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RESUMO 

  

 

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento de um negócio agrícola com base no potencial 

do inhame como agente de transformação socioeconômico por meio de uma aplicação prática. 

Impulsionado pelo potencial agrícola brasileiro e pelo interesse em um cultivo livre de dumping, 

este projeto coloca em evidência como oportunidade o plantio, a comercialização, o 

beneficiamento e a derivação como matéria-prima do inhame da espécie Dioscorea Cayennesis, 

apontando alguns segmentos de mercados ainda pouco explorados e mal atendidos, e até mesmo 

mercados inexistentes no cenário nacional. Para tanto, são apresentadas as diversas 

possibilidades de aproveitamento da oportunidade, focando, entretanto, na fase de plantio e 

fornecimento de sementes geneticamente modificadas, utilizadas nos projetos de plantio para o 

beneficiamento da túbera comercial, gerando assim valor aos stakeholders de variadas cadeias 

produtivas. Este projeto, em fase de implantação, tem um foco econômico-social, com a 

valorização da agricultura familiar, por meio da inovação das técnicas de cultivo e capacitação 

do pequeno agricultor. Tais inovações resultaram na elaboração e pedido de depósito de duas 

patentes de invenção. Não obstante, esta aplicação em desenvolvimento pode ser totalmente 

replicável, desde que se mantenham as condições capacitadoras relacionadas à sua 

complexidade, quais sejam: o processo inovador, recursos naturais e financeiros, e as relações 

entre os elos da cadeia de suprimentos – fornecedor da semente original geneticamente 

modificada, agricultor, governo, distribuidor, consumidor, de forma a garantir a qualidade do 

produto final. 
 

Palavras-chave: Inhame, Desenvolvimento de Negócios, Beneficiamento, Inovação, Patente 

de Processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 
 

 

The present paper presents the development of an agricultural business, based on the potential 

of yam as an agent of socioeconomic transformation through a practical application. Driven by 

the Brazilian agricultural potential and the interest in a cultivation free of dumping, this project 

highlights planting, commercialization, processing and derivation as a raw material for the yeast 

of the species Dioscorea Cayennesis, pointing out some market segments still little explored 

and poorly served, and even non-existent markets on the national scene. To this end, the various 

possibilities for taking advantage of the opportunity are presented, focusing, however, on the 

planting phase and supply of genetically modified seeds, used in planting projects, processing 

the commercial tuber, thus generating value for stakeholders in various production chains. This 

project, in on-going implementation process, has an economic-social focus, with the 

appreciation of family farming, through the innovation of cultivation techniques and training 

of small farmers. Such innovations resulted in the elaboration and application for the filing of 

two invention patents. Nevertheless, this application under development can be fully replicable, 

as long as the enabling conditions related to its complexity are maintained, namely: the 

innovative process, natural and financial resources, and the relationships between the links in 

the supply chain - seed supplier genetically modified original, farmer, government, distributor, 

consumer, in order to guarantee the quality of the final product. 

 

Keywords: Yam. Business Development. Processing. Innovation. Process Patent. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente projeto apresenta o desenvolvimento de um negócio agrícola com base no 

aproveitamento de uma oportunidade de melhorias em um setor ainda carente. O 

desenvolvimento de negócios, em fase de implantação, a partir do inhame da espécie Dioscorea 

Cayennesis, desde o seu cultivo até a sua utilização como matéria-prima e suas diversas 

possibilidades de produto final, é o tema central exposto, com foco no plantio, na 

comercialização do tubérculo in natura e no beneficiamento para a fabricação da farinha. 

A Dioscorea Cayennesis é o gênero mais nobre e rico em nutrientes entre as espécies 

de inhames, e atualmente está ameaçada de extinção, segundo o pesquisador da Emepa-PB, 

Elson Soares dos Santos, principalmente devido à falta de lavouras tecnificadas, bem como a 

inexistência de um manejo adequado à espécie, fazendo com que ela seja cada vez menos 

cultivada. O inhame pode ser considerado um alimento completo e muito rico em função de 

todas as suas propriedades nutritivas. Além disso, nos tempos atuais, serve como matéria-prima 

para as indústrias de fármacos, de cosméticos, da área alimentícia e até mesmo outros 

segmentos como decoração e descartáveis (Cereda, 2001; 2002).  

Atualmente, o mercado de beneficiamento do inhame é quase inexistente no Brasil, 

mas, mesmo assim, a comercialização desse tubérculo representa mais de 600 milhões de reais 

para a economia brasileira entre o mercado interno e externo. 

É também abordado, mais adiante, a viabilidade econômica do projeto e um método e 

técnica de trabalho e manejo a ser utilizado nas culturas irrigadas de inhame. O conceito dessa 

técnica pode ser considerado como uma inovação na tecnologia em adubação e condução da 

cultura, gerando um resultado próximo do ótimo, ajustável a cada situação que se encontram as 

culturas, seja em regiões de clima ameno ou quente, seja em solos argilosos ou arenosos, 

adaptado à qualidade da água usada na irrigação. 

Entre os resultados já obtidos em experimentos com a referida técnica, destacam-se 

como principais a redução da quantidade de sementes para o plantio, a uniformidade de plantio, 

a facilidade dos tratos culturais, a uniformidade e facilidade de colheita, maior retorno 

econômico, maior economia dos insumos, o aumento da produtividade, a redução do ciclo da 

cultura, a inexistência da compactação e erosão do solo, a economia de mão de obra, entre 

outros aspectos. 

Tendo em vista o caráter inovador em todo o processo de condução da cultura e do 

modelo de gestão proposto neste projeto, para que possa ser replicado e escalável de forma 
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rápida e fácil, ele reúne características de uma startup. Essa mesma inovação é alvo de estudos 

para que seja protegida por duas patentes de metodologia de utilização, sendo uma delas 

referente às sementes e mudas, e a outra referente ao plantio definitivo e manejo. 

Este intento pode ser considerado replicável, desde mantidas as condições 

capacitadoras que a sua complexidade exige, quais sejam: processo inovador de cultivo, 

recursos técnicos, naturais e financeiros apropriados, como apresentados ao longo de todo este 

trabalho. 
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2 ENTENDIMENTO DA OPORTUNIDADE 

 

 

2.1 A agricultura do inhame 
 

O Brasil está entre as dez maiores economias mundiais, com a quinta maior população, 

e também é o quinto país em tamanho de área superficial (OCDE-FAO 2015-2024). 

Nos últimos anos, o país atingiu um significativo avanço na redução da pobreza. Porém, 

mais da metade das famílias ainda vive com uma renda per capita de um – ou abaixo de um – 

salário mínimo, sendo ainda um país com uma distribuição de renda bastante desequilibrada 

(OCDE-FAO 2015-2024). 

O setor agrícola representa um importante papel no desempenho econômico do Brasil, 

e nos últimos anos vem aumentando sua participação no PIB. Contudo, é muito pouco 

significativo diante do grau de desenvolvimento do país, sobretudo diante dos avanços 

tecnológicos no setor. A agricultura brasileira teve forte crescimento nas últimas décadas: mais 

do que dobrou em volume. A agricultura no Brasil ainda é responsável por uma concentração 

do homem no campo e vista por muitos como um agente de transformação social para o 

produtor rural familiar (OCDE-FAO 2015-2024).  

As exportações da agricultura e das indústrias agroalimentares totalizaram mais de US$ 

86 bilhões, sendo responsáveis por quase 40% do total das exportações. Vale ressaltar que essas 

exportações vêm compensando os deficits de outros setores, fortalecendo assim seu papel como 

um atrativo de moeda estrangeira, ajudando ao equilíbrio na balança comercial. Atualmente, o 

Brasil é o segundo maior exportador agrícola mundial e o maior fornecedor de algumas 

commodities, como açúcar, suco de laranja e café, consolidando cada vez mais o seu potencial 

agrícola para o abastecimento de alimentos e matéria-prima para o mundo (OCDE-FAO 2015-

2024). A safra de algodão para 2018/2019 é de uma colheita recorde, o que fará do Brasil o 

segundo maior produtor global, atrás somente dos Estados Unidos (ABRAPA, 2018).  

Apoiando o protagonismo do país no cenário mundial, o Governo Federal, na safra de 

2017/2018, disponibilizou R$ 188,3 bilhões para o crédito rural em operações de plantio, 

comercialização e custeio. Para o Seguro Rural foram destinados R$ 550 milhões e R$ 1,4 

bilhão no apoio à comercialização da Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM), o que 

gerou segurança ao produtor rural, sobretudo para o agricultor familiar. Para acompanhar o 

crescimento contínuo da produção agrícola, também são garantidos recursos de investimentos 

em armazenagem de R$ 1,6 bilhão. Nessa temporada, os cerealistas foram beneficiados pelo 

Pronamp (Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural), com juros de 7,5% ao ano, 
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e que conta com 12% a mais de recursos – total de R$ 21,7 bilhões, sendo R$ 18 bilhões para 

custeio e R$ 3,7 bilhões para investimentos (Ministério da Agricultura, 2017). 

O programa de Inovação Tecnológica (Inovagro) disponibilizou uma linha de crédito 

para a conectividade no campo, o que contribuiu para melhorar, ainda mais, a gestão das 

propriedades rurais, por meio da informatização e do acesso à internet. A inovação tecnológica 

é um dos principais fatores para alavancar a produtividade agrícola. O Inovagro conta com R$ 

1,26 bilhão, com limite de R$ 1,1 milhão por produtor. Esse programa financia equipamentos 

de agricultura de precisão (Ministério da Agricultura, 2017). 

Diante desse cenário, e dos avanços agrícolas do Brasil, a agricultura se apresenta como 

uma boa opção de investimento.   

Em dezembro de 2018, o autor desse projeto e mantenedor da Faculdade Santo Antônio 

de Alagoinhas, teve um encontro com Caetano Chagas no qual foram abordados inúmeros temas e 

um deles acabou ganhando destaque: o interesse de ambos em desenvolver projetos sustentáveis 

no setor agrícola, alinhado sempre aos conceitos acadêmicos e, com isso, poder aproximar cada 

vez mais a ciência do campo e fazer com que o aproveitamento de cada projeto seja sempre 

perto do ótimo.  

Outra característica levada em consideração foi a certeza de que, com a aliança entre o 

produtor rural e a academia, cada região poderia desenvolver ao máximo o seu potencial 

levando em conta os aspectos culturais, climáticos, o solo e tudo aquilo que poderia gerar maior 

eficiência.  

Foi a partir disso que, movido por uma ideia que havia tido há algum tempo, Caetano 

falou um pouco sobre o seu desejo em desenvolver um novo cinturão agrícola para a região e 

oferecer ao agricultor uma alternativa para o eucalipto. Foi então que contou sobre uma 

experiência recente na Paraíba em relação ao cultivo de inhame em que ficou impressionado 

com a riqueza que esse tubérculo estava gerando, concentrada nas mãos de um grupo pequeno 

de produtores. Observou, ainda, que os referidos produtores não tinham uma boa técnica de 

cultivo em relação à nutrição da lavoura, gerando falta de uniformidade na colheita, o que o 

levou a questionar sobre tais aspectos e a desenvolver uma técnica de cultivo ideal para esse 

tipo de cultura.  

Iniciou-se assim uma ideia sobre uma possível parceria para o desenvolvimento de um 

negócio visando o plantio do inhame em uma área rural de propriedade do autor deste projeto 

– até então não explorada. 
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A partir desse objetivo, uma análise do solo foi realizada, pois somente com essa 

informação seria possível a elaboração de um estudo de viabilidade para identificar se, de fato, 

o plantio de inhame seria uma boa alternativa. Diante do resultado favorável para a exploração 

dessa cultura, se fez necessário uma aliança estratégica como os professores, Caetano Chagas 

Filho e Jairo Antônio Ricarte, ambos conhecedores e especialistas no setor agrícola, com 

experiências acumuladas em diversas culturas.  

Com isso, o cultivo do inhame do tipo Dioscorea Cayennensis se configurou como uma 

oportunidade a ser desenvolvida e explorada. Trata-se de um tubérculo cultivável da família 

das Dioscoreáceas, rico em nutrientes importantes para o organismo humano, grande fonte de 

energia, composto principalmente de carboidratos complexos e fibras solúveis, fonte de 

vitaminas como complexo B, vitamina B6 e vitamina B1, riboflavina, ácido fólico e niacina. 

Contém também grande quantidade de antioxidantes e vitamina C. Em relação aos minerais, o 

inhame contém cobre, potássio, ferro, magnésio, cálcio e fósforo (Cunha, 2014). 

 

2.2 Objetivo  
 

O objetivo central deste projeto é o de desenvolver e implantar um modelo de negócio 

a partir da oportunidade que a exploração do inhame proporciona, envolvendo desde a produção 

de sementes beneficiadas, cultura (plantio e colheita), comercialização in natura até a sua 

utilização como matéria-prima para as suas diversas possibilidades de produto final.  

