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RESUMO 

O trabalho realiza uma breve análise sobre o cenário da irrigação ao logo dos últimos anos no 
Brasil, com enfoque sobre o polo fruticultor localizado entre as cidades de Juazeiro na Bahia e 
Petrolina em Pernambuco, bem como o papel desta inovação tecnológica para o 
desenvolvimento das regiões do sub médio Vale do São Francisco. Objetiva conhecer tamanha 
a importância da irrigação para o agronegócio e para a economia brasileira comparando e 
sistematizando as informações sobre a agricultura irrigada no Brasil, confrontando com as 
regiões do Vale do São Francisco a partir dos seus condicionantes que levam a tamanho 
destaque no cenário nacional quanto a sua produção. 
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SUMMARY 

The work makes a brief analysis about the stage of the irrigation in the last years in Brazil, with 
focus on the fruit-grower pole located between the cities of Juazeiro in Bahia state and Petrolina 
in Pernambuco state, as well as the role of technological innovation for the development of the 
sub medium region of Vale do São Francisco. Aims to meet the importance of irrigation for 
agribusiness and for the Brazilian economy, comparing and systematizing the information 
about irrigated agriculture in Brazil, confronting with regions of the Vale do São Francisco 
from its constraints that highlight on the national stage in terms of the their production. 
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INTRODUÇÃO:  

A quantidade de água de boa qualidade existente na natureza é finita e sua 

disponibilidade vem diminuindo gradativamente, em razão do crescimento populacional, da 

expansão das fronteiras agrícolas e da degradação do meio ambiente (MEDEIROS, et al. 2003). 

No universo, a água é o recurso mais importante em todos os aspectos da vida; em 

excesso, ela causa inundações e calamidades ambientais e sua escassez provoca fome e miséria. 

O manejo adequado da água pode conduzir a excelentes resultados na produção de alimentos, 

porém seu mau uso provoca degeneração do meio físico natural (PAZ, et al. 2000). 

                                                             
1 Graduandos em Agronomia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 
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A agricultura irrigada tem sido uma importante estratégia para otimização da produção 

mundial de alimentos, gerando desenvolvimento sustentável no campo, com geração de 

empregos e renda de forma estável. Atualmente, mais da metade da população mundial depende 

de alimentos produzidos em áreas irrigadas (MANTOVANI, et al. 2009). 

Para uma produção sempre crescente de alimentos, a alternativa está na produção 

agrícola sob irrigação, que tem possibilitado um número maior de safras por ano, 

principalmente em países do hemisfério sul. Tendo em vista ser o setor agrícola o maior 

consumidor de água e como esta é o componente essencial e estratégico ao desenvolvimento da 

agricultura, o controle e a administração adequados e confiáveis possibilitarão o manejo justo 

e equilibrado, preservando a sua qualidade (PAZ, et al. 2000). 

De acordo com Heinze (2002), a agricultura no cenário brasileiro apresenta uma grade 

potencialidade do ponto de vista da irrigação, sendo assim são diversos os aspectos que levaram 

a agricultura a ter destaque promissor e impactante no desenvolvimento da economia nacional.  

Exemplo desta crescente e alternativa produção de alimentos está as estratégias traçadas 

para a expansão da agricultura irrigada, em especial a fruticultura no semiárido nordestino. 

Estas alternativas têm constituído meios de produção, contribuindo para a desenvolvimento de 

novas formas de organização.  

O início do desenvolvimento do Vale do São Francisco está diretamente associado aos 

projetos de irrigação implementados pelos governos federal e estadual para impulsionar a 

viabilidade econômica na região semiárida.  Essa se encontrava constituída por culturas 

tradicionais de pouca lucratividade e muito vulneráveis às características do clima (constância 

de calor, baixa umidade relativa do ar, alta luminosidade e baixa pluviosidade) (NOBREGA, 

2004). 

Loiola & Souza (2001) ressalta o reconhecimento dos problemas enfrentados no tocante 

as informações sobre irrigação no Brasil, sendo assim em seu trabalho tem o propósito de 

contribuir para melhorias bem como o fortalecimento nos debates a respeito das estatísticas 

sobre o assunto, tendo como base o censo agropecuário cujos são apontados resultados e 

tecnologias usadas em áreas irrigadas por estado de cada região do País.  

Neste contexto, objetivou-se com a realização deste levantamento comparar e 

sistematizar as informações sobre a agricultura irrigada no País por regiões, bem como 

confrontar os dados a partir de resultados já apontados na literatura sobre o cenário da 

agricultura irrigada no nordeste em especial no semiárido no entorno de Petrolina – PE e 

Juazeiro - BA, destacando os fatores condicionantes para tamanho destaque no cenário nacional 
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tanto na economia como também em seus aspectos de iterações sociais envolvidos na 

fruticultura irrigada da região.  

 

DESCRIÇÃO DO ASSUNTO  

Área irrigada no Brasil  

O Brasil possui uma superfície territorial de 851 milhões de hectares, e em torno de 29% 

desta superfície é explorada com agropecuária, ou seja, cerca de 249 milhões de hectares, dos 

quais 77 milhões com lavouras e 172 milhões com pastagens (ANA 2009).  

