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RESUMO: A agricultura brasileira na década de 50 do séc. XX se destaca na região 
Sudeste, com a produção de café em grandes fazendas. O país tem sua base econômica na 
atividade agrícola, onde os barões de café financiavam a política brasileira.  O café progride 
rapidamente pelo Vale do Paraíba e torna-se a principal atividade agrícola do Brasil, permitindo a 
criação de infra-estrutura necessária para o escoamento da produção por todo o território 
brasileiro e atendendo principalmente o mercado externo.  Em 1970 o Vale do São Francisco 
(região que integra o município de Juazeiro) intensifica sua produção, após a construção da 
Barragem de Sobradinho (BA), considerada a maior barragem em represamento de águas da 
America Latina e a implantação dos projetos públicos de irrigação. Sendo assim  o município de 
Juazeiro inicia um novo ciclo, o de produção de frutas e hortaliças, com  beneficio dos aspectos 
naturais (clima, solo, água) disponíveis. Este trabalho tem como objetivo abordar a evolução da 
produção agrícola do município de Juazeiro (BA), o município possui  o quinto maior produto 
interno bruto do estado da Bahia no setor agrícola (SEI,2010). Ao passar dos anos a agricultura 
da região foi se modernizando e um dos métodos adotados para este crescimento produtivo foi a 
implantação de projetos irrigados, os métodos de irrigação foram subsidiados pelo Governo 
Federal via a um projeto de “Desenvolvimento para o Nordeste”. Os projetos públicos de 
irrigação se efetivaram na década 1980 do século XX, aumentando consideravelmente as áreas 
irrigadas no Nordeste, principalmente no Vale do São Francisco. As culturas que destacamos 
neste trabalho são: manga, uva, banana, coco, maracujá, mamão (permanentes); melancia, 
milho, feijão, melão, cebola (temporárias). As analises desta evolução foram a partir do ano de 
2004 a 2011. Os métodos para analise foram os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (Produção Agrícola Municipal). Os dados foram área produzida por hectare, 
equivalente a produção. Sendo assim analisamos a área que foi produzida e a quantidade 
produzida. O acréscimo de produção ou decréscimo vai depender do tamanho da área produzida 
e do tipo de cultura.  Destacamos as culturas de manga, uva, coco, onde ocupam a maior área  
produzida e de produção. Das culturas temporárias destacamos a cana de açúcar, esta tem sua 
produção voltada para agroindústria e elaboração de etanol. Das culturas permanentes (manga e 
uva) cerca de 70% é exportada para os países EUA, Alemanha, Japão, desta forma pode 
observar que o município de Juazeiro destaca-se no cenário brasileiro pela sua importância no 
setor agrícola.  

 

Palavras chave: Agricultura, irrigação e produção agrícola   

 

1. INTRODUÇÃO 
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O município de Juazeiro está localizado ao norte do estado da Bahia e  possui os 

elementos naturais essenciais para o desenvolvimento da atividade agrícola (água e solo com 

fertilidade natural). Está localizada a margem direita do rio São Francisco, este rio é conhecido 

como  rio da Integração Nacional, por  percorrer apenas o território brasileiro. O município de 

Juazeiro exerce a agricultura irrigada compondo um grupo seleto de cinco municípios do estado 

da Bahia que possuem o maior Produto Interno Bruto (PIB) ligado ao setor agropecuário. A 

fruticultura irrigada se destaca pela elevada produtividade em Juazeiro (BA).  

 

 

 

Fonte: IBGE (2012)  
Elaboração: Deorgia Souza (2012) 
 

Esta área vem ganhando destaque no cenário nacional, devido à elevada 

produtividade de cultivo de frutas, com média de duas safras anuais de culturas permanentes 

(manga, uva, goiaba e coco); cinco safras de culturas temporárias, com destaque para o tomate, 

feijão, cebola e melão.  O objetivo deste trabalho é analisar a produtividade agrícola do município 

de Juazeiro em uma escala de oito anos, destacando os anos mais produtivos e menos 

produtivos. Analisando a produtividade é possível afirmar se a produção agrícola cresceu ou 

diminuiu no decorrer dos oito anos, sendo que os dois últimos anos (2010 e 2011) foram 

marcantes devido a mudança sistema de irrigação. O sistema de irrigação é um dos fatores 



marcantes na agricultura, principalmente na produção, sendo assim torna-se relevante analisar 

esta produtividade nos últimos oito anos. 