    

2.3 O mercado 
 

O inhame já é bastante cultivado no Brasil em sistema de agricultura familiar. O vegetal 

conta com um alto valor nutritivo e energético, e desempenha importante papel socioeconômico 

no Nordeste brasileiro. Nessa região, concentram-se 90% de todo o inhame produzido no Brasil 

e os maiores produtores são os estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Maranhão e 

Piauí, seguidos por outros de menor importância (SIDRA IBGE, 2019). 

A exploração da cultura do inhame constitui uma alternativa viável para a agricultura 

nordestina, sobretudo as de base familiar, pois encontra nas zonas produtoras dessa região 

condições ambientais favoráveis para o seu desenvolvimento e produção em escala econômica. 

Soma-se a isso o grande potencial que representa para a expansão de sua área de cultivo, 

possibilitando maior produção e exportação para os grandes centros consumidores do centro-

sul, além do mercado externo. 
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Nos últimos anos, a cultura do inhame vem apresentando um nível considerável de 

evolução, assumindo uma nova dimensão na cadeia alimentar mundial com marcante 

participação no desenvolvimento da agricultura familiar. Mesmo assim, a expansão do seu 

cultivo ainda é limitada, principalmente em função da escassez e da disponibilidade de 

informações técnico-científicas que venham propiciar a sustentabilidade e a eficiência 

competitiva dessa cultura. 

 

Tabela 1 

Produção de Inhame em Roraima 
 

 

Município 2016 toneladas por ano 2017 toneladas por ano 

São Miguel do Guaporé 1149 2970 

Seringueiras 2100 2500 

São Francisco do Guaporé 887 2334 

Alvorada do Oeste 733 1143 

TOTAL 4869 8947 

 

Nota. EMATER-RO/Gepin (2018). 

 

Do ponto de vista da comercialização, o inhame representa para a economia local um 

valor superior a 20 milhões de reais. Outro fator que entrava o crescimento desse cultivo, é a 

falta de organização em toda a sua cadeia produtiva, desde as boas práticas na condução da 

cultura até a sua comercialização, principalmente para o mercado externo.   

Nesse contexto, para a execução deste projeto, algumas parcerias foram necessárias a 

fim de criar um sistema de gestão de toda a cadeia produtiva do inhame, gerando assim melhoria 

das condições socioeconômicas da região escolhida, bem como a capacitação para o agricultor 

familiar. Inicialmente, foi feito um plantio de 20 (vinte) hectares como vitrine para a técnica de 

plantio e gestão do cultivo, para a obtenção dos documentos e certificados necessários para o 

beneficiamento e a comercialização no mercado interno e externo do inhame. Essa vitrine 

também serviu como projeto piloto para a rápida correção e ajustes na tecnologia e inovação 

desenvolvida, possibilitando assim a “pivotagem” ao modelo do negócio proposto, ou seja, 

mudar e/ou girar em outras direções e testar novas hipóteses mantendo a estrutura primária e a 

base consolidada – característica muito comum às startups. 
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Em setembro de 2018, a Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB propôs a 

atualização das informações referentes ao pacote tecnológico das culturas de inhame com o 

objetivo de desenvolver e analisar a cadeia produtiva em seus custos de produção, desde o 

plantio até a colheita. O resultado desse estudo serviu de base para o PGPAF – Programa de 

Garantia de Preços para a Agricultura Familiar. A cultura do inhame, explorada na dimensão 

do agronegócio, constitui-se em expressiva atividade geradora de emprego e renda, cujos 

negócios anuais no mundo superam centenas de milhões de dólares (Conab, 2018). 

O Brasil, embora tenha um imenso potencial agrícola para esse tipo de cultivo, ainda 

não se deu conta dos negócios integrados frente à cadeia produtiva que podem ser viabilizados 

mediante a verticalização da produção como importante e estratégica fonte de geração de 

emprego e renda.  

As exportações de inhame têm apresentado um crescimento considerável nos últimos 

anos. O Brasil, no período entre 2010 e junho de 2015, exportou um total de 32 mil toneladas 

de inhame, que foram destinadas basicamente (98,59%) para os Estados Unidos, Reino Unido, 

Países Baixos, Canadá e França. Os Estados de Pernambuco e Bahia foram os que mais 

incrementaram a remessa do produto para o exterior, com um aumento de 34% em 2012. No 

entanto, o Estado da Paraíba, maior produtor do país (33% da produção brasileira), viu a sua 

participação nas exportações reduzidas, em 2012, em praticamente 48%. Embora a participação 

do Brasil no agronegócio internacional de inhame ainda seja pouco significativa – em torno de 

0,6% –, o salto da balança comercial tem se mostrado sempre superavitário, já que a corrente 

de comércio dessa cultura tem sido crescente ao longo da década de 2000, superando a casa dos 

11 milhões de dólares, com uma verticalização astronômica no ano de 2014. Isso representa um 

crescimento de 155% (informações adquiridas por meio de entrevista e visita à Emepa-PB, em 

abril de 2019). 

Com relação à geração de emprego e renda, por ocasião da condução da cultura, 

principalmente na colheita, o inhame do tipo Dioscorea Cayennesis absorve elevada ocupação 

produtiva, já que permite duas colheitas/ano, tendo em vista o tempo entre o plantio e a colheita 

e a necessidade de manejo manual. Importante destacar que o plantio pode ser feito em vários 

períodos do ano, o que ocasiona colheita quase mensal. Com efeito, a produção de inhame 

constitui atividade extremamente importante para a fixação do homem no campo, bem como 

uma oportunidade de sustento para a agricultura familiar. 

As culturas de tuberosas incluem um grande número de plantas com bulbos, raízes e 

tubérculos que são muito disseminadas nas regiões tropicais do globo. Entre as culturas mais 
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comuns, podemos citar a mandioca, mandioquinha-salsa, inhame, taro, batata-doce, yacon etc. 

A maioria desses cultivos é de amilácias, isto é, matérias nas quais predomina o amido como 

componente.  

Em geral, são cultivos ligados à sobrevivência de populações, e são introduzidas em 

países desenvolvidos proporcionando alta rentabilidade econômica. O inhame adquiriu no 

Brasil um status de cultura bem remunerada. O processamento pós-colheita pode estabilizar 

esses cultivos por permitir aumentar o tempo de vida útil, melhorar o aproveitamento da 

produção no campo e possibilitar maior penetração nos ambientes de consumo, como os 

supermercados. 

As tuberosas são eminentemente calóricas, ricas em diversos nutrientes, e rústicas, razão 

pela qual podem ser consideradas como alimentos de subsistência, capazes de proporcionar 

energia para populações carentes. Entre as tuberosas, a batata e o inhame são os destaques. 

Quando se analisa a literatura disponível sobre as tuberosas, observa-se que pouco foi feito para 

aumentar o leque de aplicações dessas culturas. A maioria das tuberosas de uso culinário, 

apenas são consumidas cozidas ou fritas, e, assim mesmo, mais para o uso regional. Várias 

opções podem ser encontradas nos mercados das capitais para aumentar o consumo: 

minimamente processadas, congeladas ou refrigeradas, pré-cozidas e congeladas, tais como: 

“french fries” e “chipps” (Cereda, 2001; 2002).  

Deve-se destacar também a possibilidade de exportação de inhame, taro e mandioca 

para países desenvolvidos e grandes capitais onde se encontra um público para o qual essas 

tuberosas são de consumo étnico ou cultural. Saudosos de seus países, onde essas tuberosas 

eram alimento de subsistência, os consumidores desse mercado podem pagar muito caro para 

ter o sabor de retornar às suas origens. Para atingir esse mercado, entretanto, existe a 

necessidade de produção altamente tecnificada, informações precisas sobre fisiologia pós-

colheita, informações sobre classificação e necessidades deste mercado, além de outros dados. 

Essas informações ficam nas mãos de poucos.  

As tuberosas não são igualmente cultivadas ao redor do mundo. As culturas de tuberosas 

receberam diversas denominações em cada país de origem, além dos continentes onde 

adquiriram importância apesar de não serem originários dali. No Brasil, ocorre grande confusão 

nas denominações populares dos gêneros Colocasia e Dioscorea. Há diversas denominações 

para Dioscorea como inhame, mas principalmente no sul do Brasil essa denominação era 

aplicada ao gênero Colocasia, gerando dúvida entre os técnicos, produtores e mesmo em 
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relação aos consumidores. O pior é que muitas das informações técnicas, como as estatísticas 

de produção e o custo também foram invertidas.  

Para resolver a questão, durante o primeiro Simpósio Nacional (2001), foi proposto e 

aprovado em assembleia as denominações de taro para as Colocasias e de inhame para as 

Dioscoreas, uniformizando os termos brasileiros com a denominação internacional (Cereda 

2001; 2002).  

Durante o primeiro Simpósio Nacional do Inhame e Cará, realizado em Venda Nova do 

Imigrante (ES), em abril de 2001, foi possível perceber as dificuldades ocasionadas pela 

divulgação equivocada dos nomes comuns para os dois gêneros.   

No Pará e nos estados do Nordeste – estados que são grandes consumidores e produtores 

–, a denominação usada, tanto pela população em geral como pelos técnicos, está alinhada com 

a denominação internacional. Por outro lado, as Colocacias, que em nível internacional são 

denominadas taro, recebem, nesses mesmos Estados, a denominação popular de inhame, 

causando indeterminação. Durante o encontro, foi possível verificar que a confusão causada 

pela denominação popular e seu uso em documentos técnicos, como o levantamento estatístico 

do IBGE, estatística de produção das Empresas de Extensão e mesmo de pesquisa, tornam 

praticamente impossível separar os dados de uma e de outra cultura.  

Pelo lado do consumo, destacam-se países ricos do chamado Primeiro Mundo, entre eles 

o Japão e os EUA, que concentram aproximadamente 80% das importações. 

A inserção do Brasil nesse mercado internacional é tímida (0,6% da produção mundial 

de inhame e sem representatividade na produção de taro), desperdiçando a sua imensa aptidão 

edafoclimática para exploração dessas culturas e as inúmeras possibilidades de negócios que 

adviriam em cadeias produtivas estruturadas. Embora haja registros do cultivo de Dioscoreácea 

no Brasil desde os primórdios da colonização, não se verifica expressivo desenvolvimento 

desses agronegócios em território nacional. A observação dos índices de rendimento médio 

auferidos, evidencia estagnação, sendo reflexo do insuficiente investimento do aparelho de 

Estado no desenvolvimento científico e tecnológico: 9,2 t/ha de inhame e 5,4 t/ha de taro (FAO, 

2014).  

A produção nacional de inhame se concentra no Nordeste, onde se sobressai a Paraíba 

como principal produtor, e a de taro no Centro-Sul, onde o Rio de Janeiro é o destaque. As 

inferências efetuadas se baseiam na análise de dados estatísticos oficiais da Organização das 

Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação – FAO, do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio/Secretaria de Comércio Exterior – MDIC/SECEX, da Secretaria da 
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Agricultura Irrigação e Reforma Agrária da Bahia – SEAGRI e do Centro Internacional de 

Negócios da Bahia – PROMO, com o intuito de contribuir para o planejamento de políticas 

voltadas ao desenvolvimento sustentado dessas atividades e na ampliação do comércio 

internacional agrícola brasileiro. 

À semelhança de outros agronegócios internacionais, o circuito comercial do inhame e 

do taro é marcado por uma relação dicotômica, onde, basicamente, do lado da oferta, 

posicionam-se países periféricos em contraposição à demanda, que, excluído o autoconsumo, é 

estabelecida por nações do Primeiro Mundo. São praticamente 60 países envolvidos nas 

relações de troca, movimentando recursos anuais com exportações e importações.  

A África mantém a hegemonia internacional da produção dessas raízes. Concentra cerca 

de 96% da área colhida e do volume total produzido de inhame, e 88% da área colhida e 75,5% 

da produção de taro. Percebe-se que apenas quatro países do lado ocidental daquele continente 

(Nigéria, Costa do Marfim, Gana e Benin), centro de origem das introduções portuguesas de 

Dioscorea Cayennensis no Brasil, são responsáveis por quase 90% de todo o inhame e 67% do 

taro produzido no mundo.  

Verifica-se que, nos últimos 12 anos, esses agronegócios internacionais vivenciaram 

expressivo crescimento da produção física (75% para o inhame e 83% para o taro), reflexo 

quase que exclusivo da expansão de área cultivada: 73,73% e 62,66%, respectivamente. A 

principal contribuição para esse panorama foi assegurada pela África, que aumentou a sua área 

colhida com esses vegetais em cerca de 80%. Todavia, esse quadro geral não é harmônico, 

observando-se uma tendência geral de decréscimo, com exceção da América do Sul, onde a 

área ocupada com taro se manteve estagnada, mas a de inhame foi elevada em quase 30%. As 

reduções de inhame e taro nos demais continentes foram respectivamente da seguinte ordem: 

América Central: 7% e 33%; Ásia: 6,67% e 13%; e Oceania: 6% e 4,35%.  

A análise concernente ao rendimento médio dessas culturas, entretanto, requer maior 

acuidade no tratamento dos dados, avaliando-se o comportamento diferenciado por espécie 

vegetal e por espaço geográfico de produção, evitando-se distorções decorrentes de 

generalizações.  

