros urbanos. Tais relações vêm contribuindo para a 

construção de uma agricultura moderna, capitalista e competitiva, para atender os grandes 

mercados. Essa atividade, engendrada no modelo capitalista, apresenta progressos técnicos 

associados a sistemas de transportes e comunicações, que favorecem a adoção de políticas 

agrícolas e industriais e fundamentam as redes e a movimentação de pessoas, mercadorias e 

informações.  

Neste sentido, é fundamental que as instituições incentivem a participação dos 

agricultores familiares nas experiências tecnológicas, promovendo a troca e a construção de 

conhecimentos considerando a diversidade, a pluralidade e a multifuncionalidade da 

agricultura familiar do agreste de Itabaiana e até mesmo do estado de Sergipe, valorizando o 

conhecimento científico e o saber do agricultor familiar para autossuficiência socioprodutiva, 

econômica e ambiental, e com isso permita novas oportunidades de mercado e níveis 

competitivos de produtividade para sustentabilidade familiar. 

Assim é necessário dar visibilidade a produção hortícola no agreste de Itabaiana e 

propiciar aos agricultores familiares, capacitação através de palestras, oficinas com 

capacitações, buscando a potencialização e garantir que é possível produzir mais gastando 

menos e com maior qualidade. 

É fundamental também desenvolver um trabalho de organização e conscientização dos 

agricultores para facilitar tanto o manejo como a comercialização da produção, e nesse 

sentido, é necessário buscar parcerias e convênios com o intuito de trazer experiências e 

tecnologias sobre o cultivo da batata doce para a região. Além de agregar valor a essa 

produção para que assim os agricultores familiares venham ter melhores condições de vida.  

Mas para fazer tudo isto em uma velocidade compatível com o processo de 

transformação que ocorre no Brasil e no mundo caracterizado por um mercado globalizado, 

aberto e competitivo se torna quase impossível. De nada adianta uma excelente solução 

quando o problema já não existe. Atender á demanda dessa importante parcela da população 

brasileira é um desafio fundamental para construir uma sociedade mais justa e harmoniosa.  
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

MESTRADO EM GEOGRAFIA 

 

MODERNIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM SERGIPE: IMPASSES E 

DESAFIOS DA HORTICULTURA IRRIGADA POR PRODUTORES AUTÔNOMOS 

DO AGRESTE DE ITABAIANA 

 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Identificação 

 

1- Nome do entrevistador: _______________________________Data: ___/___/___  Horário de Início: _______ 

2 - Município: _________________________ Estado: ______________ Povoado: ________________________  

3 - Nome do entrevistado: _______________________________________________ Idade: _______________ 

4 - Sexo da pessoa entrevistada: (não precisa perguntar). (       ) 1. Masculino  (        ) 2. Feminino 

4 - Você é: (leia e marque apenas uma resposta). 

4.1. (     ) Chefe da família  

4.2. (     ) Esposa/marido do chefe da família  

4.3. (     ) Filho (a) do (a) chefe da família  

4.4. (     ) Outro membro da família   

4.5. (     ) Não é membro da família 

 

Anote as quantidades nos parênteses ao lado. Se a resposta for nenhum, anote 0 (zero)) 

5 - Quantas pessoas fazem parte da família e moram neste estabelecimento/domicílio? ( ) 

5.1) Quantas dessas pessoas trabalham apenas neste estabelecimento/domicílio? ( ) 

5.2) Quantas dessas pessoas trabalham apenas fora do estabelecimento/domicílio? ( ) 

5.3) Quantas dessas pessoas trabalham no estabelecimento/domicílio e também em outro  

local, permanente ou temporário?      ( ) 

6 - Você tem alguma produção* no seu domicílio ou estabelecimento? (anote o código da resposta no 

quadrado) 

1. (   ) Sim           0. (  ) Não  

* Produção agropecuária – vegetal, animal, extrativista, pesqueira, florestal, aquicultura etc. 

 

7 - Qual a área de sua produção? (Menos de 4 Módulos Fiscais  ou 

reservatórios de água de até 2 Hectares?) 