  O cenário de alta produtividade agrícola no Brasil é histórico e transcorre por diversos 

episódios.  Iniciando na época colonial com extração do pau brasil, passando pela cana de 

açúcar na Zona da Mata Pernambucana, perpassando pela produção de algodão em São Luiz 

do Maranhão, e findando na extração da borracha na Amazônia.  

A agricultura brasileira na década de 50 do séc. XX se destaca na região Sudeste, com 

a produção de café em grandes fazendas. O país tem sua base econômica na atividade agrícola, 

onde os barões de café financiavam a política brasileira.  O café progride rapidamente pelo Vale 

do Paraíba e tornando-se a principal atividade agrícola do Brasil, permitindo a criação de infra-

estrutura necessária para o escoamento da produção por todo o território brasileiro e atendendo 

principalmente o mercado externo. Em 1960, a área irrigada do Brasil estava em torno de 460 mil 

hectares, sendo que 63% estavam concentradas na região Sul. Dez anos depois, ela salta para 

quase 800 mil hectares irrigados (RAMOS, 2001). 

Na década de 60 do século XX, o Brasil intensifica o processo de industrialização. 

Nesta época o país é governado pelo regime militar implantado no  1964, sob a Presidência o 

General Emílio Garrastasu Médici. O governo militar cria obras para infraestrutura voltadas para 

o projeto “Brasil grande potência”. Este projeto tem como objetivo acompanhar as novas 

tendências internacionais de tecnologia e desenvolvimento, sendo assim inicia projetos como, 

construções de Hidrelétricas no interior do país afim de, gerar energia para atender ao novo 

modelo econômico. Este modelo implantado subsidia a implantação de indústrias, rodovias e 

ferrovias, visando o desenvolvimento econômico do país.  

Um marco deste projeto de desenvolvimento foi a construção da barragem de 

Sobradinho, marco inicial para a implantação dos projetos de irrigação no Nordeste em especial 

no Vale do São Francisco. Inicialmente, a barragem foi construída para o represamento das 

águas da bacia do São Francisco, com capacidade de 34,2 x 109 m³ (CHESF, 2012). Esta 

barragem possui a maior capacidade de armazenamento de água, sendo conhecida como o 

maior lago artificial da América Latina, possui 320 km de extensão (CHESF, 2012).  A construção 

da barragem teve inicio na década de 1970. Logo após o represamento das águas começou a 

construção da usina hidrelétrica com potência de geração de energia avaliada em 1.050 

miliwattts (MW), sendo a quarta maior hidrelétrica em produção de energia dos complexos de 



hidrelétrica da CHESF. Em 1978 a barragem inicia o funcionamento, a partir desta fase o, o Vale 

do São Francisco, torna-se um “modelo” de agricultura irrigável. 

Por sua peculiar e extrema complexidade, a agricultura tem sido campo de pesquisa 

permanente para temas polêmicos. Neste sentido pode-se identificar a exploração agrícola 

diferenciada, variando de lugar para lugar, de produto para produto. Esta diferenciação é devido 

o acesso de tecnologia não está disponível para todos que praticam a agricultura, gerando a 

fragmentação do território, neste sentido  Santos (2001) ressalta: 

A agricultura moderna, cientifizada e mundializada, tal como assistimos se 
desenvolver em países como o Brasil, constitui um exemplo dessa tendência e um 
dado essencial ao entendimento  do que no país constituem a compartimentação  e a 
fragmentação atuais do território (SANTOS, p. 63, 2001, grifo nosso).  