Em termos absolutos, o rendimento médio da cultura do inhame no mundo cresceu 

apenas 1,53%. Entretanto, a avaliação do comportamento dessa cultura em cada continente leva 

à constatação de que a África, provavelmente em função de instabilidade social e política, 

reduzida a acumulação de capital e, por conseguinte, defasagem tecnológica, foi responsável 

por esse fraco desempenho, avançando apenas 1,06%. Nos demais continentes, os ganhos foram 
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bem mais expressivos: a Oceania teve um incremento de 5,55%, a América Central de 11,27%, 

a Ásia de 12,27%, a América do Sul de 23,51% e a Europa, onde somente Portugal tem área 

superior a mil hectares, registrou-se 103,11%, atingindo 16.717 kg/ha, marca deveras 

expressiva, porém ainda distante do recorde mundial alcançado pela ilha Solomon, na Oceania, 

de 24.500 kg/ha.  

A análise de dados do comércio internacional dessas commodities possibilita constatar 

que apenas ínfima parcela da produção mundial é transacionada no circuito internacional. Por 

conseguinte, pode-se concluir que quase toda a produção é canalizada para os mercados 

internos dos países produtores e para o autoconsumo, especialmente de agricultores familiares, 

responsáveis pela maior parte da oferta.   

É importante ressaltar que, no rol de exportadores, figuram países sem tradição no 

cultivo do inhame e do taro, como os EUA, Holanda, Austrália, Espanha, Reino Unido, Bélgica, 

Luxemburgo, Nova Zelândia, Grécia, Taiwan, Canadá, Alemanha, Indonésia, Itália, Coreia do 

Sul, África do Sul, Suécia, Hong-Kong, Argentina e Áustria, que, ao praticarem a revenda, se 

aproveitam da crescente globalização de suas economias, fomentada por políticas de estímulo 

às exportações e investimentos em infraestrutura física e de serviços, apropriando-se de 

importante parcela do lucro e da renda fundiária de países produtores. 

Nas Américas, o Brasil ocupa o segundo lugar, ficando atrás apenas do Haiti, e no Cone 

Sul, é o primeiro colocado. Ressalte-se, contudo, que os reduzidos investimentos em ciência e 

tecnologia têm ameaçado a supremacia brasileira, implicando em baixo rendimento médio 

(9.200 kg/ha), inferior ao de concorrentes diretos, como Colômbia (10.526 kg/ha) e Venezuela 

(9.663 kg/ha), e de países africanos, representando apenas 37,55% do alcançado pela Ilha 

Solomon, na Oceania (24.500 kg/ha), e 41,40% em relação ao Japão (22.200 kg/ha).  

 O Brasil demonstra baixa competitividade em sua inserção no mercado internacional, 

principalmente em consequência do baixo rendimento médio e do custo de produção mais 

elevado em relação aos principais concorrentes internacionais, onde a remuneração do fator 

trabalho é baixa e, em certos casos, há um subsídio de governo. A participação nacional no 

agribusiness mundial tem sido irrisória, embora demonstre crescimento sustentado.   

Atualmente, o Brasil já exportou inhame para dezoito países, entre os quais destacam-

se EUA, Reino Unido (Inglaterra, Escócia e Irlanda), Países Baixos (Holanda, Dinamarca e 

Noruega), Canadá e França, pois concentraram praticamente 99% do volume total 

comercializado. São valores relativamente pequenos se comparados ao potencial brasileiro para 

a expansão dessas culturas, porém certamente importantes para a balança comercial brasileira.  
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O estado de São Paulo, embora não tenha expressividade na produção brasileira de 

inhame, desponta como o principal exportador nacional, certamente pelo fato de apresentar a 

melhor infraestrutura de exportação agrícola do país (aeroportos e, especialmente, o porto de 

Santos) e a concentração de intermediários do processo de comercialização com penetração 

internacional (empresas de despacho, distribuidores, entre outros).  

Aspecto que merece destaque é o crescimento das exportações da região Nordeste, 

principalmente de Pernambuco, Paraíba e Bahia, representando 25,38% das exportações 

nacionais, percentual que saltou para 34,51%, em face aos investimentos na modernização dos 

portos, basicamente de SUAPE, em Pernambuco, e de Salvador, na Bahia. Por conseguinte, no 

contexto nordestino, foram estes estados os que mais cresceram proporcionalmente suas 

participações nas vendas externas. Em contraponto, a Paraíba, maior produtora brasileira de 

inhame (33% da produção nacional), viu sua participação percentual nas exportações ser 

reduzida em praticamente 48%, perdendo o status de maior exportador regional para 

Pernambuco. 

Salienta-se, entretanto, que as cotações médias auferidas pelo Brasil foram inferiores à 

média mundial. Por conjectura, imagina-se que isso se deva à pouca tradição brasileira no 

comércio internacional desses produtos e à baixa escala de exportações, fatores que reduzem o 

poder de barganha nas negociações, o que sugere que as políticas de promoção comercial e 

incentivo à produção nacional possam contribuir para melhorar o desempenho do Brasil nesse 

agribusiness.  

Avaliando-se o mercado doméstico, a partir da interpretação de série histórica de dados 

procedentes de importantes centrais de abastecimento que comercializam inhame e taro, 

verifica-se a ocorrência de variação de preços em função da flutuação da oferta desses produtos. 

Apreender essas informações se torna relevante para o processo de planejamento da 

comercialização. 

Na Bahia, a área cultivada com Dioscorea spp. engloba 1.500 ha, concentrados na região 

do Recôncavo, onde se destacam os municípios de Cruz das Almas, Maragogipe e Governador 

Mangabeira, como principais produtores. As estatísticas sobre a produção baiana são 

insuficientes, visto que o IBGE não inclui esse produto no acompanhamento sistemático da 

produção agrícola municipal. Entretanto, dados do Censo Agropecuário, agregados às 

informações empíricas, indicam uma produção em torno de 14 mil toneladas.  

Recentemente, a exploração comercial de inhame na Bahia vem ganhando impulso 

devido aos investimentos em pesquisa, extensão rural e organização social da produção, 
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promovidos pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA/Mandioca e 

Fruticultura e pela Coordenação de Cooperativismo da SEAGRI. Foram desenvolvidos estudos, 

como a avaliação do desempenho da Dioscorea Cayennensis sob regime de irrigação e controle 

de nematoides (especialmente Scutellonema bradys e Meloidogyne incognita), além de 

trabalhos de extensão rural calcados no planejamento estratégico participativo.  

Embora não existam registros oficiais, em função do volume, nos últimos anos, as 

exportações baianas de inhame praticamente quadruplicaram. O principal destino do produto é 

o Primeiro Mundo, notadamente França, Países Baixos, Reino Unido e EUA. Esse desempenho 

demonstra os reflexos positivos da organização do segmento produtivo, porém evidencia que a 

Bahia ainda tem um longo caminho a percorrer, devido a seu imenso potencial. 

De acordo com as empresas exportadoras de inhame, o produto conta com um mercado 

mundial assegurado, no entanto, ainda falta qualidade e técnica aos produtores para atender aos 

padrões internacionais, e, com isso, somente 20% de toda a produção no Brasil consegue 

atender a tais requisitos. A empresa Katope Brasil é uma das principais exportadoras de inhame 

na Bahia, recebe o tubérculo de todo o país para exportação e deseja aumentar a sua participação 

no mercado tão logo os produtores tenham o produto nos padrões exigidos. Ainda sobre 

exportações, segundo o Sr. Davi Romão, Diretor Presidente da Brazil Coop e produtor rural, a 

demanda de inhame para o mercado somente dos EUA é de um contêiner por dia, o que 

representa 28 toneladas/dia.         

A comercialização de inhame na Bahia se dá basicamente de três formas: em feiras 

livres, em supermercados e no terminal atacadista da CEASA. No primeiro canal de 

comercialização, não existe rigor na padronização do produto, sendo basicamente vendidas 

túberas por aqueles segmentos mais capitalizados da agricultura familiar ou por pequenos 

varejistas que adquirem os produtos de intermediários, geralmente fora dos padrões de 

conformidade exigidos pelo mercado atacadista (informações obtidas por meio de visitas e 

entrevista realizada na CEASABA, em março de 2019). 

As grandes redes de supermercados, por sua vez, exigem rigoroso controle de qualidade, 

adquirindo diretamente de produtores baianos, porém tem a sua demanda complementada pelas 

importações de outros estados, especialmente Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo e São Paulo. 

Já na CEASABA, o inhame é vendido no mercado do produtor, sem intermediações, inclusive 

registrando-se transações em cima dos próprios caminhões. A comercialização desse produto 

foi reduzida em mais de 50%, provavelmente em virtude da progressiva inserção da produção 
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baiana no mercado internacional (informações obtidas por meio de visitas e entrevista realizada 

na CEASABA, em março de 2019).  

Do ponto de vista da oferta, percebe-se que os volumes comercializados na CEASABA 

variam significativamente ao longo do ano. Há uma concentração no segundo semestre, com 

maior intensidade entre os meses de julho e outubro, período de pico da safra baiana. Por 

extensão, os melhores preços são verificados entre março e junho, quando há menor oferta de 

inhame no mercado baiano, o que enseja a internação de produtos de outros estados 

(AGROLINK, 2019). 

Nos últimos anos, impulsionada pelos valores nutricionais do inhame, a demanda por 

seu consumo cresceu significativamente em todo mundo. Além do consumo na alimentação, 

esse tubérculo tem uma enorme variedade como matéria-prima. O inhame também ganhou 

posição de destaque entre alguns produtores por ser um cultivo de rápido retorno de 

investimento e a tendência é que as lavouras se multipliquem, como afirmou o Sr. Jacir Ferreira 

Soares, maior produtor de inhame da Amazônia, com uma área de 136 hectares plantados. Além 

de ter toda a sua colheita destinada para a Inglaterra e para os EUA, ele também compra a 

colheita de produtores menores na região (Correio Central, 2018). 

Em 2004, a EMEPA – Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba divulgou 

que o inhame garante boa rentabilidade ao produtor, pois naquela ocasião o custo de produção 

por hectare era de R$ 3,5 mil e o retorno de R$ 14 mil. Atualmente, com as melhorias na lavoura 

e com o implemento de tecnologia, embora o custo de produção por hectare tenha aumentado, 

a rentabilidade ainda se mantém alta (DCI, 2004). 

Já em Rondônia, o cultivo de inhame movimentou, em 2015, para agricultura familiar, 

R$ 3,5 milhões, e os produtores vêm aumentando a sua produção em virtude do alto lucro e da 

venda certa do produto (Emater-RO, 2017). 

Com foco em um mercado ainda mal atendido, este projeto identifica o inhame como 

uma oportunidade, tendo em vista suas inúmeras possibilidades, algumas delas sem players no 

mercado. 

De acordo com o último censo agropecuário divulgado pelo IBGE, ano base 2017, 

atualmente o Brasil possui 22.394 estabelecimentos agropecuários produtores de inhame, o que 

gera uma produção de 104.412 toneladas por ano dessa túbera (IBGE – Censo Agropecuário, 

2017). 
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3 DIAGNÓSTICO DA OPORTUNIDADE 

 

 

Após análise de dados divulgados pelo IBGE, em 2018, podemos depreender que o 

Brasil produz mais de 104 mil toneladas por ano, e com isso estimar que a simples 

comercialização da túbera movimenta na economia aproximadamente R$ 630 milhões/ano, dos 

quais 30% desse valor é oriundo de exportações. 

O estado da Bahia conta com uma produção de 5 mil toneladas aproximadamente, tendo 

uma representatividade de 4,5% desse mercado (IBGE – Censo Agropecuário, 2017). Por ser 

uma cultura de fácil manejo e com baixo custo, o inhame é cultivado em todo país, com 

destaque para algumas áreas como pode-se observar no cartograma. Além disso, o plantio de 

inhame é considerado como uma cultura de escala, ou seja, o produtor rural somente precisa 

comprar a semente uma única vez, pois cada hectare plantado gera sementes para o plantio de 

três novos hectares. 

 

 

Figura 1. Cartograma da Cultura do Inhame 

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário 2017. 

 

Com base em tais informações, o primeiro passo para a execução deste projeto foi o 

estudo da análise de solo para que, a partir disso, fosse elaborado um estudo de viabilidade para 
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o plantio do inhame. Com o resultado aferido, foram observadas vantagens quando se trata da 

relação custo/benefício, diante da comercialização da túbera comercial, bem como a 

comercialização da túbera beneficiada – neste caso, o beneficiamento se refere à produção de 

farinha e da fécula.  

O imóvel rural, objeto da referida análise de solo, é situado na cidade de Alagoinhas 

(BA) e reúne características climáticas e de solo favoráveis à cultura, principalmente em função 

da abundância em água. Outro fator a ser considerado é a facilidade em logística da região, 

importante para o escoamento da produção. Foi observado, ainda, um grande número de 

famílias na localidade que têm sua sustentabilidade baseada na agricultura familiar, tornando a 

região ainda mais atrativa, tendo em vista os incentivos e as linhas de créditos do Governo 

Federal ao pequeno agricultor, o que potencializa a região para se tornar um polo produtor dessa 

cultura.  

