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RESUMO

O estado da Bahia é o quinto maior
produtor nacional de alho, sendo que sua
produção representa mais de 95% de todo
alho produzido no nordeste. A maioria das
áreas de produção de alho no estado
caracteriza-se por serem constituídas por
agricultores familiares que empregam pouca
tecnologia, não têm acesso fácil à assistência
técnica e apresentam dificuldades no
processo de comercialização. Este trabalho
é o resultado de uma discussão realizada
durante o I Seminário nacional sobre o cultivo
de alho em pequenas propriedades, ocorrido
em Salvador-BA durante os dias 29,30 e 31
de outubro de 2008. O objetivo foi discutir os
problemas de cada região, identificar os
pontos comuns e, assim, redigir um
documento com as informações levantadas.
A situação observada hoje da alhicultura
baiana é de extrema gravidade e os cenários
delineados para o médio e longo prazos
sinalizam para um recrudescimento desta
realidade. As principais demandas do setor
estão relacionadas com a Comercialização
(1- definição de uma política de importação
voltada para a regulação do mercado,
sobretudo a aplicação efetiva da política anti-
dumping, assegurando competitividade ao
produtor brasileiro; 2- ações voltadas à
agregação de valor através do
processamento do alho, possibilitando o
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armazenamento do produto e melhores
preços); Assistência técnica (ampliação do
quadro de profissionais com atuação na cultura
do alho, seja pela contratação de novos
técnicos ou pela formação de técnicos do
quadro atual); Crédito Rural ( 1-
desenvolvimento e implementação de linhas
de crédito específicas para a cultura do alho e
com taxas de juros mais baixas; 2- revisão das
políticas de zoneamento para concessão de
crédito e diminuição das exigências
bancárias); e Valorização do alho nacional
(elaboração de uma estratégia com ações de
pesquisa, comunicação e marketing, com a
exaltação da qualidade comparativa do alho
nacional face ao importado).

ABSTRACT

The state of Bahia is the fifth largest
domestic producer of garlic, and their
production represents over 95% of all garlic
produced in the northeast. The most of garlic
production areas of the state is characterized
by being formed by farmers who don’t use
technologies, don’t have access to technical
assistance and face up with difficulties in to
send your production. This work is the result of
a discussion held during the First National
Workshop about the cultivation of garlic in small
properties, held in Salvador, Bahia during
October, 29.30 and 31, 2008. The aim was to
discuss the problems of each region and
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INTRODUÇÃO

O estado da Bahia é o quinto maior produtor nacional de alho, sendo que sua produção
representa mais de 95% de todo alho produzido no nordeste. Segundo dados do IBGE, no ano
de 2006 foram cultivados 948 ha de alho, distribuídos em 27 municípios. Destacam-se em
importância na produção do estado os municípios de Novo Horizonte, Cristópolis, Mirangaba,
Ibicoara e Mucugê, localizados em microclimas que favorecem o desenvolvimento da cultura.
Estima-se que no estado aproximadamente 1.000 famílias têm na alhicultura sua principal
fonte de renda.

A maioria das áreas de produção de alho no estado caracteriza-se por serem constituídas
por agricultores familiares que empregam pouca tecnologia, não têm acesso fácil à assistência
técnica e apresentam dificuldades no processo de comercialização (Pater Alho, 2004). Essas
características, embora se apliquem a maioria dos agricultores, não representam a totalidade,
especialmente com relação ao nível tecnológico, pois se observa grande variação de práticas
adotadas pelos agricultores.

Este trabalho é o resultado de uma discussão realizada durante o I Seminário nacional
sobre o cultivo de alho em pequenas propriedades, ocorrido em Salvador-BA durante os dias
29,30 e 31 de outubro de 2008. O evento contou com a participação de agricultores familiares
de diversas regiões da Bahia e do Norte de Minas Gerais, além de representantes da Empresa
Baiana de Desenvolvimento Agrícola – EBDA, Embrapa Hortaliças, Associação Nacional dos
Produtores de Alho (Anapa), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas
Gerais (Emater – MG) e Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da
Bahia.