 

 O conceito de território esta sendo abordado como um conjunto de equipamentos, 

instituições, práticas e normas que são movidas pela sociedade. Os territórios são representados 

como atores ativos, em uma verdadeira “[…] esquizofrenia, já que os lugares escolhidos acolhem 

e beneficiam os vetores da racionalidade dominante, mas também permitem a emergência de 

outras formas de vida”  Santos (p.64, 2001). 

 

2. CAPITALIZAÇÃO DA NATUREZA POR MEIO DA AGRICULTURA IRRIGADA  

 

Por trás de uma paisagem rural há novas dinâmicas espaciais, há outra organização 

produtiva. Cresce a artificialidade das áreas em razão de um novo conteúdo técnico, que 

possibilita novos usos do território (RAMOS, 2001). A prova da artificialização da paisagem e da 

capitalização da natureza é representada pela criação do Programa de Irrigação do Nordeste 

(PROIN), no qual foram estabelecidas diretrizes pelo Governo Federal em 29 de janeiro de 1986, 

orientando segundo a Codevasf: 

Os investimentos e irrigação para as áreas onde é possível obter, em prazo mínimo e 
a menor custo, aumento expressivo da produtividade e da produção total. A 
delimitação das áreas prioritárias, denominadas  “áreas de concentração” para fins 
de planejamento, está condicionada pela existência de solos aptos para a agricultura 
irrigada, disponibilidade e acesso economicamente viáveis aos recursos hídricos, 
aptidão climática para a irrigação e agricultores interessados na incorporação de 
tecnologias avançadas aos seus processos produtivos (CODEVASF, 1986, p. 81, 
grifo nosso).  

 
A agricultura modernizada tem como objetivo atender ao mercado competitivo, visando 

às necessidades de um Estado agro-exportador. Os projetos de irrigação foram criados para 

atender a diversos atores, sejam eles de interesse da reprodução ampliada do capital, ou para 

“propiciar” a pequenos agricultores a comercialização de seus produtos do campo e possibilitar o 

sustento da sua família, trate-se de uma produção local mista, matizada, contraditória de idéias. 



Segundo Neto (2004), os projetos de irrigação constituem uma relação direta entre 

sociedade e natureza, cujo componente técnico se destaca e assume papel determinante, estes 

projetos tendem a produzir para a agricultura de exportação, cultivando frutas especificas como 

manga e uva para o mercado externo e cana de açúcar para produção de bicombustível.   

De modo geral, são limitadas as possibilidades de atender a demanda de produtos de 

baixo valor econômico (milho e trigo). Observamos que o produtor que cultiva os produtos com 

baixo retorno financeiro tende a não conseguir financiamentos, por não atenderem os quesitos 

impostos pelas instituições financeiras.   

Os projetos de irrigação são voltados para agricultores com perfil voltado para 

agricultura de exportação, ou mesmo empresários da agroindústria nordestina. Reafirmando a 

lógica capitalista e contradizendo o  discurso do Estado, os projetos de irrigação foram criados 

para diminuir a disparidade social existente no Nordeste e a ascensão social dos pequenos 

produtores rurais. A questão aqui ora apresentada, não é a discussão sobre a pobreza e sua 

relação com os produtores e com produtos com baixa rentabilidade. A questão principal, é o 

Estado optar por uma postura descentralizada, onde ofereça subsídios para o incentivo dos 

produtores que dependem desta “Política Pública” atendendo desde o pequeno agricultor ao 

latifundiário, como afirma as diretrizes do Plano Diretor para o desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (1989-2000). A partir destas indicativas propostas pela Codevasf, surge o 

questionamento de que forma os irrigantes e a população podem melhorar suas condições 

econômicas e sociais com o novo modelo de irrigação, onde o crédito agrícola é inacessível às 

atividades de sequeiro (prática antiga pelos colonos)? A assistência técnica necessita de 

subsídios técnicos para desenvolver um trabalho mais eficaz na agricultura , sendo assim as 

condições econômicas para o pequeno agricultor torna-se desfavorável perante o novo modelo 

de irrigação. 