1. Sim 0. Não  

8 - Quem trabalha nessa produção é somente a família? 1. Sim 0. Não  

9 - A renda da família vem principalmente dessa produção? 1. Sim 0. Não  

10 - É a família que administra o estabelecimento? 1. Sim 0. Não  

11 - Tem até dois empregados permanentes? (de zero até dois empregados) 1. Sim 0. Não  

 

12 - Anotem no quadrado o tipo de estabelecimento (marque com um X) 

(   ) 1. Agricultura familiar                                                                                 (      )  2. Produção não familiar 

13 - Como adquiriu a propriedade? 
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(      ) Compra           (      ) Herança           (      ) ocupação          (      ) Doação 

14-Quanto tempo possui a posse da terra?________________________________________________________ 

2. Composição e perfil das famílias 

 

15 - Quem vive no domicílio ou estabelecimento rural? 

Nome 

(Apenas o primeiro 

nome ou apelido) 

Grau de 

parentesco ou 

outra relação 

(anotar) 

Sexo 

(M ou 

F) 

Idade 

(anos) 
Escolaridade 

(1) 1ª a 4ª série 

(2) 5ª a 8ª série 

(3) Médio 

(4) Superior 

(5) Nunca estudou 

Estuda? 

(marque 

X) 

Quem trabalha 

ou ajuda nas 

atividades 

agrícolas 

(marque X) 

1. (Responsável)      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

Caso algum membro da família tem participado de algum curso profissionalizante, deverá registrar o nome do 

curso: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

16 - Há alguma pessoa que vive no domicílio ou estabelecimento rural que trabalha em atividade não-agrícola 

dentro ou fora do estabelecimento? 

(1) Sim (2) Não 

Quem? ____________________________________________________________________________________ 

16.1 - Os filhos que moram na propriedade pretendem continuar na terra?        (      ) Sim          (      ) Não 

 Caso afirmativo, Por quê?______________________________________________________________ 

 Caso negativo, Por quê?________________________________________________________________ 

16.2 - Seus filhos estudam?         (      ) Sim         (      ) Não 

 Caso negativo, por quê?________________________________________________________________ 

 Caso positivo, onde estudam?___________________________________________________________ 

 

16.3 - Há compatibilização entre o trabalho e o calendário escolar?             (       ) Sim                (      ) Não 

Porquê?____________________________________________________________________________________ 

3 - Produção irrigada 

 

17. A irrigação surgiu na propriedade de que forma? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

18. A terra é suficiente para a produção irrigada da família?   (      ) Sim    (        ) Não 

Por quê?________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

19 - Cultiva outras áreas?                           (      ) Sim                    (      ) Não 

 Caso afirmativo, qual a condição?          

(      ) Doação      (      ) Arrendamento    (      ) Aluguel       (      ) Outros:________________________________                              
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 20 - Trabalhou sempre com agricultura irrigada?                   (      ) Sim                (      ) Não  

 Caso negativo, que atividade exercia anteriormente?_________________________________________ 

21- Exerce outra atividade remunerada?        (      ) Sim                             (      ) Não 

 Caso afirmativo, em que?______________________________________________________________, 

Onde?__________________________, Em que parte do ano (meses)?___________________________ 

_________________Quantos dias da semana?_____________________________________________. 

22 -  Na sua propriedade  usa trabalho assalariado?______________________, Quantos?___________________ 

Para que?_______________________________________________________________________________ 

23 - Existe divisão de tarefas na propriedade? Se possível especifique a função de cada membro da 

família?____________________________________________________________________________________ 

24 - Existe um período do ano que a família mais  trabalha? Qual?  (  ) Sim       (  )Não ____________________ 

 

25 - Qual o método (TÉCNICAS) de irrigação predominante?_______________________________________ 

Por quê?___________________________________________________________________________________ 

Usa mais algum, quais _______________________________________________________________________ 

9. Quais os sistemas (elementos, plano de organização) de irrigação mais utilizados? 

__________________________________________________________________________________________ 

Por quê?___________________________________________________________________________________ 

26 - Utiliza adubação? Em caso positivo preencha o quadro: 

Produto Tipo de adubo Freqüência Tipo de irrigação Freqüência 

     

     

     

     

26 - Faz análise do solo para saber que adubos e fertilizantes deve utilizar?      (     ) Sim        (     ) Não 

Por quê?________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

27 - Utiliza sementes selecionadas?                                      (       ) Sim                      (      ) Não  

Por quê?___________________________________________________________________________________ 

Caso utilize, indique os cultivos?________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

28 - Usa agrotóxicos?                  (      ) Sim                            (      )  Não.  

* Caso afirmativo, quais os produtos e em que são utilizados?________________________________________ 

 

29 - Qual o destino dos dejetos dos agrotóxicos? 