Mesmo com tais condições favoráveis que a região reúne, é importante destacar que a 

tecnologia apresentada neste projeto permite o cultivo em diversos tipos de solo e de condições 

climáticas, tendo em vista a inovação com a utilização da fertirrigação acompanhada ao 

desenvolvimento do estudo de toda a marcha de absorção da planta.  

O referido cultivo apresenta uma boa relação, sendo tecnicamente e economicamente 

viável, basta dizer que a receita é quatro vezes o custo por hectare plantado. Para que essa 

proporção seja mantida, este projeto apresenta um método e uma técnica de trabalho e manejo 

a ser utilizado nas culturas irrigadas de inhame, sendo que o conceito dessa técnica pode ser 

considerado uma inovação na tecnologia em adubação e condução da cultura do inhame; além 

disso, é necessário também um plantio mínimo, bem como que a área rural já possua instalações 

básicas, tais como: poço, sistema de irrigação, local para armazenamento, entre outros itens.  

O mencionado método de cultivo já foi utilizado em muitas propriedades rurais e, após 

alguns ciclos de acompanhamento, resulta em um esquema de adubação próximo do ótimo, 

ajustado a cada situação que se encontram as culturas, seja em regiões de clima ameno ou 

quente, seja em solos argilosos ou arenosos, adaptado à qualidade da água usada na irrigação, 

obtendo em alguns casos mais de 40 toneladas de colheita por hectare e ratificando a relação 

4:1 – citada anteriormente – para o primeiro plantio.  

É importante mencionar que essa relação é variável em função das condições em que a 

área rural se encontra. Outro fator relevante a ser destacado é que com a utilização desse método 

de cultivo, dois meses após a primeira colheita, o agricultor terá novas sementes para o plantio 

da segunda safra, e isso gera um crescimento exponencial em sua lucratividade, pois a relação 
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custo/benefício passa a ser de 16:1, e isso somente levando em conta a comercialização da 

túbera. Cada hectare plantado tem a capacidade de gerar sementes para três novos hectares de 

plantação, e com isso o produtor rural quando atingir a capacidade ótima de suas terras também 

poderá fazer a comercialização das sementes. 

Outro fator a ser levado em consideração foi a descoberta recente de um plantio 

consorciado ao cultivo do inhame (Dioscorea Cayennesis), possibilitando ainda mais a redução 

de custos que se pretende para fazer parte de modelo deste negócio.  

Para este projeto, do ponto de vista da comercialização sem beneficiamento, tomando 

como base o preço médio anual de R$ 6,00, o faturamento para uma colheita em um cenário 

conservador já apresenta lucratividade na primeira colheita. Observa-se uma relação 

custo/benefício em uma proporção diferente da citada anteriormente em função principalmente 

do investimento em instalações básicas, tendo em vista que se trata de uma área nunca explorada 

para nenhuma cultura (preço elaborado a partir do Agrolink, 2018 e 2019). A simples 

comercialização desse tubérculo já representa uma oportunidade ao pequeno produtor rural 

(agricultor familiar), pois acarreta a ele um ganho significativo em função da boa relação 

custo/benefício.     

Outro aspecto a ser considerado como oportunidade é a comercialização do produto 

processado e transformado em farinha e fécula visando o consumidor final, no qual a raiz já 

passou por um processo de seleção, descasque, maceração e outras etapas até a embalagem para 

venda em supermercados e hipermercados, destinado ao consumidor final, ou até mesmo pode 

ser vendido para indústrias alimentícias que tenham interesse nessa farinha ou fécula como 

matéria-prima de seus produtos. Vale destacar que, no Brasil, ainda é pouca a exploração desse 

segmento.  

Ainda sobre esse mercado potencial a ser explorado, que é o de matéria-prima para a 

extração da fécula (amido), a aplicação industrial desse produto está presente em escala global. 

A produção mundial de amido ultrapassa a marca de 35 milhões de toneladas, e sua extração é 

em sua maioria de milho, trigo, mandioca e batata, sendo a maior parte dessa produção 

destinada ao setor alimentício. Acontece que o setor mundial de amido, para atender às 

características técnicas e de funcionalidades exigidas pela indústria de alimentos, tem 

desenvolvido esse produto a partir de manipulações genéticas o que está associado às mutações 

físicas e químicas no amido (Cereda, 2001; 2002). 

Com vistas ao consumidor final, das cadeias de suprimentos dos diversos setores que 

utilizam o amido, o inhame aparece mais uma vez como alternativa, tendo em vista a 
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preferência cada vez maior do consumidor por produtos naturais, o que gerou uma expectativa 

em relação aos amidos nativos. Estudos apontam alguns resultados de produção de amidos 

nativos a partir do inhame e do taro (Cereda, 2001; 2002). 

Outro uso em que o inhame vem se destacando no cenário global é a produção de farinha 

e flocos pré-cozidos, utilizados na panificação e também na culinária de um modo geral 

(Cereda, 2001; 2002). 

Até o início da década de 1940, os únicos hormônios disponíveis para a comercialização 

eram de origem animal, injetáveis, e muito caros. Já nesse período o norte-americano Dr. 

Russell Marker realizava pesquisas para obter hormônios a partir de plantas, concentrando sua 

pesquisa em plantas ricas em saponinas (glicosídeos de esteroides e terpenos policíclicos). O 

inhame do tipo Dioscorea Mexicana, “irmão” do cará brasileiro (também da família das 

Dioscoreáceas), surgiu como protagonista, pois além do alto teor de saponinas, era de fácil 

cultivo e de baixo custo de manutenção da lavoura. Surgiu assim o processo Marker de 

Degradação, em que o pesquisador passou a produzir progesterona em laboratório. Esse 

processo, embora seja uma oportunidade, não será abordado nessa fase para o presente projeto. 

Recentemente, uma adolescente da cidade de Campinas desenvolveu um canudo 

biodegradável, comestível e maleável à base de inhame. O biocanudo, como é chamado, fez 

tanto sucesso que a sua criadora, Maria Pennachin, foi convidada para apresentá-lo em uma 

feira internacional em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Com isso, uma nova 

perspectiva se apresenta ao mundo dos descartáveis que utilizam o plástico como matéria-prima 

(G1, 2018).        

O inhame aqui apresentado tem diversas formas de ser tratado como oportunidade a ser 

explorada e desenvolvida. Alguns dos processos de beneficiamento da túbera comercial, são 

capazes de transformá-la de uma simples commoditie para um produto de alto valor agregado, 

gerando benefícios ao mercado e aos stakeholders do setor. 

Visando facilitar o entendimento de tais benefícios, apresenta-se uma parte da cadeia 

produtiva do inhame, desde o seu plantio até os processos de beneficiamento para a produção 

da farinha e fécula, voltados sempre ao consumidor final de cada mercado apresentado. 

São abordadas, nas Figuras 2, 3 e 4, diferentes configurações de cadeia de suprimentos, 

com base em cada produto final e seu consumidor. 
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Figura 2. Cadeia de Suprimentos Primária – Túbera Comercial 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1) Instalações básicas: nessa fase é feita a perfuração de poço artesiano, instalações 

elétricas, bombas hidráulicas, compra das sementes e acondicionamento. 

2) Preparo do solo: aplicação de calcário e MB4 no solo, construção de reservatório de 

água e implantação do sistema de irrigação. 

3) Leiras e adubação de fundação: confecção de leiras e adubação do solo (esterco de 

frango e outros). 

4) Tratamento das sementes, plantio e espaldeiramento: contratação de safrista 

temporário, plantio e colocação das varas para espaldeiramento. 

5) Fertirrigação e defensivos: aplicação de adubos solúveis e tratamento fotossanitários. 

6) Condução da cultura: fertirrigação, manejo e aplicação de defensivos. 

7) Colheita: início da colheita, fertirrigação, manejo e aplicação de defensivos. 

8) Estoque: guarda da colheita. 

9) Comercialização e transporte: venda e transporte até o cliente; na maioria dos casos 

a comercialização é feita antes da colheita e o cliente é o responsável pelo transporte. 
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10) Cliente: supermercados e hipermercados em geral, compradores do inhame para 

venda. 

11) Consumidor final: pessoas que compram o inhame para consumo próprio.     

 

 

Figura 3. Cadeia de Suprimentos Primária – Túbera Semente 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1) Condução da colheita: colheita do inhame, fertirrigação, manejo e aplicação de 

defensivos. 

2) Condução da cultura: fertirrigação, manejo e aplicação de defensivos. 

3) Colheita: início da colheita, fertirrigação, manejo e aplicação de defensivos. 

4) Estoque: acondicionamento da semente.  

5) Comercialização e transporte: venda e transporte da semente.  

6) Cliente: em sua maioria, são outros agricultores que desejam plantar inhame, nesse 

caso, o cliente também é o consumidor final.  
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Figura 4. Cadeia de Suprimentos – Amido 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1) Recepção e lavagem: o inhame deve ser recebido em caixas ou em sacos de aniagem. 

Não há uma preocupação para que a túbera seja colhida no mesmo dia do processamento 

ou no dia anterior e armazenada à noite em tanques com água com cloro (10 mg/Kg) 

por 12 horas. O armazenamento em água facilita o descascamento no dia seguinte. Em 

seguida, são lavadas em água corrente e todas as sujidades (terra, insetos etc.) removidas 

com uso de uma escova e encaminhadas para o descascamento. 

2) Seleção e descasque: seleção das túberas e descascamento podendo ser manual ou 

automatizado, retirando toda a casca, fazendo o uso de facas de aço inoxidável. No caso 

de descasque manual, o corte das raízes lavadas em toletes de 5 a 7 cm de comprimento 

facilita o descascamento. Após esse trabalho, serão descartados os resíduos. 

3) Sanitização: o produto é submetido à sanitização para a redução da carga microbiana. 

Os toletes são mergulhados em duas soluções com volume suficiente para cobri-los. 

Logo em seguida, são enxaguadas em água contendo cloro para a retirada do excesso 

de sanitizante. Após esta etapa, é necessário remover o excesso de água das raízes, sendo 

então colocadas sobre peneiras por 15 minutos ou aplicados jatos de ar comprimido. 

4) Obtenção da fécula: processo de transformação para a obtenção da fécula e amido. 
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5) Acondicionamento e armazenamento: o acondicionamento é feito de acordo com a 

necessidade do cliente. 

6) Comercialização e transporte: assim como em outras cadeias de suprimento, muitas 

vezes esse lote de produto já tem um contrato para a sua comercialização. 

7) Cliente: indústria alimentícia, em geral. 

8) Consumidor final: pessoas que consomem produtos derivados do amido ou que em 

sua composição levam amido. 

 

Diante desse cenário, estima-se que este projeto com a produção de 1.872 toneladas, 

inicialmente, terá um faturamento superior a R$ 8 milhões, levando em consideração somente 

a comercialização do inhame sem nenhum tipo de beneficiamento, o que representaria uma 

participação de 2% do mercado interno. 

Do ponto de vista da concorrência, pode-se afirmar que esse ainda é um mercado com 

baixas barreiras de entrada em função do pouco beneficiamento no Brasil. Além disso, segundo 

o pesquisador da Embrapa, Dr. Nilson Soares, a espécie em evidência está ameaçada de 

extinção, não havendo no cenário nacional nenhum cultivo tecnificado, e com a tecnologia de 

manejo abordada por este projeto, ou seja, os players deste setor ainda não desenvolveram 

nenhum tipo de aperfeiçoamento no processo de cultivo, embora cada vez mais se aumente a 

relação tonelada por hectare, e menos se atentaram para o desenvolvimento de sua cadeia 

produtiva. Muitos produtores estão optando por mudar para o inhame do tipo São Tomé – como 

é popularmente conhecido –, pois é de menor custo de produção e a lavoura pode ser totalmente 

mecanizada. Atualmente, o mercado é predominantemente da comercialização da raiz entre os 

produtores e os centros de abastecimento em todo país (CEASA), onde estes são os principais 

canais de distribuição e de lá são abastecidos os supermercados e as feiras em todo país. Outro 

segmento de mercado é o da comercialização das sementes entre os produtores. 

No que se refere à distribuição do produto, sendo ele a túbera comercial, ou 

minimamente processado (ainda em fase de desenvolvimento), o transporte é, em sua maioria, 

rodoviário e de responsabilidade do comprador (cliente), e o mesmo ocorre no processo das 

exportações, em que, nesse caso, existe também o transporte marítimo entre portos.  

Um fato interessante sobre o transporte do inhame é que essa atividade criou um 

mercado dentro de sua cadeia produtiva, no qual alguns caminhoneiros vêm tendo altas margens 

de lucro com a cobrança de um real por quilo transportado.    
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Segundo Cereda (2002), o inhame tem um grande potencial como matéria-prima para 

vários segmentos. Destaca, ainda, que o Brasil pode se beneficiar pelo potencial do inhame para 

a extração de amido com as instalações de multinacionais facilitando a comercialização de 

féculas alternativas, o que já é realidade em alguns países na Ásia. Outro segmento que Cereda 

cita é o da produção de farinha e flocos desidratados, que, embora não sejam hábitos alimentares 

dos brasileiros, poderão se tornar produtos de exportação. No mesmo artigo, o autor menciona 

o setor de fármacos destacando as Dioscoreas para a extração de precursores de hormônios. 