As últimas décadas foi marcada por atividades agrícolas humanizadas e mecanizadas, 

alterando a qualidade dos produtos, reconstruindo o espaço geográfico em um meio técnico-

cientifico-informacional (SANTOS, 2001), transformando o meio urbano e rural, e as forma de 

produção agrícola. O agente principal para tal mudança brasileira agrícola é o Estado com 

práticas neoliberais que, atende uma lógica de produção econômica global, com características 

de competitividade, racionalidade e produção em larga escala. “A ação do Estado será decisiva 

no processo de implantação de infraestrutura  e da criação de instituições técnicas, financeiras e 

administrativas que subsidiarão o novo ritmo de produção, circulação e consumo” (RAMOS, 

2001, p.343).  No caso do Nordeste a ação do Estado foi decisiva nas transformações dos 

territórios irrigados, territórios híbridos e contraditórios.  



   

2.1. AGRICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SÃO FRANCISCO  

 

A irrigação no Vale do São Francisco tem destaque a partir da década de 40 do século 

XX, com a criação da Comissão do Vale do São Francisco (CVSF). Esta comissão tem a tarefa 

de realizar estudos para identificar os possíveis locais para o uso agrícola da terra e das águas 

da bacia do São Francisco e elaborar planos de desenvolvimento da Irrigação para a região 

Nordeste. 

Esta política nacional de irrigação visava atender produtores familiares e empresariais 

para o desenvolvimento da agricultura irrigada associando ao desenvolvimento econômico e 

social nordeste brasileiro.  

Os projetos públicos se efetivaram na década 1980 do século XX, aumentando 

consideravelmente as áreas irrigadas no Nordeste. Segundo Ab’Saber (1999) os projetos de 

irrigação são formas desiguais para solução do o problema da seca no Nordeste, relatado em 

um trecho do trabalho intitulado “ Dossiê Nordeste Seco”, onde Aziz faz uma descrição sobre a 

região Nordeste e mais especificamente do eixo Juazeiro/Petrolina: 

É uma região sob intervenção, onde o planejamento estatal define projetos e 
incentivos econômicos de alcance desigual, mediante programas incompletos e 
desintegrados de desenvolvimento regional. E, por fim, revelando o caráter híbrido 
de seu perfil sócio-econômico atual, combina arcaísmos generalizados com 
importantes elementos pontuais de modernização, tais como uma razoável 
hierarquização urbana, um bom sistema de rodovias asfaltadas que garante as 
ligações intra e inter regionais, e uma rede de açudes, com diferentes possibilidades 
de fornecimento de água para áreas irrigáveis de planícies de inundação (vazantes). 
Destaca-se sobre tudo isso, a extraordinária área de irrigação de Petrolina 
(Pernambuco) e Juazeiro (Bahia), no médio vale inferior do São Francisco 
(AB’SABER,1999, p. 08, grifo nosso). 

 

Vários foram os órgãos que estudaram, financiaram e geriram a política de irrigação no 

Nordeste, dentre eles podemos destacar o Banco do Nordeste- (BNB); a Comissão do Vale do 

São Francisco – (CVSF), Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – (SUDENE); 

Superintendência do Vale do São Francisco – (SUVALE); e atualmente Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Parnaíba – (CODEVASF). 

 Vale ressaltar que no caso de Juazeiro/Petrolina, esta região obteve incentivos de 

oligarquias presentes no território, onde podemos destacar família do ex deputado Francisco 

Etelvir Dantas eleito deputado estadual pela Aliança Renovadora Nacional-Arena, no período de 

1979-1983. Francisco  Dantas também foi deputado federal pelo partido Democrático Social- 

PDS, 1983-1987. Sua atuação como empresário e político proporcionaram o “desenvolvimento” 

da política de irrigação no vale do São Francisco, sendo que o ex-deputado Etelvir em uma de 



suas atividades profissionais era  vice- presidente da Companhia de Desenvolvimento do Vale 

do São Francisco  - (CODESF) e participou também  como suplente das comissões de 

agricultura e incentivo rural no período (1979-1980). 