__________________________________________________________________________________________ 

30 - Existe alguma preocupação com a saúde (usa equipamentos de segurança individual), quais? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

31 - Usa produtos naturais?                 (      ) Sim           (    )Não 

Caso afirmativo, quais os produtos? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Caso negativo, Por quê? 
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

32 - Procura assistência técnica?    (      ) Sim                   (      ) Não 

Por quê?___________________________________________________________________________________ 

33 - Como qualifica a assistência técnica da EMDAGRO?   

(       ) Ótima      (      ) Boa          (      ) Regular             (      ) Deficiente  

Por quê?___________________________________________________________________________________ 

34 - Sobre o calendário agrícola, existe planejamento durante o ano, de que forma? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

35 - A atividade agrícola irrigada contribuiu para melhorar as condições de vida? Por quê?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

36 - Qual o significado da Terra para reprodução da unidade familiar? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

37 - Caso tenha posse da propriedade, pretende vendê-la? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. Produção e comercialização 

 

38 - Utilização da área do estabelecimento rural (ano agrícola – 2011) 

Anotar áreas na unidade utilizada localmente, conforme respostas e converter posteriormente em hectares. 

Todas as informações devem referir-se à safra ou ao ano agrícola anterior. 

Perfil do estabelecimento Área da unidade 

declarada 

Área em hectare 

(converter depois) 

Qual é a área total aproveitável/ utilizável?   

Qual é a área total de pastagem?   

Qual a área total utilizada na última safra/ano (exceto 

pastagem)? 

  

Tem área de mata/floresta nativa? (1) Sim (2) Não. Qual a 

área? 

  

Tem área irrigada? (1) Sim (2) Não. Qual a área?   

 

39 - Que produtos foram produzidos na última safra (2011)?  

Listar todos os produtos incluindo culturas anuais, culturas perenes, produção animal 

processados/beneficiados, extrativismo. Deixar primeiro que eles respondam e depois checar o que falta: 

produziu alguma cultura anual? (arroz, feijão, mandioca, milho, etc.). Tem alguma produção perene? (frutas, 

café, etc.)? Se tem alguma criação, quais produtos produziu (carne de porco, carne de gado, carne de frango, 

peixe, leite, ovos, mel)? Coletou algum produto de extrativismo?(peixes, frutas, lenha, umbu, plantas medicinais, 

etc)? Coletou algum produto extrativo mineral e/ou produz derivados(areia, pedra, brita,  bloco, telhas, etc). 

Beneficiou/processou algum produto agrícola (farinha, arroz, feijão, queijo, manteiga, bolos, tapioca, iogurte, 

doce, etc.)? Têm produtos no quintal (hortaliças, fruteiras)? (deixar no quadro apenas os produtos 

comercializados e listar fora os demais. 

 

Produto (no caso 

de 

beneficiamento, 

incluir 

também o produto 

final, já 

beneficiado) 

Quantidade 

total 

produzida ou 

coletada 

Algum 

produto foi 

consumido? 

(marcar x) 

Quais 

produtos 

foram 

vendidos? 

(marcar 

x) 

Para quem 

vendeu? 

(atravessador, 

feira, 

prefeitura, 

Conab, 

associação, 

etc) 

Qual a 

quantidade 

vendida? 

(anotar 

nidade 

declarada) 

Por qual preço 

vendeu 

(Anotar o preço 

e a unidade 

declarada - Ex: 

R$ 5,00 

porlitro) (*) 
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1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 

Entre todos os produtos produzidos ou extraídos pela família (culturas anuais/permanentes/criação animal/ 

extrativismo vegetal/ horta, etc.) quais são os mais importantes? (listar até cinco, se possível em ordem de 

prioridade). Descrever processo de venda destes produtos. 

 

Produto 1:__________________________________________________________________________________ 

 

Produto 2: ______________________________________________________________________________ 

 

Produto 3: _________________________________________________________________________________ 

 

Produto 4: ________________________________________________________________________________ 

 

Produto 5: _________________________________________________________________________________ 

 

40 - Quais são as principais dificuldades para a venda? _____________________________________________ 

 

41 - Qual a sua opinião sobre o intermediário?___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

42 - No final do ano agrícola, os resultados da agricultura têm dado para as despesas? Qual o percentual de lucro 

aproximadamente?___________________________________________________________________________ 

 

 Em caso negativo, de que forma complemente a renda da família? -

__________________________________________________________________________________ 

43 - Sente-se satisfeito com a comercialização da produção? Por quê? 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

44 - (Leia cada item e anote o código da resposta no respectivo quadrado. NSA = Não Se Aplica: família não 

produz para vender, produz apenas consumo próprio, não vende ou não compra insumos) 

 

Como avalia a atuação de 

intermediários/atravessadores? 