A farinha e a fécula são produtos obtidos pela moagem da parte comestível de vegetais, 

podendo sofrer ou não processamentos prévios e adequados ao tipo de produto a ser extraído. 

Nesses casos, são designados como “farinha” ou “fécula”, seguido pelo nome do vegetal de 

origem, como: farinha de mandioca, farinha de arroz, farinha de inhame, fécula de inhame, 

fécula de mandioca. No caso do amido, a nomenclatura é a mesma. As farinhas são classificadas 

de acordo com as suas características e misturas, sendo basicamente de duas classificações – a 

simples e a mista –, na qual a farinha simples é obtida da moagem ou raladura dos grãos, 

rizomas, frutos ou tubérculos de uma só espécie vegetal, e a farinha mista é obtida pela mistura 

de farinhas de diferentes espécies vegetais. 

A utilização da farinha de inhame é possível pela associação de ingredientes à base de 

amido que atuam na substituição da farinha de trigo. Em harmonia com as propriedades do 

inhame, e juntamente às técnicas de preparo adequadas, é possível obter resultados satisfatórios 

em relação à qualidade da massa e às características organolépticas, sendo estes comprovados 

nos resultados de análise sensorial que superaram o índice de aceitabilidade, demonstrando 

aceitação pelos provadores – fator importante para aprovação de um produto. 

É possível também, segundo Fonseca (2006), o emprego da mucilagem do tubérculo do 

inhame como otimizador natural na produção de pão de forma. O inhame é útil no preparo de 

sopas, bolos e pães mais ricos em nutrientes e sem glúten (Mascarenha & Resende, 2002; 

Fonseca, 2006).  

No Brasil, a utilização da farinha de inhame ainda é pouco divulgada, mesmo na região 

Nordeste onde se concentra a maior parte da sua plantação e fabricação. Isso ocorre 

principalmente pela inexistência de trabalhos elaborados, pesquisas e falta de divulgação para 

aumentar a demanda para o consumo da farinha de inhame. Do ponto de vista nutricional, pode-

se afirmar que a farinha de inhame é mais rica em relação às demais amplamente conhecidas 

no mercado, como a farinha de trigo, ou seja, pode se tornar uma nova ordem do mercado. 
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No Brasil, 14% da população se declara vegetariana, segundo pesquisa do IBOPE 

conduzida em abril de 2018. Nas regiões metropolitanas de São Paulo, Curitiba, Recife e Rio 

de Janeiro, este percentual sobe para 16%. A estatística representa um crescimento de 75% em 

relação a 2012, quando a mesma pesquisa indicou que a proporção da população brasileira nas 

regiões metropolitanas que se declarava vegetariana era de 8%. Hoje, isso representa quase 30 

milhões de brasileiros que se declaram adeptos a essa opção alimentar – um número maior do 

que as populações de toda a Austrália e a Nova Zelândia juntas. 

Não há pesquisa no Brasil sobre o número de veganos. No entanto, podemos considerar 

a porcentagem de veganos (entre vegetarianos) em países onde pesquisas recentes foram 

conduzidas, e assim inferir o número de brasileiros veganos, ou seja, nos EUA, cerca de 50% 

dos vegetarianos (16 milhões de pessoas) se declararam veganos em pesquisa recente do 

Instituto Harris Interactive; no Reino Unido, cerca de 33% dos vegetarianos (1,68 milhões de 

pessoas) se declararam veganos segundo o Ipsos MORI Institute. 

Se adotarmos a porcentagem mais conservadora de 33%, temos que, dos 30 milhões de 

brasileiros vegetarianos, cerca de 7 milhões são veganos.  

 

 

Figura 5. Cresce o número de vegetarianos no Brasil 

Fonte: IBOPE Inteligência (abr. 2018). 
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Outro fator interessante está associado às pesquisas em sites de busca na internet: de 

janeiro de 2012 a dezembro de 2017 o volume de buscas pelo termo “vegano” aumentou 14 

vezes no Brasil. 

 

 

Figura 6. Volume de buscas pelo termo vegano 

Fonte: IBOPE Inteligência (abr. 2018). 

 

Atualmente, existem no Brasil cerca de 240 restaurantes vegetarianos e veganos, além 

de um crescente número de lançamentos de pratos e lanches veganos em restaurantes e 

lanchonetes de orientação não-vegetariana. O crescimento do mercado brasileiro reflete 

tendências mundiais: no Reino Unido, houve crescimento de 360% no número de veganos no 

país entre os anos de 2005 e 2015; já nos Estados Unidos, o número de veganos dobrou em 6 

anos, entre 2009 e 2015. 

Nos supermercados brasileiros, também já é possível encontrar muitas versões veganas 

de produtos cárneos ou lácteos, como nuggets, presuntos, kibes, coxinhas, salsichas, linguiças, 

sorvetes e requeijões. 

Tais tendências vêm acompanhadas do aumento de produtos e serviços destinados a esse 

público, conforme indicam pesquisas de mercado recentes elaboradas por grupos como Mintel 

e Baum & Whiteman International Food Consultants (2016). Segundo a Nutrikéo, empresa 

francesa de consultoria em estratégias alimentares, o mercado de proteínas vegetais que 

representava US$ 7,8 bilhões (R$ 25 bilhões), em 2013, poderá superar os US$ 11 bilhões (R$ 

35 bilhões) em 2018, o que significaria um aumento de 40% em cinco anos. 
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Uma pesquisa realizada pelo Datafolha, em janeiro de 2017, apontou que 63% dos 

brasileiros querem reduzir o consumo de carne. A pesquisa também demonstrou que 73% dos 

brasileiros se sentem mal informados sobre como a carne é produzida, e 35% tem preocupação 

sobre sua saúde quanto ao seu consumo de carne. 

De acordo com dados do IBGE e da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), houve 

uma retração de mais de 8% no consumo de carne bovina per capita no Brasil em 2015 quando 

comparado a 2014, atingindo o menor nível desde 2001. 

Nos Estados Unidos, de acordo com o Instituto Harris Interactive, grande parcela dos 

americanos está consumindo refeições vegetarianas de forma mais frequente (gráfico a seguir). 

No Canada, 30% da população ou é vegetariana, ou tem procurado reduzir o consumo de 

produtos de origem animal (Vancouver Humane Society). 

 

3.1 Análise SWOT da Oportunidade 
 

A Figura 7 apresenta a análise SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and 

Threats), iniciando-se, entretanto, pelas Oportunidades, consideradas aqui como 

potencialidades. 

 

3.1.1 Potencialidades 
 

● Logística de fácil acesso: a cidade de Alagoinhas, por ser uma cidade industrial, 

oferece boas condições para o escoamento da produção. 

● Clima favorável: a região apresenta durante todo o ano o clima ideal para o referido 

cultivo.  

● Parceria com uma faculdade: possibilidade em aproximar a academia do produtor 

rural e capacitá-lo para o desenvolvimento do projeto. Além disso, o 

desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias para o campo será fator-chave 

para o sucesso.  

● Beneficiamento do produto: desenvolvimento da indústria do minimamente 

processado e dos laboratórios para a indústria de fármacos.    

● Tecnologia de cultivo: inovação no processo de cultivo e condução/manejo da 

cultura. 
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● Produção 100% tipo exportação: com a utilização da tecnologia e do modelo 

proposto por este projeto, a produção será uniforme com os padrões necessários para 

a exportação.  

● Infraestrutura: além de utilizar a estrutura de uma faculdade, a propriedade rural 

possui a mais moderna infraestrutura para o plantio de inhame. 

 

3.1.2 Oportunidades 
 

● Mercado aquecido: o mercado para comercialização do inhame se mantém estável 

durante o ano todo, apresentando um preço médio de R$ 6,00 por quilo. 

● Demanda: a demanda do inhame do tipo Dioscorea Cayennesis é maior que a sua 

oferta, sobretudo como matéria-prima. 

● Demanda por beneficiamento para exportação: atualmente, somente 20% a 30% de 

toda a produção do campo atende aos critérios para exportação.  

● Mercados inexplorados (mudas e minimamente processados): não existe a 

exploração da comercialização de mudas e também não há no mercado o produto 

minimamente processado, ou seja, pronto para o consumo. 

● Espécie do inhame (mais nobre): a espécie abordada no referido plantio é a mais 

nobre e rica em nutrientes entre as espécies de inhame, atualmente ameaçada de 

extinção, e plantio consorciado da espécie São Tomé com demanda internacional. 
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Figura 7. Análise de SWOT 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

3.1.3 Ameaças 
 

● Governo: a bancada rural no Brasil não é atuante no sentido de proteger o produtor 

rural, bem como o cenário político brasileiro é repleto de incertezas. Nova proposta 

de tributação em trâmite no Congresso Nacional, IBS (imposto sobre bens e 

serviços) e IVA (imposto sobre valor adicionado).   

● Cenário econômico: a economia brasileira está em fase de transformação, o que 

gera insegurança ao investidor.  

● Demanda crescente do cará: o inhame do tipo São Tomé vem ganhando um 

mercado grande por conta do seu baixo custo. 

● Baixa barreira de entrada: por se tratar de um cultivo de fácil manejo, adaptável a 

qualquer tipo de solo, e de baixo custo, torna-se um produto de fácil acesso aos 

concorrentes. 

 

● Logística de fácil acesso  

● Clima favorável em todo ano  

● Parceria com uma Faculdade  

● Beneficiamento do produto    

● Tecnologia de cultivo 

● Produção 100% tipo exportação 
● Infraestrutura 

● Governo   

● Cenário econômico 
● Demanda crescente do Cará 

● Mercado aquecido durante todo ano 

● Demanda maior que oferta 

● Demanda por beneficiamento para 

exportação  

● Mercados inexplorados 

● Crescimento do mercado vegano 
● Espécies do Inhame 

● Baixa barreira de entrada 

● Primeiro plantio 
● Produção pequena 
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3.1.4 Fraquezas 
 

● Primeiro plantio: os custos de produção para o primeiro plantio são elevados. 

● Produção pequena: tendo em vista a demanda pelo produto, a produção desse projeto 

ainda é pequena. 

 

 



40 

 

4 PROPOSTAS  PARA  A TRANSFORMAÇÃO  DA  OPORTUNIDADE  EM  

NEGÓCIO 

 

 

Para a exploração dessa oportunidade com foco no objetivo desse projeto, mostrando o 

inhame desde a sua produção (plantio) para a comercialização, até como matéria-prima e suas 

diversas possibilidades de produto final, é utilizada uma abordagem de criação de uma startup 

agrícola, assim sendo possível o que é conhecido como pivotagem durante o desenvolvimento 

no negócio, tendo em vista todo o processo de aprendizagem em todas as etapas da 

transformação da oportunidade em negócios.  

Por meio da utilização de uma nova técnica de cultivo, com características de inovações 

no modelo de gestão, implantação e condução da cultura, este projeto pode ser facilmente 

replicado em outras propriedades rurais de forma a gerar uma escala na produção, visando 

melhor atender aos produtores de inhame para que tenham uma produção perto do ótimo e 

dentro de uma uniformidade atendendo aos padrões para exportação. Outra possibilidade é que 

essa técnica possa ser facilmente adaptada às fazendas verticais urbanas. 

Também serão explorados alguns segmentos de mercado já identificados, ainda com 

poucos players atuando, porém, de forma ainda pouco profissional. Em face desse cenário, e 

com a criação de valor e benefícios aos stakeholders, o inhame se apresenta como uma 

oportunidade de negócio, dada a grande variedade de formas de exploração.  

No que tange à técnica de cultivo para melhor aproveitamento como oportunidade, é 

apresentado o cultivo do inhame em sistema altamente tecnificado, promovendo melhoria 

quantitativa e qualitativa da produtividade, possibilitando oferta de um produto de melhor 

qualidade para atender aos mercados consumidores, consequentemente, incrementando o 

retorno econômico para os stakeholders do setor.  

Para viabilizar a exploração dessa cultura, com o incremento de produção e resultados 

econômicos satisfatórios, é utilizada uma técnica na qual se estruturou a cadeia produtiva, 

fortaleceram-se os atuais sistemas de produção, potencializou-se o uso das recomendações 

técnicas disponíveis, e foram ampliadas as pesquisas e o desenvolvimento de tecnologias para 

sistemas de produção agroecológicos.  

A referida técnica tem como base a utilização do sistema de fertirrigação na cultura 

inhame de forma eficiente e eficaz, pois se baseia no equilíbrio de nutrientes, aplicados via 

irrigação nas quantidades exatas que a cultura necessita diariamente desde o primeiro dia do 

plantio, observando os estágios de crescimento e desenvolvimento da planta de inhame, ou seja: 
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estágio de dormência, estágio vegetativo, estágio reprodutivo e estágio fisiológico de 

maturação, que relacionam a estrutura da parte aérea com a porção subterrânea, traduzindo-se 

em segurança e realização de um ótimo manejo da cultura, associando as práticas agrícolas às 

necessidades da planta, como fertilização, controle cultural e fitossanitário, irrigação, entre 

outros.  