Em Petrolina (PE), podemos destacar Paulo de Souza Coelho como Etelvir Dantas, um 

dos líderes da Comissão de Desenvolvimento do São Francisco – (CODESF), foi diretor da 

Faculdade de Agronomia da Universidade Estadual da Bahia – (UNEB). Incentivou para a 

implantação do projeto irrigado Nilo Coelho, este projeto, em especial que recebeu mais recursos 

do Estado para modernização da agricultura por meio de novas tecnologias, o que resultou no 

crescimento econômico de Petrolina, sobretudo pela infra estrutura implantada para atender ao 

novo mercado econômico. 

É notório que a relação do Estado após a implantação dos órgãos gestores se estreitou 

em função da implementação dos lotes empresariais agrícolas, lotes estes que pertencem às 

famílias tradicionais da região do vale do São Francisco. O processo do financiamento e 

pagamento dos projetos de irrigação procedem da seguinte forma, o capital sai dos órgãos 

financiadores para os órgãos gestores que implanta a estrutura dos perímetros irrigados, neste 

perímetro podem ter lotes empresariais ou familiares, após fase de implantação, passa para o 

funcionamento, ou seja, a produção de frutos nos perímetros irrigados, com a produção e a 

venda dos produtos, os irrigantes pagam aos órgãos financiadores, estes órgãos são bancos 

ligados ao Estado como um exemplo o (BNB). O colono contrai duas dividas no momento que 

adquire o lote, a do lote (infra estrutura do perímetro), sendo que esta é paga a Codevasf, e a 

tarifa de água, esta é paga a distrito que administra a captação e distribuição da água para os 

lotes além do pagamento do financiamento tem o pagamento do órgão gestor que no caso do 

Vale do São Francisco é a Codevasf, sendo assim o capital retorna para o Estado, via o órgão 

financiador, gestor  e por meio de impostos.  

A Companhia do Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF foi criada 

em 1974 substituindo a SUVALE, assumindo o papel de promover o desenvolvimento utilizando 

os recursos hídricos com ênfase na irrigação, projeto que já se encontrava em funcionamento, 

sendo reformulado pela CODEVASF através de estudos das potencialidades naturais e dos 

perímetros irrigados implantados no Nordeste. A Codevasf atua na bacia do São Francisco, o 

Vale do São Francisco integra duas superintendências a 3ª superintendência atendendo o 

município de Petrolina (PE) e 6ª superintendência  atendendo o município de Juazeiro (BA). Com 

esta divisão observa-se articulação de gestão dos perímetros irrigados com caráter 

administrativo descentralizado e autônomo, com o poder de tomadas de decisões em projetos, 

planos, orçamentos, regulamentos e financeiros.  



A Codevasf no processo de implantação dos perímetros irrigados encontrou resistência 

dos colonos que não se adaptaram ao processo de agricultura irrigada implantada pela 

Codevasf, venderam suas terras e se instalaram nas periferias das cidades de juazeiro (BA) e 

Petrolina (PE). Já os produtores que permaneceram exercendo a atividade agrícola, tiveram que 

se adaptar ao novo sistema agrícola irrigado, estes colonos2 receberam cursos e assistência 

técnica  propostos pela Codevasf para propor melhor qualificação profissional aos colonos.  

 

                                            
2
  Termo utilizado pela Codevasf, para os donos de lotes dos Perímetros Irrigados 

geridos pela Codevasf 



3. METODOLOGIA  

 

O método de analise empregado neste trabalho foi o comparativo. Comparou-se a 

produção de culturas temporárias e permanentes durante uma seria histórica de oito anos 

(2004 - 2011). Os dados foram coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Logo 

após a coleta e a sistematização foi comparada a evolução produtiva de frutas e legumes de 

Juazeiro (BA), ano mais produtivo e quantidade de produção. 