1. Mais para bom 0. Mais para 

ruim 

9.NSA  

Como avalia as condições* para ir até os mercados? 

(*distância, facilidades de deslocamento etc.) 

1. Mais para bom 0. Mais para 

ruim 

9.NSA  

Como avalia as condições para a compra de 

insumos? (sementes, adubo, medicamentos, rações, 

etc.) 

1. Mais para bom 0. Mais para 

ruim 

9.NSA  

Como avalia a venda de produtos? 1. Mais para bom 0. Mais para 

ruim 

9.NSA  

 

5. Recursos produtivos/infraestrutura 

 

45 - Que máquinas/implementos/equipamentos utilizou para a produção agropecuária na última safra (2011)? 

 

 

 

Máquina, equipamento ou implemento 

 

 

Utilizou? 

(marcar x) 

 

 

       Própria? 

(1)Sim 

(2)Não 

Caso não seja própria, de 

quem era? 

(1) Associação. 

(2) Cooperativa. 

(3) Prefeitura 

(4) Vizinhos ou parentes 
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(5) Particulares (aluguel) 

(6) Outros 

DESCREVER (NOME) 

(1) Enxada, foice, facão    

(2) Arado / tombador com trator    

(3) Arado tração animal    

(4) Semeadeira / Plantadeira manual    

(5) Semeadeira / Plantadeira tração animal    

(6) Semeadeira / Plantadeira com trator    

(7) Carpideira/ roçadeira    

(8) Pulverizador manual    

(9) Pulverizador com trator    

(10) Bomba e Equipamentos irrigação    

(11) Colheitadeira    

(12) Outras: descrever:    

 

 

6. Características socioeconômicas 

 

46 - O que você produz no estabelecimento é... (anote no quadrado o código da resposta) 

(            ) 1. Somente para consumo   (       ) 2. Somente para vender         (           ) 3. Para consumo e para vender 

 

47 - A casa da família tem... (leia cada item e anote o código da resposta nos respectivos quadrados) 

 

Energia elétrica? 1. Sim 0. Não  

Água dentro ou próxima de casa? 1. Sim 0. Não  

Poço artesiano 1.Sim 0.Não  

Barragem para irrigação 1.Sim 0.Não  

Banheiros dentro de casa? 1. Sim 0. Não  

Fogão a gás? 1. Sim 0. Não  

Geladeira? 1. Sim 0. Não  

Telefone? 1. Sim 0. Não  

Computador? 1. Sim 0. Não  

Rádio 1. Sim 0. Não  

Acesso a internet? 1. Sim 0. Não  

Máquina de lavar? 1. Sim 0. Não  

Televisão? 1. Sim 0. Não  

Antena Parabólica? 1. Sim 0. Não  

Microondas? 1. Sim 0. Não  

Sofá? 1. Sim 0. Não  

48 - O que você acha das condições de moradia da família? (anote o código da resposta no quadrado) 

 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  

 

49 - Você vende seus produtos para cooperativas ou por meio de associações? (anote o código da resposta no 

quadrado. NSA = Não Se Aplica – família não produz para vender ou produz apenas para o próprio consumo) 

 

3. Sempre 2. Ás vezes 1. Nunca 9. NSA  

50 - Você faz parte de alguma cooperativa ou associação.  (      ) Sim                   (      ) Não 

Qual, por quê?______________________________________________________________________________ 

 

51 - É sócio de algum sindicato?                   (      ) Sim                   (      ) Não 

Qual, por quê?______________________________________________________________________________ 

 
52 - A família participa ou já participou de algum programa do Governo*? (anote o código da resposta no 

quadrado). (Não leia a opção Não Sabe). 

 

1. Sim 0. Não (Não ler) 9. Não Sabe  

*por exemplo, PRONAF, Bolsa-Família e outros federais, estaduais ou municipais. 
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Caso a resposta positiva com relação ao PRONAF, como avalia esse programa? 

_______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

53 - Sobre as condições para ter crédito/financiamento* para a sua produção, acha que são...** (anote o 

código da resposta no quadrado. 