Ainda de acordo com os dados da Agencia Nacional de Águas (2009), os censos 

agropecuários de 1960 até 1995/96 apontam que durante estes períodos a área irrigada no país 

cresceu de 0,45 milhões de hectares para o equivalente a 3,1 milhões (ha) até o ano de 1995/96 

sendo que 90% dessas áreas correspondem a projetos de iniciativa privada e os outros 10% 

correspondem aos de inciativa pública. Figura 1  

 

 A área irrigada no País tem crecido de forma representativa, ao comparar os dados do 

censo agropécuario de 1995/96 com o censo de 2006. É notório o salto de área irrigada no 

Brasil.  Em 1995/96 os números correspoderam ao total de 3.121.644 (ha), com o novo 

incremento apontado no censo de 2006 os dados deram um salto para o equivalente a 4.601.288 

(ha), o aumento pode ser melhor observado na figura 2.  

 

 

 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

4500000

5000000

1960 1970 1975 1980 1985 1995/96 2006

Figura 1: Total de área irrigada (ha) nas regiões brasileiras de 1960 a 2006 adaptado do SIDRA-IBGE. 
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Agricultura irrigada no Nordeste 

A despeito de todo o atraso social e econômico que historicamente assola o Nordeste 

brasileiro, o que temos visto nos últimos 20 anos, e de forma mais acelerada nos últimos 10, é 

um crescimento que tem alterado significativamente o cenário local e, de forma mais 

contundente, o interior nordestino. Chama a atenção o fato de que esta riqueza vem em parte 

relevante, da terra antes considerada seca e sem vida. (CUNHA, 2009). 

Souza (2006), afirma que essa nova face do Nordeste é resultado da expansão do 

agronegócio, um dos segmentos mais dinâmicos e competitivos da economia brasileira. No 

sertão de estados como Bahia, Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, alguns produtos vêm 

experimentando um crescimento significativo nas suas exportações nas últimas décadas. Assim, 

mamões, melões, uvas, melancias, abacaxis, mangas, dentre outras frutas são exportados para 

os países da União Europeia, da Ásia, do Nafta (Estados Unidos e Canadá) e do Mercosul. 

 

 Tabela 1. Exportação de Uva e Manga no Vale do São Francisco em toneladas (1997 a 2004). 

ANO 
Vale do São Francisco (ton.) Brasil (ton.) Participação no total 

Uva Manga Uva Manga Uva Manga 

1997 3.700 21.500 3.705 23.370 100% 92% 

1998 4.300 34.000 4.405 39.185 98% 87% 

1999 10.250 44.000 11.083 53.765 92% 82% 

2000 13.300 57.200 14.000 67.000 95% 85% 

2001 19.627 81.155 20.660 94.291 95% 86% 

2002 25.087 93.559 26.357 103.598 95% 90% 

2003 36.848 124.620 37.600 133.330 98% 93% 
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Figura 2: Crescimento da área irrigada (ha) no Brasil a partir de 1960. 
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2004 25.927 102.286 26.456 111.181 96% 92% 



 

 

Na Tabela 1 as regiões do Vale do São Francisco são apontadas com grande destaque, 

isso porque tem apresentado números expressivos dentro dos últimos anos. O Nordeste graças 

ao moderno sistema de irrigação, em conjunto com suas altas temperatura constante durante o 

ano, permite uma produção contínua de cultivares tropicais, subtropicais e até mesmo frutas 

temperadas. 

Todo este desenvolvimento está atrelado às épocas de 1940 até o início de 1960, onde 

toda a produção da região ainda estava centralizada nas mãos de poucos, restando apenas à 

agricultura de subsistência como meio de sobrevivência da maioria das famílias.  

Este cenário toma outros rumos, a partir da criação do plano de desenvolvimento para o 

Vale do São Francisco onde as regiões do submédio do vale são os maiores beneficiados. 

Juazeiro-BA e Petrolina- PE, passam a compor o polo, além dos municípios de Casa Nova, 

Curaçá, Sobradinho, no Estado da Bahia, e os municípios de lagoa Grande, Orocó e Santa Maria 

da Boa Vista no Estado de Pernambuco. 

No Nordeste brasileiro, a ênfase das ações governamentais para a modernização da 

agricultura consistiu no incentivo à irrigação nas áreas semiáridas, dando continuidade à velha 

política das águas, iniciada no final do século XIX (SOUZA, 2006). Mais que tudo, a 

fruticultura irrigada do semiárido resulta da consolidação do conhecimento das práticas de 

irrigação, propiciadas pelas quase três décadas de investimentos públicos e privados em 

projetos de irrigação na região (POLICARPO; LIMA; MIRANDA, 2001). 

 

CONCLUSÃO 

Ao decorrer o texto objetivou-se apontar a realidade brasileira sobre o real panorama da 

agricultura irrigada bem como a sua influência para o desenvolvimento da região do Vale do 

São Francisco no Nordeste. De fato, a agricultura irrigada tem desenvolvido um importante 

papel, é através dela que muitas das cidades do País como Juazeiro e Petrolina vêm tornando-

se grades competidoras na produção de fruticultura quando comparado às demais regiões. Os 

condicionantes estão atrelados a grande disponibilidade de água e terra, mão de obra barata, 

bem como o clima e infraestrutura favoráveis para uma boa produção. 

No entanto ao produzir riquezas a região continuar a sofre desigualdades. Os diversos 

fatores citados condizem como características ótimas para grandes empresários de outras 

regiões investirem, substituindo assim no decorrer dos anos o pequeno agricultor que foi 

apontado como aquele que de início também estava submisso aos seus coronéis. Com os dados 
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apresentados pode-se observar que parte do desenvolvimento da agricultura irrigada no País 

está atrelada aos anos de 1990, época pela qual ocorre uma grande abertura comercial 

favorecendo o agronegócio a se consolidar, tornando-se uma importante base para a economia 

brasileira como também apresentando grandes índices de exportação. 
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