MATERIAL E MÉTODOS

Para o levantamento da situação, perspectivas e demandas da alhicultura familiar baiana,
os participantes do seminário foram divididos em cinco grupos, agrupados por afinidades
regionais. Cada grupo foi composto por agricultores e técnicos da extensão rural.

identify common points and thus prepare a
document with the information raised. The
situation observed nowadays is extremely
serious and the scenarios outlined for the
medium and long term to indicate that will be
worst. The main demands of the sector are
related to marketing (1 - definition of a import
policy oriented to market regulation, particularly
the effective implementation of anti-dumping
policy, ensuring competitiveness of Brazilian
producer, 2 - actions focused on added value
through the garlic processing, allowing the
storage of the product and better prices);

Technical assistance (extension of the number
of professionals with presence in the culture of
garlic, or the hiring of new technical and training
of technicians for the current picture); Rural
Credit ( 1 - development and implementation
of specific credit lines for the cultivation of garlic
and with lower rates, 2 - revision of zoning
policies for granting credit and reduction in
credit requirements); and enhancing the garlic
national (development of a strategy with
research, communication and marketing
action, with the exaltation of the comparative
quality of the imported and national garlic).
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Os membros se reuniram para discutir a alhicultura de sua região e seguida fizeram a
apresentação a todos os participantes do evento. O objetivo foi discutir os problemas de cada
região, identificar os pontos comuns e, assim, redigir um documento com as informações
levantadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante o Seminário foram apresentados e debatidos os principais aspectos
relacionados à produção e à inserção econômica do alho, com ênfase na sensível diminuição
de renda dos produtores, observada sobretudo nos últimos anos.

A importação de alho da China a preços inferiores aos dos custos de produção nacionais
tem desequilibrado o mercado interno, representando o maior entrave à garantia de renda e,
conseqüentemente, à permanência dos produtores na atividade. Com efeito, a situação
observada hoje é de extrema gravidade e os cenários delineados para o médio e longo prazos
sinalizam para um recrudescimento desta realidade. Assim:

1) Convictos de que a alhicultura de base familiar é uma atividade dinamizadora das
economias locais e regionais, com reflexos efetivos na geração de milhares de postos de
trabalho diretos e indiretos; 2) Com a certeza de que somente com a articulação dos diferentes
atores econômicos, sociais e políticos será possível mitigar a atual situação de descapitalização
dos produtores e elaborar uma estratégia realista com vistas a consolidar este setor produtivo,
e 3) Cientes da necessidade de medidas urgentes e no sentido de contribuir com  o processo
de resgate e valorização da alhicultura nacional de base familiar, são elencadas abaixo quatro
linhas de ação consideradas prioritárias pelos participantes do Seminário:

- Ação 1, Comercialização: a) definição de uma política de importação voltada
para a regulação do mercado, sobretudo a aplicação efetiva da política anti-dumping,
assegurando competitividade ao produtor brasileiro; b) ações voltadas à agregação
de valor através do processamento do alho, possibilitando o armazenamento do produto
e melhores preços.

- Ação 2, Assistência técnica:  ampliação do quadro de profissionais com atuação na
cultura do alho, seja pela contratação de novos técnicos ou pela formação de técnicos do
quadro atual.

- Ação 3, Crédito Rural: a) desenvolvimento e implementação de linhas de crédito
específicas para a cultura do alho e com taxas de juros mais baixas; b) revisão das
políticas de zoneamento para concessão de crédito e diminuição das exigências
bancárias (burocracia).

- Ação 4, Valorização do alho nacional:  elaboração de uma estratégia com ações de
pesquisa, comunicação e marketing, com a exaltação da qualidade comparativa do alho nacional
face ao importado.
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