 

5. Muito Simples 4. Simples 3. Mais ou menos 2. Complicadas 1. Muito complicadas  

* formal ou informal 

** mesmo que não use linhas de crédito 

Por 

quê?______________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

54 - As condições para receber assistência técnica para a sua produção são...* (anote o código da resposta no 

quadrado) 

 

5. Muito Simples 4. Simples 3. Mais ou menos 2. Complicadas 1. Muito complicadas  

* mesmo que não use ou não necessite de assistência técnica 

Por 

quê?______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

55 - Como avalia a atuação de instituições e organizações* em sua localidade? (anote o código da resposta no 

quadrado) 

 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  

* cooperativas, associações, sindicatos, grupos de troca de experiências, movimentos sociais. Por quê? 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

56 - O que você acha da situação de renda* de sua família? (anote o código da resposta no quadrado) 

 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  

* quantidade de dinheiro que sobra para a família 

 

57 - A renda ou os ganhos em dinheiro de sua família vêm de... (leia as opções e anote as respostas). 

 

Produção agrícola / pecuária / pesqueira / extrativista própria 1. Sim 0. Não  

Produção irrigada 1. Sim 0. Não  

Trabalho agrícola para terceiros (safrista, temporário etc.) 1. Sim 0. Não  

Trabalho não agrícola (serviço, comércio ou indústria) 1. Sim 0. Não  

Artesanato / manufatura 1. Sim 0. Não  

Turismo rural / ambiental / ecológico / aventura 1. Sim 0. Não  

Processamento ou beneficiamento de produtos 1. Sim 0. Não  

Aposentadoria ou pensão 1. Sim 0. Não  

Programas de transferência de renda (Bolsa Família etc.) 1. Sim 0. Não  

Arrendamento de áreas 1. Sim 0. Não  

Remessas de familiares, amigos etc. (doações) 1. Sim 0. Não  

Outras fontes de renda 1. Sim 0. Não  

 

58 - A família tem algum meio de transporte próprio? 1. (       ) Sim     2. (        ) Não. Em caso positivo, qual? 

Meio de transporte Quantos? Algum destes meios é utilizado para transporte 

de produtos? (Marcar X) 

Bicicleta   

Animal para transporte   

Moto   

Carro pequeno   

Caminhonete   

Mercedinha   
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Caminhão   

Trator   

Outros. Qual?   

59 - As condições de alimentação e nutrição* de sua família estão... (anote o código da resposta no 

quadrado) 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  

* quantidade e qualidade da alimentação 

 

60 - As condições de saúde de sua família estão... (anote o código da resposta no quadrado) 

5. Ótimas 4. Boas 3. Regulares 2. Ruins 1. Péssimas  

 

61 - Os membros da família tiveram de sair do domicílio/estabelecimento para trabalhar fora? (anote o 

código da resposta no quadrado) 

5. Nenhum membro 4. Poucos 3. Boa parte 2. Quase todos 1. Todos  

62 - Você acha que a situação econômica* de sua família nos últimos cinco anos... (anote o código da 

resposta no quadrado) 

5.Melhorou muito 4. Melhorou 3. Não mudou 2. Piorou 1. Piorou muito  

* condições financeiras, de dinheiro. 

Depois da irrigação como ficou a  renda da família_________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

63 - Você acha que a situação ambiental* do domicílio/estabelecimento nos últimos cinco anos... (anote o 

código da resposta no quadrado) 

5.Melhorou muito 4. Melhorou 3. Não mudou 2. Piorou 1. Piorou muito  

* preservação das fontes de água, do solo, da vegetação, destino do lixo etc. 

Por quê?  _________________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________________________________ 

64 - Quais as principais dificuldades encontradas pelos agricultores para continuar com a produção irrigada? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

65 - Quais os benefícios para a unidade familiar que possuem atividades agrícolas irrigada? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

7 - Considerações finais 

 

66 - Recomendações/Sugestões finais para promover o desenvolvimento rural: 

Escreva aqui a sua resposta:____________________________________________________________ 

67 - Outras informações consideradas relevantes pelo avaliador: Escreva aqui a sua resposta: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Horário de término: ______________________ 

OBRIGADO!!!! 
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APÊNDICE B 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

 

 

 
 

 

ENTREVISTA COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES 

FAMILIARES 

 
ENTREVISTADO______________________________________________________ 

MUNICÍPIO__________________________________________________________ 

DATA___/___/_____ 

INÍCIO DA ENTREVISTA___:____                           

 
1. FALE COMO E QUANDO OCORREU A FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. E COMO É COMPOSTA A DIRETORIA ATUAL? HOUVE DISPUTA ENTRE CHAPAS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. FALE SOBRE O NÚMERO DE ASSOCIADOS (homens e mulheres) E DE COMO SE DÁ 

A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. QUAIS AS PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS DA ASSOCIAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA ASSOCIAÇÃO HOJE PARA OS AGRICULTORES 

FAMILIARES? HOUVE OU HÁ RESISTÊNCIA NA COMUNIDADE COM RELAÇÃO A 

FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. FALE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO, COMO ELES 

CONTRIBUEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. A ASSOCIAÇÃO TAMBÉM TRABALHA COM AGRICULTURA IRRIGADA? DE QUE 

FORMA. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. A ASSOCIAÇÃO PARTICIPA EM ALGUMA FASE DA PRODUÇÃO IRRIGADA? 