Vale ressaltar que na analise dos dados destacamos os anos de sendo 2010 e 2011, 

devido a mudança do sistema de irrigação nos projetos irrigados, interferindo da produtividade 

de frutas do município.  A produção agrícola total do município é realizada nos projetos 

irrigados , estima-se que os projetos irrigados são responsáveis por que 80%. 

 

4. ANALISE DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA DE JUAZEIRO  

 

Entre a produção de culturas permanentes e temporárias, as culturas permanentes são 

a base econômica agrícola dos projetos de irrigação, oferecem mais segurança no ato da 

produção e comercialização.  A manga e a uva são as culturas que mais merecem destaque na 

produção permanente, a área plantada e colhida é maior que qualquer outra cultura, sendo que 

Juazeiro-BA, é o município que mais produz no Vale do São Francisco manga e uva (IBGE, 

2010). 

Culturas temporárias são geralmente de ciclo curto, e não possuem segurança no ato 

de sua comercialização, dependem da disponibilidade do produto no mercado e da procura, ou 

seja, a lei da oferta e procura. Embora as culturas temporárias sejam irregulares nos preços, elas 

são conhecidas pelos agricultores como “número de loteria”, onde em determinadas épocas o 

valor do produto está acima do esperado e ao vender o lucro é superior que de culturas 

permanentes. Destacamos entre as culturas temporárias a cana de açúcar, esta é cultivada em 

um perímetro empresarial Tourão, e toda sua produção são destinadas para biocombustível e 

açúcar.   

   Na figura 2 apresentamos a evolução da produção das culturas temporárias 

produzidas no município de Juazeiro em uma escala temporal de 2004 a 2011 podemos 

observar na figura 2, que o milho e feijão são as culturas que tem menor índice de produção no 

decorrer dos anos, menos de 2%.  Em 2004 a área plantada e a quantidade produzida são de 

410 hectares e produção de 538 toneladas, em 2006 a área produzida do feijão foi de 573 

hectares aumentando a área nos anos de 2007 (843 hectares), 2008 (1.905 hectares) e 2009 



(1.751 hectares), no ano de 2010 ocorreu um decréscimo da produção com 694 (ha) plantados 

(IGBE, 2010). No entanto em 2011 ocorreu uma inversão de valores com 816 hectares de área 

plantada e 509 hectares de  área colhida ocorreu o maior índice de rendimento médio (quilo por 

hectare) chegando a 2.875 kg/ha, este fenômeno e decorrente da mudança do sistema de 

irrigação e o incentivo para a produção do feijão que neste ano recebeu aumento considerável 

no mercado.  O milho tem a mesma realidade de produção do feijão, embora com menor área 

plantada e colhida em 2004 de 28 hectares crescendo para  125 hectares em 2006 e maior área 

de 802 hectares  em 2009, em 2010 ocorre um decréscimo de área de produção para 282 

hectares), a produtividade onde analisamos quantidade produzida o milho tem destaque em 

2009 com produção de 835 toneladas no ano.  Vale ressaltar que essas culturas não recebem 

incentivos para produção e deste total a maior parte da produção é cultivado por agricultores 

familiares ou mesmo colonos de perímetros irrigados que possuam lotes familiares.  

 A melancia e cebola são culturas produzidas por maior parte dos colonos dos perímetros 

irrigados e por pequeno produtores  sendo que no período analisado possuem uma 

homogeneidade de área produzida e colhida. A melancia tem uma ascendência na sua produção 

e na área plantada e colhida no decorrer dos oito anos é possível observar esta ascendência no 

figura 02 saindo de 495 hectares de área plantada e colhida com 3.225 toneladas em 2004 

evoluindo para 1.430 hectares de área plantada e colhida com 32.890 toneladas em 2011.  O 

melão uma variação na área plantada e colhida juntamente com a quantidade produzida. O ano 

com índices mais baixos na escala temporal analisada foi em 2004 com 215 hectares plantados 

e colhidos e 3.225 toneladas produzidas, evoluindo esta produção em quantidade e área nos 

anos de 2005, 2006 e 2007  chegando a 1.510 hectares e nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011 

tem um decréscimo da área plantada e colhida, no entanto a quantidade produzida não foi 

afetada com total de 21.056 toneladas, comparando com os anos de maior área de plantada e 

colhida com 25.823 toneladas. Esta redução da área plantada sem afetar na produtividade é 

decorrente do progresso dos métodos de manejo do solo e do sistema de irrigação adotados por 

pequenos agricultores. 