Todo esse processo é objeto de estudo e análise para duas patentes de modelo de 

utilidade, sendo uma delas referente às sementes e mudas, e outra ao plantio definitivo e manejo, 

tendo em vista a sua aplicação em escala e solução de problemas no cultivo do inhame, bem 

como um avanço e aperfeiçoamento na maneira de utilização de uma tecnologia já existente. 

As imagens 1 a 8 apresentam as etapas do processo adotado como proposta de solução 

para o aproveitamento da oportunidade. 

 

 
Imagem 1. Corte e preparo das sementes 

Fonte: Acervo técnico do autor. 

 

4.1 Corte e Preparo de semente 

 

Nesta etapa, as sementes são cortadas e preparadas de forma unitária para que sejam 

levadas e plantadas no berçário/sementeira. O tamanho do corte e a forma varia de acordo com 

o tamanho e o formato da semente original, sendo que, em função disso, algumas não passam 

pelo processo de corte. É nesse momento que as sementes são vacinadas e protegidas contra 

todos os nematoides conhecidos do inhame.    

 
Imagem 2. Preparo do solo do berçário/sementeira 

Fonte: Acervo técnico do autor.  
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4.2 Preparo do solo do berçário/sementeira 
 

O solo, após análise de sua composição, é preparado com adubação e feitas as correções 

necessárias de nutrientes para receber as sementes. Nesse momento, é aplicado defensivos 

agroecológicos para combater e controlar ervas (mato) e formigas que causam danos às 

sementes e às mudas. 

      

           
Imagem 3. Plantio no berçário/sementeira 

Fonte: Acervo técnico do autor. 

Imagem 4. Plantio no berçário/sementeira 

Fonte: Acervo técnico do autor. 
 

 

4.3 Plantio no berçário/sementeira 

 

De forma cuidadosa, todas as sementes são colocadas unitariamente no solo e depois 

cobertas.  

 

 
Imagem 5. Germinação 

Fonte: Acervo técnico do autor. 
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4.4 Germinação 

 

Em aproximadamente 30 dias, as sementes começam a brotar da terra e quando atingem 

o tamanho mínimo de 40 centímetros estão prontas para serem transplantadas na área de plantio 

definitivo. Durante essa etapa, os nutrientes são levados através da água utilizando a 

fertirrigação, quando também é feito um reforço na vacina das sementes e das mudas. 

 

 
Imagem 6. Mudas para transplantio 

Fonte: Acervo técnico do autor. 

 

 

4.5 Mudas para transplantio 

 

As mudas estão prontas quando atingem o tamanho de 40 centímetros ou mais. Ainda 

não existem estudos científicos que expliquem o tempo de germinação de cada semente e essa 

etapa demora de 30 a 90 dias. 

  

 
Imagem 7. Área preparada para plantio definitivo 

Fonte: Acervo de etapas do autor. 
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4.6 Área preparada para plantio definitivo 

 

Assim como a sementeira, a área definitiva de plantio é preparada para receber as mudas 

no momento do transplantio. Cada muda tem a sua própria estaca para o processo de 

tutoramento.  

 

 
Imagem 8. Plantio definitivo 

Fonte: Acervo técnico do autor. 

 

4.7 Plantio definitivo 

 

Após o transplantio, cada planta se desenvolve em seu lugar e o processo de tutoramento 

possibilita total independência de cada planta, sendo que uma não atrapalha o desenvolvimento 

da outra.     

Quanto ao beneficiamento do inhame, que consiste na limpeza total da túbera-comercial 

após o processo de colheita eliminando-se resíduos de raízes, terra e materiais estranhos, este é 

feito utilizando-se da tecnologia de automação industrial.   

Sendo assim, é possível, através de técnicas de armazenamento adequado, proporcionar 

boa conservação do produto, tornando factível o abastecimento do mercado fora das épocas de 

colheita, quando há ausência ou escassez do produto. Tais técnicas de beneficiamento e 

armazenamento têm reduzido significantemente os danos mecânicos, precavendo-se contra a 

incidência de agentes patogênicos. Além do beneficiamento da túbera comercial, também será 

feito a geração de valor ao consumidor final mediante a fabricação da farinha de inhame dentro 

do mesmo processo de industrialização da túbera comercial. 

Visando a eficiência da referida técnica de cultivo para a execução desse projeto, será 

realizada a instalação de sistema de irrigação totalmente automatizado e independente, ideal às 

características necessárias ao plantio e ao sistema de fertirrigação, onde os nutrientes são 
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direcionados para cada planta de madeira igual e uniforme através da água, de acordo com a 

necessidade do setor (parte do solo) onde a planta estiver. A propriedade rural ainda terá toda a 

estrutura adequada e necessária para a exploração de atividades agrícolas e processamento 

industrial da colheita. 

O projeto dispõe, por meio de seus parceiros, a consultoria especializada para a 

obediência de tais especificações, bem como para a assessoria na compra de equipamentos e 

implantação de sistema de irrigação e, principalmente, assistência técnica e acompanhamento 

para: 

1) seleção e compra das sementes;      

2) tratamentos das mudas; 

3) preparação de sementeira para a produção de mudas;    

4) preparo inicial do solo, adubação de fundação;      

5) transplante de mudas para o local definitivo;      

6) correção e adubação de fundação do solo;       

7) tutoramento, tratos culturais;       

8) dosagens e aplicação de fertilizantes agroecológicos;      

9) manejo conveniente do sistema de irrigação, de forma a aplicar a quantidade de água 

necessária ao bom desenvolvimento da cultura, evitando-se excesso ou o deficit de água 

para as plantas, ambas prejudiciais à cultura e ao meio ambiente;       

10) controle preventivo e profilático de pragas e doenças;      

11) colheita;            

12) beneficiamento, acondicionamento, transporte e armazenamento adequado dos 

produtos agrícolas; 

13) atividades inerentes à arregimentação, contratação e administração da mão de obra 

necessária em todas as etapas anteriormente relacionadas.      

 

Para maior eficiência e melhor aproveitamento da oportunidade, além do conceito de 

condomínio rural, será aplicada como solução uma inovação no cultivo que se trata da inserção 

da sementeira ao projeto. A sementeira consiste em uma área distinta para o plantio e preparo 

da semente antes do plantio definitivo no campo, o referido preparo é algo inédito na cultura 

do inhame onde a semente será tratada (vacinada) para a prevenção de todas as pragas e doenças 

conhecidas até hoje, além da quebra da dormência e adaptação ao solo.  
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Em aproximadamente 30 dias, essas sementes começam a brotar e se transformam em 

mudas que, ao atingirem o tamanho mínimo de 40 centímetros, são transplantadas para outra 

área onde ficarão até a colheita do inhame e da semente. Com a sementeira, tendo em vista que 

serão plantadas, no campo, mudas e não mais sementes, a colheita será realizada entre quatro e 

seis meses após o transplantio, reduzindo assim o seu ciclo de plantio e possibilitando duas ou 

três colheitas por ano.  

Após a retirada da túbera-comercial, com a manutenção da cultura por mais um ou dois 

meses, será feita a colheita da túbera-semente que passará por todo o processo, sendo que dessa 

vez já se trata de uma semente “vacinada”.       

Tal operação é feita com o máximo de cuidado visando evitar danos físicos às túberas. 

Colhidas as túberas, estas serão então limpas, transportadas e armazenadas, em um local seco, 

ventilado e livre de insolação. A técnica consiste em cavar lateralmente as covas descobrindo 

cuidadosamente as túberas produzidas e separando-as da planta por meio de um corte 

exatamente no ponto de ligamento entre a protuberância e a túbera-comestível, mantendo, no 

mínimo, três ou quatro raízes na planta. Retira-se a túbera-comercial para consumo e novamente 

enterra-se a planta, que dará origem a novas raízes e produzirá túberas-sementes.  

Até então, foi desenvolvido o método de cultivo desde o plantio até a colheita da 

semente após a retirada do inhame para comercialização sem nenhum beneficiamento. Outro 

segmento de mercado explorado é a fabricação da farinha e fécula de inhame para a 

comercialização em supermercados, hipermercados, bem como para empresas do setor 

alimentício.  

 

4.8 Cadeia de suprimentos 

 

Para o mercado externo, a túbera comercial deve atender aos padrões exigidos pelo país 

de destino. Diante disso, a referida túbera tem uma valorização aproximada de 20% (vinte por 

cento) do valor médio em relação ao preço no mercado interno, alcançando o valor de R$ 7,20 

por quilo, na média. 

O intermediário exportador é responsável pelo transporte e retirada da túbera comercial 

na fazenda, sendo que ele a entrega ao intermediário do país de destino com uma margem de 

mais 20% em cima do valor por ele pago inicialmente na fazenda, e o mesmo é feito pelo 

intermediário no país de destino. Após isso, a túbera é entregue aos diversos clientes, onde ela 

é processada de diferentes formas, chegando ao consumidor final em inúmeros derivados como 



47 

 

produto final, com preços entre R$ 12,44 e acima de R$ 300,00 por quilo, para casos de 

derivados, como os suplementos, cosméticos, remédios, entre outros. 

 

 

Figura 8. Cadeia de Suprimento Mercado Externo 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Já em relação ao mercado interno, a túbera comercial produzida por este projeto, por ser 

em sua totalidade do tipo exportação, tem um valor médio anual aproximado de R$ 6,00 por 

quilo. 

O comprador intermediário é também, neste caso, o responsável pelo transporte e pela 

retirada da túbera comercial na fazenda, sendo que ele a entrega ao centro de abastecimento 

com um acréscimo de 20% com relação ao valor pago por ele inicialmente na fazenda, e é feito 

pelos comerciantes nos centros de abastecimentos para fornecer aos feirantes, atacados e 

varejos. No mercado interno, o maior consumo é o da túbera comercial como raiz, em que o 

preço médio anual – para o consumidor final – é de R$ 10,37 por quilo. 

Túbera Comercial 
(Mercado Externo) 

R$ 7,20

Intermediário 
(Exportador) 

R$ 8,64

Intermediário 
(País de destino)

R$ 10,37

Atacados, Varejos, 
Laboratórios e outros 

R$ 12,44 à R$ 120,00

Consumidor 
Final
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Figura 9. Cadeia de Suprimento Mercado Interno 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Túbera Comercial 
(Mercado Interno) 

R$ 6,00

Intermediário 
(Comprador) 

R$ 7,20

Centro de 
Abastecimento 

R$ 8,64

Feiras, Atacados 
e Varejos 

R$ 10,37

Consumidor 
Final
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5 PLANO DE AÇÕES 

 

 

Para o desenvolvimento deste projeto, inicialmente foi constituída uma parceria agrícola 

entre o próprio autor, na condição de produtor rural, e Cartano Chagas e Jairo Ricarte, como 

especialistas agrícolas. A parceria tem por objetivo a exploração de atividades relacionadas ao 

agronegócio, objeto desse projeto, ou seja, o plantio, o cultivo e a comercialização de Dioscorea 

Cayennensis (inhame) no sistema de fertirrigação e utilização de uma técnica inédita de cultivo.  

A escolha do imóvel rural para o projeto é fator-chave de sucesso, e, diante disso, o 

imóvel escolhido para implantação dessa cultura está localizado na Zona Rural, no município 

de Alagoinhas – Estado da Bahia, aproximadamente a 2 km do centro da cidade de Alagoinhas, 

com área total de 23 hectares, de propriedade do autor deste projeto. 

A área rural tem características favoráveis ao referido cultivo, é plana, e tem um leve 

declive, com solo arenoso e boa permeabilidade. 

 

5.1 Etapas a serem seguidas 
 

Tabela 2 

Etapas a serem seguidas 

 

 

 Ação Foto Prazo Status 

1. Perfuração do poço: nesta etapa, é feita 

a perfuração de um poço artesiano com 

profundidade superior a 170 metros para 

a extração de água diretamente do 

aquífero para a obtenção da outorga 

d´água. Paralelo à perfuração do poço, 

será feito um reservatório de água com 

capacidade de 800 mil litros. 

 

Abril 

2019 
Finalizada 
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2. Preparo do solo: é efetuada uma 

subsolagem, em seguida aração com a 

profundidade de 20 a 30 cm permitindo 

uma perfeita incorporação e 

decomposição das plantas nativas e 

restos de culturas. Este passo inclui a 

abertura das covas. 
 

Julho 

2019 
Finalizada 

3. Plantio: é plantada a espécie Dioscorea 

Cayennensis no espaçamento de 1,20 m 

x 0,40 m com 20.825 plantas, 

proporcionando maior produtividade, 

uniformidade de túbera e, 

consequentemente, alto padrão 

comercial. 

 

Outubro 

2019 
Finalizada 

4. Adubação: de acordo com as 

recomendações da análise de solo. 