QUAL. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.  EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR IRRIGADA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. EXISTE UMA CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS IRRIGADOS NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROJETOS FUTUROS PREVISTOS NA ASSOCIAÇÃO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. A ASSOCIAÇÃO TEM PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO? QUAL? O QUE 

DESENVOLVEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

COM O SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

COM A EMDAGRO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

COM A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

16. OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

 

 

 

ENTREVISTA COM A PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS 

 
ENTREVISTADO______________________________________________________ 

MUNICÍPIO__________________________________________________________ 

DATA___/___/_____ 

INÍCIO DA ENTREVISTA___:____                            

 

1. FALE COMO E QUANDO OCORREU A FORMAÇÃO DO SINDICATO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. E COMO É COMPOSTA A DIRETORIA ATUAL? HOUVE DISPUTA ENTRE CHAPAS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. FALE SOBRE O NÚMERO DE ASSOCIADOS (homens e mulheres) E DE COMO SE DÁ 

A PARTICIPAÇÃO DOS MESMOS. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. QUAIS AS PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS DO SINDICATO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DO SINDICATO HOJE PARA OS AGRICULTORES 

FAMILIARES? HOUVE OU HÁ RESISTÊNCIA NA COMUNIDADE COM RELAÇÃO À 

FORMAÇÃO DO SINDICATO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. FALE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS MEMBROS DO SINDICATO, COMO ELES 

CONTRIBUEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. O SINDICATO TAMBÉM TRABALHA COM AGRICULTURA IRRIGADA? DE QUE 

FORMA. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. O SINDICATO PARTICIPA EM ALGUMA FASE DA PRODUÇÃO IRRIGADA? QUAL. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9.  EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR IRRIGADA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. EXISTE UMA CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS IRRIGADOS NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROJETOS FUTUROS PREVISTOS NO SINDICATO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

12. O SINDICATO TEM PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO? QUAL? O QUE 

DESENVOLVEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. QUAIS OS BENEFÍCIOS SOCIAIS CONCEDIDOS AOS FILIADOS NO SINDICATO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DO SINDICATO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DO SINDICATO COM A EMDAGRO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DO SINDICATO COM A SECRETÁRIA DE 

AGRICULTURA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

ENCERRADA ___:____                            
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APÊNDICE D 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

 

 

ENTREVISTA APLICADA JUNTO A EMDAGRO 

 
ENTREVISTADO______________________________________________________ 

MUNICÍPIO__________________________________________________________ 

DATA___/___/_____ 

INÍCIO DA ENTREVISTA___:____                            

 

1. A EMDAGRO ACOMPANHA A PRODUÇÃO IRRIGADA NO MUNÍCIPIO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. QUAIS OS PRINCIPAIS POVOADOS QUE PRODUZEM HORTICULTURA IRRIGADA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. A EMDAGRO TEM PRESTADO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES 

IRRIGANTES? DE QUE FORMA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. QUAIS AS PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS DA EMDAGRO COM RELAÇÃO À 

AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA EMDAGRO HOJE PARA OS AGRICULTORES 

FAMILIARES?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. EXISTE ALGUM TRABALHO COM RELAÇÃO AO USO DO SOLO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. A ENDAGRO TRABALHA COM AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA ORGÂNICA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. A EMDAGRO FAZ ALGUM TRABALHO COM RELAÇÃO AO USO DE 

AGROTÓXICO? QUAL. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.  EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR IRRIGADA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. EXISTE UMA CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS IRRIGADOS NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROJETOS FUTUROS PREVISTOS PELA EMDAGRO PARA 

OS AGRICULTORES FAMILIARES IRRIGANTES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. EXISTEM PROGRAMAS DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

IRRIGANTES QUE JÁ FORAM IMPLANTADOS OU ESTAM EM DESENVOLVIMENTO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. A EMDAGRO TEM PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO? QUAL? O QUE 

DESENVOLVEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. O QUE A EMDAGRO TEM FEITO PARA MELHORAR A VIDA DO HOMEM DO 

CAMPO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA EMDAGRO COM A ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA EMDAGRO COM O SINDICATO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA EMDAGRO COM A SECRETÁRIA DE 

AGRICULTURA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

ENCERRADA ___:____                            
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APÊNDICE E 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

 

 

 

ENTREVISTA APLICADA JUNTO A SECRETÁRIA DE 

AGRICULTURA 

 
ENTREVISTADO______________________________________________________ 

MUNICÍPIO__________________________________________________________ 

DATA___/___/_____ 

INÍCIO DA ENTREVISTA___:____                            

 

1. A SECRETÁRIA ACOMPANHA A PRODUÇÃO IRRIGADA NO MUNÍCIPIO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. QUAIS OS PRINCIPAIS POVOADOS QUE PRODUZEM HORTICULTURA IRRIGADA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. A SECRETÁRIA TEM PRESTADO ASSISTÊNCIA TÉCNICA AOS PRODUTORES 

IRRIGANTES? DE QUE FORMA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. QUAIS AS PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS DA SECRETÁRIA COM RELAÇÃO À 

AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. QUAL A IMPORTÂNCIA DA SECRETÁRIA HOJE PARA OS AGRICULTORES 

FAMILIARES DO MUNICÍPIO?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. EXISTE ALGUM TRABALHO COM RELAÇÃO AO USO DO SOLO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

7. A SECRETÁRIA TRABALHA COM AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA 

ORGÂNICA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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8. A SECRETÁRIA FAZ ALGUM TRABALHO COM RELAÇÃO AO USO DE 

AGROTÓXICO? QUAL. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9.  EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA 

FAMILIAR IRRIGADA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. EXISTE UMA CADEIA PRODUTIVA DOS PRODUTOS IRRIGADOS NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11.  QUAIS OS PRINCIPAIS PROJETOS FUTUROS PREVISTOS PELA SECRETÁRIA 

PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES IRRIGANTES NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. EXISTEM PROGRAMAS DE APOIO AOS AGRICULTORES FAMILIARES 

IRRIGANTES QUE JÁ FORAM IMPLANTADOS OU ESTAM EM DESENVOLVIMENTO NO 

MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. A SECRETÁRIA TEM PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO? QUAL? O QUE 

DESENVOLVEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14. O QUE A SECRETÁRIA TEM FEITO PARA MELHORAR A VIDA DO HOMEM DO 

CAMPO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA SECRETÁRIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA SECRETÁRIA COM O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17. COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA SECRETÁRIA COM A EMDAGRO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18. OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ENCERRADA ___:___ 
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APÊNDICE F 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE-UFS 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA- POSGRAP 

NÚCLEO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA-NPGEO 

 

 

 

ENTREVISTA APLICADA JUNTO AOS MEMBROS DA FEIRA DO 

AGRICULTOR FAMLIAR 
 

ENTREVISTADO______________________________________________________ 

MUNICÍPIO__________________________________________________________ 

DATA___/___/_____ 

INÍCIO DA ENTREVISTA___:____                            

 

1 . FALE COMO E QUANDO SURGIU A FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR NO 

MUNÍCIPIO. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2 .QUAIS OS PRINCIPAIS BENEFICIADOS PELA FEIRA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3 QUAIS SÃO OS CIRTÉRIOS PARA PARTICIPAR DA FEIRA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS LUTAS E CONQUISTAS DA FEIRA COM RELAÇÃO À 

AGRICULTURA FAMILIAR IRRIGADA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________ 

5 QUAL A IMPORTÂNCIA DA FEIRA HOJE PARA OS AGRICULTORES FAMILIARES 

DO MUNICÍPIO?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6 EXISTE ALGUM TRABALHO DE PREPARAÇÃO COM RELAÇÃO AOS FEIRANTES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7 OS PRODUTOS COMERCIALIZADOS NA FEIRA SÃO DE ORIGEM ORGÂNICA? SÃO 

DO PRÓPRIO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8 EXISTE CONTROLE DE QUALIDADE DOS PRODUTOS ORGÂNICOS? QUAIS? 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9  EXISTE ALGUMA ESTRATÉGIA PARA O DESENVOLVIMENTO DA FEIRA DA  

AGRICULTURA FAMILIAR NO MUNICÍPIO? QUAL? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10 EXISTE UMA CADEIA PRODUTIVA NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11 EXISTEM PROGRAMAS DE APOIO A FEIRA DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