 Dentre as culturas temporárias a cana de açúcar é a que merece maior destaque, 

cultivada por uma empresa privada Agrovale, esta cultura tem a média dos anos analisados de 

1.471.076 toneladas e uma homogeneidade de área plantada e colhida com média de 16.179. 

Pode-se observar esta disparidade das culturas temporárias com a cana de açúcar na figura 02. 

 

 



 

Fonte: IBGE(2010) 
Elaborado: Deorgia Souza (2012) 
Figura 2: Produção agrícola de culturas temporárias no município  no   período de 2004 a 2011, município de  
Juazeiro (BA) 

 

A figura 3 corresponde o valor total em toneladas da produção de frutas permanentes. 

 

Fonte: IBGE (2010) 
Elaborado: Deorgia Souza (2012) 
Figura 3: Produção agrícola de culturas permanentes  no município  no   período de 2004 a 2011, município de  
Juazeiro (BA) 

 

A partir dos dados expostos na figura 03 podemos afirmar que coco no decorrer dos 

oito anos passou por uma evolução progressiva de produção saindo de 6.875 toneladas em 



2004 para 57.957 toneladas em 2011.  A evolução também perpassa na área plantada e colhida 

saindo de 275 hectares em 2004 para 1.803 hectares em 2011.  

Das culturas permanentes destaca-se a produção de uva e manga. A uva e manga. A 

manga no decorrer da escala temporal analisa tem uma produção constante em 2006 e 2007 

teve a maior produção com média de 305.000 toneladas no total da área produzida, diminuindo 

nos anos de 2008 até 2011, mas com constante do total produzido com média de 210.000 

toneladas de manga. 

A uva tem uma constante de produção entre os anos 2005, 2006 e 2007 com média de 

85.000 toneladas do total de área produzida, diminuindo sua produção nos anos posteriores 

chegando a produzir no total em 2011, 43.000 toneladas da área total plantada e produzida. 

  As frutas banana, goiaba e mamão tiveram uma  produção homogênea, embora a área 

plantada seja consideravelmente diferente, sendo que a área plantada da goiaba foi de (21 ha) 

mamão (64 ha) e banana (145). Podemos inferir que nem sempre a quantidade de área plantada 

reflete na produção, isso ocorre devido a diferença da cultura e o espaçamento que esta cultura 

necessita para seu desenvolvimento.  

 No ano de 2007 a homogeneização de produção permanece entre as culturas 

permanentes permanecem, entretanto a área plantada cresce um pouco mais que o ano de 

2006, banana (195 ha), goiaba (23 ha), mamão (83 ha), maracujá (1022 ha).  

   

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Observou-se na analise das culturas permanentes que a manga e uva diminuíram em 

sua produção no decorrer dos anos, enquanto o coco e maracujá aumentaram sua área plantada 

colhida, produção e valor no mercado. Nas culturas tem uma disparidade de produtividade, área 

plantada e colhida, destacamos a homogeneidade na produção, área plantada e colhida da cana 

de açúcar. A melancia vem crescendo em produção e área plantada e colhida ao longo dos oito 

anos analisados, o feijão, milho e melão são produtos que não possuem uma regularidade na 

produtividade, ocorre uma variedade de produção ao longo dos anos.  

Diante dos dados analisados podemos afirmar que as culturas permanentes obtiveram 

um decréscimo juntamente com as culturas temporárias, no entanto pode-se observar que a 

área plantada diminuiu, enquanto a produtividade permaneceu, este fenômeno é decorrente a 

mudança do sistema de irrigação, aperfeiçoamento das práticas agrícolas dos produtores de 

Juazeiro (BA). 
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