 

Agosto 

2019 
Finalizada 

5. Seleção e preparo de semente: as 

túberas utilizadas para o plantio são 

adquiridas de plantadores idôneos que 

mantém suas lavouras livres de pragas e 

doenças. Passam por uma rigorosa 

seleção eliminando-se aquelas que 

apresentam sinais de nematoide, fungos 

e danos mecânicos (cortes, arranhões 

etc). Após esta seleção, as túberas são 

seccionadas em forma de cunha, em 

tamanho que vão de 200 a 250 gramas 

de peso, e passam por um tratamento 

com fungicida e acaricida. 

 

Agosto 

2019 
Finalizada 
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6. Tratos culturais 

a. Limpas: o inhame é uma 

cultura muito sensível à 

competição com plantas 

daninhas, principalmente nos 

primeiros meses do plantio. 

Assim sendo, a lavoura deve 

permanecer sempre livre da 

ocorrência de plantas 

infestantes que, além de 

competir com as plantas 

cultivadas em nutrientes, água e 

luz, roubam-lhe espaço e 

arejamento, podendo ainda ser 

hospedeiro de pragas e doenças;  

b. Tutoramento e condução de 

ramas: são colocados varas de 

2 metros de altura antes do 

plantio, sendo utilizada uma 

vara para duas plantas. 
 

Outubro 

2019 
Finalizada 

7. Irrigação: a água é o componente que 

mais limita os rendimentos das plantas 

cultivadas de modo que o controle da 

umidade do solo é critério preponderante 

para o sucesso da agricultura irrigada. 
 

Setembro 

2019 
Finalizada 

8. Tratos fitossanitários  

a. Pragas: o combate às formigas e 

lagartas deve ser feito durante todo o 

ciclo da cultura. No combate às 

formigas, utilizamos formicidas à base 

de alecrim. Para lagartas, inseticida 

turbo;   

b. Doenças: doenças fúngicas com 

queima das folhas (Phytophthora 

colocaiae rac), mancha alternaria 

(Altyernaria tenvissima) mancha da 

filóstica (Phylostica colocasiophilia), 

mancha de clasdopodium. São 

controlados com o uso de fungicida 

sistêmico de largo aspecto. 
 

Outubro 

2019 
Constante 

9. Tratamento: tratamento de sementes 

com alta tecnologia – tratos 

fitossanitários orgânicos. 

 

 

Setembro 

2019 

 

Finalizada 

Nota. Elaborado pelo autor (2019).  



52 

 

5.2 Investimentos 

 

Tabela 3 

Investimentos iniciais e complementares 

 

 

Nota. Elaborada pelo autor (2019). 
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5.3 Pessoal 
 

Tabela 4 

Operacional, administrativo e terceiros 
 

 

Nota. Elaborada pelo autor (2019). 

 

 

5.4 Despesas operacionais 
 

Tabela 5 

Despesas operacionais 

 

  
Nota. Elaborada pelo autor (2019). 
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5.5 Produtos 
 

Tabela 6 

Preços e Custos unitários 

  

Nota. Elaborada pelo autor (2019). 

 
 

5.6 Vendas 

 

Tabela 7 

Faturamento e Custos 

   

Nota. Elaborada pelo autor (2019).  
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5.7 Projeção de resultados 

 

Tabela 8 

Projeção de resultados 

 

 

 
Nota. Elaborada pelo autor (2019). 

 

5.8 Análise de resultados 
 

A partir dos dados apresentados, pode-se calcular os indicadores como fatores-chave de 

sucesso para determinar a viabilidade do projeto, conforme descrito a seguir.  

Será necessário um investimento integral de R$ 2.411.814,76. Os cálculos 

demonstraram que ele terá um faturamento anual esperado de aproximadamente R$ 

10.752.000,00, considerando apenas a produção de 20 hectares.  
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Portanto, do ponto de vista ecológico-ambiental, o projeto implantado é uma proposta 

que atende à legislação vigente, harmoniza-se com os critérios de proteção ambiental, utiliza 

tecnologia de última geração e manejo correto e adequado, o que favorece e acelera os processos 

de certificações para atender aos mercados internacionais. Em relação ao que se pode chamar 

de político-comercial, ele é estratégico em vários sentidos, pois dará visibilidade positiva no 

que diz respeito a um negócio corretamente sustentável e alternativo para o pequeno agricultor. 

E, na ótica econômica, revelou-se tecnicamente viável e rentável. 

 

 

FINALIZADO   ATRASADO   NO PRAZO 

Figura 10. Cronograma de Atividades 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

 

 

Em paralelo às atividades mencionadas, faz parte desse projeto a constituição de uma 

Câmera Comercial, ou Trading, para a comercialização do inhame como túbera comercial e 

como túbera semente. Estas serão responsáveis, em uma segunda etapa deste projeto, pela 

comercialização de farinha e fécula, no mercado interno e externo. O objetivo disso é a 

organização do setor em toda a sua cadeia produtiva, visando a criação de um novo cinturão 

agrícola para a cidade de Alagoinhas e região. Dessa forma, é oferecido ao agricultor, sobretudo 

o pequeno produtor rural, uma alternativa ao cultivo do eucalipto que predominou na região 

nos últimos anos. 

A inserção e capacitação do pequeno produtor é fator-chave de sucesso para o 

desenvolvimento deste projeto. Tendo em vista a inovação da técnica e do manejo da cultura 

do inhame, é necessário que se faça a transferência desse conhecimento aos interessados no 

referido plantio, visando a padronização da lavoura, a uniformidade das raízes, bem como a 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Pesquisa de Campo (avaliação solo/água/infra-estrutura) X

Preparo de solo X X X X X 

Instalação Sistema de Irrigação completo X X X X X

Instalação do Espaldeiramento X X X X  X

Corte e Tratamento de Sementes X

Plantio na sementeira X X

Manejo/fertirrigação/tratos culturais X X X X X X X X

Prospecção de Venda/Comercialização X X X X X X X X

Manejo/fertirrigação/tratos culturais (continuação) X X X X X X X X

Manejo/fertirrigação/tratos culturais (continuação) X X X X X X X X

Transplante muda/solo - 1º escalonamento 20 ha X X X X X

Manejo/fertirrigação/tratos culturais (continuação) X X X X X X X X

Manejo/fertirrigação/tratos culturais (continuação) X X X X X X X X

Colheita / Processamento - 1º escalonamento túbera-comercial X

Clonagem / Propagação Vegetativa   2º escalonamento 20 ha X

Colheita / Processamento – 1º.  escalonamento túbera-semente X

PERÍODO EM MESES
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qualidade de forma a atender os critérios para a comercialização da túbera no mercado 

internacional. O objetivo é de obter 100% da colheita tipo exportação. 

Outro fator que deve ser levado em consideração, é o surgimento após o primeiro ciclo 

da colheita de um condomínio rural dos produtores de inhame, visando organizar ainda mais a 

comercialização da raiz. Com isso, ainda em fase de manejo da cultura, ela poderá ser 

comercializada dando segurança ao agricultor e aos órgãos de fomento.   

 

5.9 Análise de risco 
 

Todo o projeto foi desenvolvido com base em pesquisas e estudos com a finalidade de 

reduzir riscos. Um dos fatores-chave de sucesso desse projeto está exatamente no produto por 

ser uma cultura até então livre de dumping comercial (Tabela 9). 

 

Tabela 9. 

Análise de Risco 

 

RISCO 
GRAU DE IMPACTO 

NEGATIVO 
CONTINGÊNCIA 

Sazonalidade Muito baixo 
Controle pelo processo diferenciado 

de produção. 

Economia e Governo Muito baixo 

Não existe uma regulação específica 

e o preço se mantém estável durante 

todo o ano. 

Concorrência Baixo 

Embora exista, em virtude da 

diferenciação desse projeto, nenhum 

concorrente possui um produto 

similar. 

Substituto Baixo 

O produto substituto direto é o 

Inhame São Tomé e será plantado 

de forma consorciada ao Inhame da 

Costa. 

Licenças Muito baixo 

Para o referido plantio, não existem 

licenças específicas por se tratar de 

uma cultura de subsistência. No 

entanto, todo o projeto tem todas as 

licenças que porventura sejam 

exigidas. 

Novos Entrantes Moderado 

Trata-se de uma cultura de fácil 

cultivo, por isso, a tecnologia 

desenvolvida neste projeto é inédita 

e será protegida por patentes. 

Tecnologia Baixo 

Não existe nenhuma tecnologia 

desenvolvida para o referido 

plantio, por isso, todo o processo 

deste projeto será protegido por 

patentes. 

Nota. Elaborado pelo autor.  
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Além dessa característica, o produto conta com grandes mercados – interno e externo – 

e se mantém a um preço estável durante o ano todo. A partir disso, foi desenvolvida uma 

tecnologia de cultivo e manejo inovadora e inédita, onde todo o processo ocorre de maneira 

profissional e tecnificado, gerando para o produto final alta qualidade desde a sua estética até a 

preservação de seus nutrientes, bem como uniformidade e padronização na produção. Outro 

fator importante nesse processo é a produtividade que, em alguns casos, é dez vezes superior 

aos dos outros plantios. Com isso, essa tecnologia desenvolvida está sob análise para proteção 

de um pedido de duas patentes. 
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6 INTERVENÇÃO E AVALIAÇÃO  

 

 

Este projeto teve seu kick off em março de 2019, e até agora foram oito meses de 

validações e aprendizado. 

No decorrer desse período, a ideia inicial sofreu inúmeras alterações tendo em vista a 

aplicação prática das ações. Com o foco na fertirrigação, a primeira grande mudança no projeto 

foi no sistema de irrigação, que inicialmente seria por gotejamento, e após alguns testes 

identificaram que a melhor opção seria o sistema de aspersão autocompensante. 

A chuva também foi um fator que gerou bastante aprendizado e um pouco de atraso no 

processo de implantação do sistema de irrigação em função da impossibilidade de se cavar as 

valas. No entanto, do ponto de vista do aprendizado, a mesma chuva mostrou que não existem 

pontos de alagamento na área, o que ajudou no processo de absorção dos nutrientes pelo solo. 

Diante do atraso gerado pelas chuvas, houve uma pequena perda de sementes, compensada com 

a ampliação do projeto e uma nova compra de sementes de melhor qualidade com maior poder 

germinativo. 

No que tange às questões burocráticas e políticas, o projeto foi iniciado sem as licenças 

necessárias. No entanto, não gerou nenhum problema de grande impacto, na verdade, acabou 

ocorrendo exatamente o contrário. Com o início da implantação do projeto, ele se tornou uma 

grande vitrine na cidade, o que despertou a visita de fiscais ligados à prefeitura e aos órgãos e 

secretarias responsáveis por tais tipos de negócios. Diante disso, e por conta do caráter inédito 

do projeto, existiu uma grande cooperação técnica facilitando todo o processo e 

desenvolvimento dos projetos necessários perante esses órgãos. 

Ainda em relação aos processos burocráticos, a outorga do uso da água proveniente de 

poço é uma licença junto ao INEMA (Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos), de 

grande importância, e de muita complexidade e demora para a obtenção mesmo com tudo 

regularizado.  

Outro aspecto que sofreu grande mudança no decorrer desse período, foi o orçamento 

inicial do projeto. Após o início das obras e o desenvolvimento do negócio, observou-se a 

necessidade de adequação orçamentária tendo em vista melhorias e novas oportunidades, assim 

como a necessidade de fazer a patente de dois processos. 

Em relação ao desenvolvimento e implantação deste projeto, pode-se dizer que, em 

todos seus aspectos, é bastante inovador e resultou em um processo de aprendizagem contínua. 
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A aliança entre a academia e a prática permitiu aplicar as teorias acadêmicas 

desenvolvidas e estudadas em sala de aula diretamente na execução de todo o negócio. Além 

disso, passou a ser fator-chave de sucesso o fato de ter condições para o desenvolvimento do 

próprio negócio como objeto de estudo e trabalho de conclusão de curso em um mestrado 

profissional, gerando assim uma sinergia e um total engajamento em todas as etapas do 

processo.  

Diante disso, essa aliança, presente em todos os processos, agregou maior segurança e 

minimizou riscos, bem como reuniu maior número de informações facilitando os planos de 

contingências quando necessário. Essa característica do projeto confere aos donos do negócio, 

e a todos os envolvidos, maior credibilidade. 

Além dos já mencionados ganhos, é possível citar algumas situações, tais como: 

• agilidade e segurança no processo de tomadas de decisões; 

• desenvolvimento de uma metodologia objeto de duas patentes; 

• desenvolvimento de mercados (interno e externo); 

• entendimento da cadeia produtiva do inhame; 

• entendimento da cadeia de suprimento do negócio; 

• novos negócios a partir do beneficiamento do inhame; 

• descoberta de novas culturas consorciadas; 

• desenvolvimento de novas pesquisas; 

• regularização e obtenção de licenças. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O desenvolvimento de um negócio agrícola, com base no potencial do inhame como 

agente de transformação socioeconômico por meio de uma aplicação prática. Como já 

mencionado neste trabalho, o Inhame da Costa é a mais nobre entre as espécies de inhame e 

reúne várias características importantes para a obtenção de bons resultados, seja com o seu 

cultivo, seja pelo seu beneficiamento. Também, surge nesse contexto a possibilidade do cultivo 

consorciado do Inhame São Tomé, espécie de baixo custo de produção, maior resistência e 

atualmente com boa aceitação e demanda pelo mercado externo, principalmente pelo menor 

preço.  