QUE JÁ FORAM IMPLANTADOS OU ESTAM EM DESENVOLVIMENTO NO MUNICÍPIO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12 A FEIRA TEM PARCERIA COM ALGUMA INSTITUIÇÃO? QUAL? O QUE 

DESENVOLVEM? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13 O QUE A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA TEM FEITO PARA MELHORAR A 

FEIRA? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14 COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DA SECRETÁRIA COM A ASSOCIAÇÃO DOS 

AGRICULTORES FAMILIARES? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15 COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DOS FEIRANTES COM O SINDICATO DOS 

TRABALHADORES RURAIS? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16 COMO SE DÁ A INTERAÇÃO DOS FEIRANTES COM A EMDAGRO? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17 OUTRAS CONSIDERAÇÕES RELEVANTES. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

ENCERRADA ___:____                            
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APÊNDICE G 

Presidência da República 

Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 11.326, DE 24 DE JULHO DE 2006. 

  

Estabelece as diretrizes para a formulação da 

Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1
o
  Esta Lei estabelece os conceitos, princípios e instrumentos destinados à formulação das 

políticas públicas direcionadas à Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

Art. 2
o
  A formulação, gestão e execução da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais serão articuladas, em todas as fases de sua formulação e 

implementação, com a política agrícola, na forma da lei, e com as políticas voltadas para a reforma 

agrária. 

Art. 3
o
  Para os efeitos desta Lei, considera-se agricultor familiar e empreendedor familiar rural 

aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo,  simultaneamente, aos seguintes requisitos: 

I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais;  

II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas vinculadas ao 

próprio estabelecimento ou empreendimento; 

III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu 

estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;    (Redação dada pela 

Lei nº 12.512, de 2011) 

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. 

§ 1
o
  O disposto no inciso I do caputdeste artigo não se aplica quando se tratar de condomínio 

rural ou outras formas coletivas de propriedade, desde que a fração ideal por proprietário não 

ultrapasse 4 (quatro) módulos fiscais. 

§ 2
o
  São também beneficiários desta Lei: 

I - silvicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 

artigo, cultivem florestas nativas ou exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles 

ambientes; 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.326-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
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II - aqüicultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o caput deste 

artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície  total de até 2ha (dois hectares) ou ocupem até 

500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, quando a exploração se efetivar em tanques-rede; 

III - extrativistas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do 

caput deste artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os garimpeiros e 

faiscadores; 

IV - pescadores que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV 

do caput deste artigo e exerçam a atividade pesqueira artesanalmente. 

V - povos indígenas que atendam simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV 

do caput do art. 3º;    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

VI - integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e demais povos e 

comunidades tradicionais que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 

3º.    (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) 

§ 3
o
  O Conselho Monetário Nacional - CMN pode estabelecer critérios e condições adicionais 

de enquadramento para fins de acesso às linhas de crédito destinadas aos agricultores familiares, de 

forma a contemplar as especificidades dos seus diferentes segmentos. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 

2009) 

§ 4
o
  Podem ser criadas linhas de crédito destinadas às cooperativas e associações que atendam a 

percentuais mínimos de agricultores familiares em seu quadro de cooperados ou associados e de 

matéria-prima beneficiada, processada ou comercializada oriunda desses agricultores, conforme 

disposto pelo CMN. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009) 

Art. 4
o
  A Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais 

observará, dentre outros, os seguintes princípios: 

I - descentralização; 

II - sustentabilidade ambiental, social e econômica; 

III - eqüidade na aplicação das políticas, respeitando os aspectos de gênero, geração e etnia; 

IV - participação dos agricultores familiares na formulação e implementação da política nacional 

da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais. 

Art. 5
o
  Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução das ações, de forma a 

compatibilizar as seguintes áreas: 

I - crédito e fundo de aval;  

II - infra-estrutura e serviços; 

III - assistência técnica e extensão rural; 

IV - pesquisa; 

V - comercialização; 

VI - seguro;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12512.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12058.htm#art23
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VII - habitação; 

VIII - legislação sanitária, previdenciária, comercial e tributária; 

IX - cooperativismo e associativismo; 

X - educação, capacitação e profissionalização; 

XI - negócios e serviços rurais não agrícolas;  

XII - agroindustrialização.  

Art. 6
o
  O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que for necessário à sua aplicação. 

Art. 7
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  24  de julho  de  2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA  

Guilherme Cassel 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.7.2006 