Além de tudo o que foi exposto aqui, o inhame conta com outras inúmeras possibilidades 

como matéria-prima para o desenvolvimento de diversos produtos, gerando valor ao negócio 

aqui proposto. Essas possibilidades vão desde a comercialização de sementes, até a produção 

de medicamentos e cosméticos de alto valor agregado. Desta forma, o beneficiamento do 

inhame criará valor para inúmeros stakeholders, envolvendo inovações de processo de plantio 

e cultura do inhame, objeto na elaboração do estudo de viabilidade e pedido de depósito de duas 

patentes de invenção. 

A segunda etapa deste projeto apresentará um estudo de viabilidade para a exploração 

da comercialização de farinha e fécula através da instalação de uma indústria. Essa ação levará 

o negócio a um patamar de diversas possibilidades tendo em vista as inúmeras aplicabilidades 

em diversos mercados consumidores de farinha e de fécula, tais como: cremes e molhos em 

geral, misturas secas, alimentos congelados, produtos para confeitaria, sorvetes, snacks e 

cereais, laticínios, balas e doces, panificação, cápsulas farmacológicas, tecidos, entre outros. 

Este projeto, em fase de implantação, tem um foco econômico-social com a valorização 

da agricultura familiar, por meio da inovação das técnicas de cultivo e da capacitação do 

pequeno agricultor da região escolhida para a sua implantação, uma vez que o cultivo do 

inhame, da forma aqui apresentada, é uma alternativa viável ao pequeno agricultor em função 

do baixo custo de plantio e da alta rentabilidade, sobretudo com a utilização da tecnologia aqui 

proposta.  

Faz parte da segunda etapa deste projeto com a implantação da indústria de 

processamento o incentivo ao plantio e a integração de produtores e propriedades tendo em 

vista a necessidade de uma grande quantidade de raízes para a indústria. Esse ponto é um dos 

fatores-chave para o sucesso de todo o projeto, pois a demanda será superior a 40.000 toneladas 
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por ano para seu processamento, demandando uma área superior a 700 hectares de plantio, o 

que pode gerar a movimentação na economia de aproximadamente 20 milhões mensais para o 

município.   

Não obstante, esta aplicação em desenvolvimento pode ser totalmente replicável, desde 

que se mantenham as condições capacitadoras relacionadas à sua complexidade, quais sejam: 

o processo inovador, recursos naturais e financeiros, e as relações entre os elos da cadeia de 

suprimentos – fornecedor da semente original geneticamente modificada, agricultor, governo, 

distribuidor, consumidor, de forma a garantir a qualidade do produto final. 

A tecnologia apresentada e desenvolvida por esse projeto, além de objeto sob análise 

para o pedido de duas patentes, permite uma produção, em alguns casos, dez vezes maior que 

os demais produtores de inhame no Brasil, possibilitando assim maiores e melhores resultados, 

bem como uma lucratividade mais significativa. Isso se deve, principalmente, ao estudo de toda 

a marcha de absorção da planta. 

O grande desafio agora é a transferência do conhecimento ao produtor rural e ao homem 

do campo, visando a replicabilidade do caráter inovador do processo de plantio e colheita, o 

que se configura em um dos aspectos mais importantes de toda a complexidade deste intento. 

Isso porque, ao longo dos anos, o produtor rural tradicional desenvolveu um modelo mental 

que foi adquirido por meio de hábitos, costumes e vícios, em que propor uma mudança e ruptura 

desse modelo para a implantação e gestão deste projeto requer um trabalho de desenvolvimento 

de confiança, por meio de capacitação e treinamento.    

Não obstante, essa aplicação em desenvolvimento pode ser totalmente replicável, desde 

que se mantenham as condições capacitadoras relacionadas à sua complexidade, quais sejam: 

o processo inovador, recursos naturais e financeiros, e as relações entre os elos da cadeia de 

suprimentos – fornecedor da semente original geneticamente modificada, agricultor, governo, 

distribuidor e consumidor, de forma a garantir a qualidade do produto final. 

Diante de tudo aqui exposto, o autor deste projeto pôde constatar a importância e 

relevância da experimentação através do desenvolvimento e da aplicação prática dos conceitos 

aqui propostos, bem como sua correção e validação, o que somente foi possível através da 

aliança entre a academia e o negócio. Dito isso, não se pode esquecer a relevância em aproximar 

cada vez mais os empreendedores das Instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil por meio dos 

diversos tipos e modalidades de cursos, em especial, mestrados e doutorados profissionais, por 

terem como principal premissa a aplicabilidade de forma assertiva visando o sucesso do 

negócio, reduzindo a margem de erros e buscando a maximização de resultados. 
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Toda a trajetória percorrida desde o início e concepção da ideia até o presente momento 

agregou diversos conhecimentos, possibilitando cada vez mais a transformação e o 

aprimoramento do negócio. No âmbito pessoal o destaque está no processo de aprendizagem 

dentro das relações interpessoais, sobretudo em interagir com o homem do campo com a 

utilização de uma linguagem adequada e de fácil compreensão, a fim de que ele entenda toda a 

nova metodologia proposta, em que muitas vezes é diferente daquilo que vinha praticando 

durante anos. Além disso, um grande exercício para o crescimento pessoal está em gerir e lidar 

com adversidades e imprevistos oriundos da natureza (chuvas, pragas, entre outros). Quando se 

fala na esfera profissional, o crescimento é exponencial, pois são inúmeras descobertas durante 

a implantação de um projeto dessa envergadura, no qual é fundamental a capacidade de 

transformar o conjunto dessas descobertas e ideias em uma oportunidade de desenvolvimento 

de um negócio viável e com caráter inovador.     
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1  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  

 

O município de Alagoinhas está localizado no Estado da Bahia, no Território do Litoral 

Norte e Agreste Baiano, dentro das Coordenadas Geográficas: Latitude: 12º 08’’ S e Longitude: 

32º 24’ O.  

A cidade é beneficiada pelas malhas rodoviária e ferroviária – a BR 101 – que cortam o 

Brasil de Norte a Sul, que serve a cidade viabilizando importante acesso e meio de escoamento 

de produtos para cidades do Nordeste, como Recife e Aracaju, e também cidades como Vitória 

e Rio de Janeiro, no Sudeste do país. Também passa pela cidade a BR 110, que a une ao 

Nordeste pelo interior da região. Vale destacar, também, que a ferrovia presente na cidade, além 

de importante papel histórico, serve como um entroncamento que é de grande relevância para 

o país, mas que teve um considerável declínio com a subvalorização do transporte ferroviário 

no Brasil. O município conta ainda rodovias estaduais que ligam a cidade à BR-116, e também 

à Linha Verde, a exemplo da BA-502, que liga Alagoinhas ao município de Araçás. 

O município de Alagoinhas localiza-se na Bacia do Recôncavo Norte que faz parte da 

unidade geotectônica rift do Recôncavo-Tucano-Jatobá, que evoluiu durante o Cretáceo 

Inferior como um braço abortado do rifteamento, e ainda originou o Atlântico-Sul, segundo 

Magnavita (1996), citado por Conceição & Moreira (2001). Sobre a sequência do Cretáceo 

Inferior, socorrem em discordância angular a Formação Marizal, do Cretáceo Superior. 

Sedimentos terciários – Grupo Barreiras – e quaternários completam a estratigrafia da região, 

embasada por rochas do Arqueano a Paleoproterozóico.  

O tipo de clima em Alagoinhas é de úmido a sub-úmido, com pluviosidade variando 

entre 1.200 e 1.500 mm com temperaturas entre 23ºC e 24ºC. 

A ocorrência de espécies vegetais está diretamente relacionada ao clima, sendo assim 

observam-se espécies que refletem os índices de umidade e aridez, desde a Floresta Ombrófila 

(Mata Atlântica), na faixa úmida, passando pelas Florestas Estacional Semi-decidual e 

Decidual, e a Caatinga mais para o noroeste. A cobertura vegetal do município é de Cerrado do 

tipo Parque, sem floresta de galeria onde a vegetação ocorre em dois estratos: um estrato 

graminoide e o superior, com espécies arbóreas raquíticas e espaçadas, e pequenos 

agrupamentos entre as espécies arbóreas, que aparecem em alguns trechos. Encontram-se, 

ainda, ambientes de Tensão Ecológica pelo contato entre a Floresta Estacional e a Caatinga, 

caracterizando a transição para o clima semiárido.  

Alagoinhas está inserida em área de transição, caracterizando um ambiente de Tensão 

Ecológica, pelo contato entre a Floresta Estacional e a Caatinga, com manchas representativas 

de Cerrado gramíneo lenhoso e arbóreo aberto, que ocorrem devido às classes de solos 

predominantes. 

O município está inserido nas Bacias Hidrográficas do Rio Sauípe, Rio Pojuca e do Rio 

Subaúma que compõem a Bacia do Recôncavo Norte, e que apresentam um grande potencial 

hídrico subterrâneo, além da riqueza de rios temporários e permanentes. Os dois principais rios 

do município são o Rio Subaúma e seus afluentes, e o Catu e seus afluentes, destacando-se o 
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Rio Aramari. A sub-bacia de maior importância para o município é a do Rio Catu, com diversas 

nascentes e lagoas, destacando-se as lagoas do Mato, da Feiticeira, da Cavada, da Fonte dos 

Padres, do Jeremias, situadas na zona urbana, influenciando diretamente o regime de drenagem 

desta bacia. 

O uso e ocupação do solo encontra-se distribuído espacialmente pelo urbanismo 

(loteamentos, pousadas e hotéis), agropecuária, mineração e silvicultura. Caracterizado pela 

constituição de pastagens plantadas e naturais, de baixa e média produtividade, associadas a 

citros, mandioca e, em menor escala, ao coco-da-baía, maracujá, feijão, milho e policulturas, 

em sítios intercalados com vegetação natural. 

Alagoinhas se destaca na produção agrícola de limão, abacate, laranja, batata-doce (10º 

maior produtor baiano), amendoim (11º maior produtor baiano), melancia, abóbora e de 

mandioca. No setor da pecuária, o município se destaca pelas criações de gado de leite e de 

frangos de corte. 

A Fazenda Lagoa do Mato, objeto deste estudo, encontra-se localizada nas imediações 

da Região de Expansão urbana do município, denominada como Nova Alagoinhas, tendo como 

principal acesso à Rodovia BA-504 (Alagoinhas-Aramari). 

 

2  IDENTIFICAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL 

 

Razão Social: Alessandro José Pinheiro da Silva 

CPF: 959.494.295-92 

Endereço: Fazenda Lagoa do Mato  

Conselheiro Junqueira – S/N – R. do Catu – ao lado da Faculdade Santo Antônio 

Tel: (75) 98848 9156 / (71) 99637 5420 

CEP: 48.107-000 

Cidade: Alagoinhas – BA 

 

3  JUSTIFICATIVA 

 

A Fazenda Lagoa do Mato está localizada a aproximadamente 6,5 km da sede do 

município de Alagoinhas-BA. Situada na zona rural do município, a propriedade encontra-se a 

mais de 7000 m do Rio Catu, pertencente a Região de Planejamento de Gestão das Águas – 

RPGA do Recôncavo Norte. 

A utilização do poço já existente faz-se necessária para atender as necessidades 

prementes da propriedade, principalmente para o abastecimento nos diversos usos da 

propriedade onde desenvolve suas atividades. 
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 Pelo fato de se localizar sobre um dos maiores aquíferos, potencial hidrogeológico, 

proporciona a utilização deste recurso hídrico geográfico ao abastecimento de água da 

propriedade com captação subterrânea, com a perfuração e instalação do poço tubular. 

  

4  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

A Fazenda Lagoa do Mato, propriedade do produtor rural Sr. Alessandro José Pinheiro 

da Silva, tem como atividade principal a produção agrícola de túberas – inhame. 

As atividades são desenvolvidas em uma área de terras localizada na fazenda 

supracitada, zona rural, município de Alagoinhas, Estado da Bahia.  

Além da produção de túberas – inhame, a empresa desenvolve atividade de comércio 

próprio, fornecendo seu produto às diversas redes de supermercados e empresas de exportação.   

A produção agrícola é desenvolvida em uma área de 19,5 hectares, e tem como fonte de 

água para irrigação um poço perfurado na propriedade, cuja regularização está em processo 

junto ao INEMA, por meio de requerimento de Outorga no Sistema SEIA, tendo sido 

protocolado sob n° 2019.001.161449/INEMA/REQ. 

 

5  POÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 

A Fazenda Lagoa do Mato possui em sua área um poço de abastecimento de água com 

a finalidade de abastecer a necessidade dos trabalhadores e serviços envolvidos no 

beneficiamento dos produtos, usos diversos na propriedade e na irrigação da produção de 

túberas - inhame. 

 

5.1 Características do poço   

 

Localização: Latitude: -12.111361 S e Longitude: -38.437194 O 

Profundidade do poço: 90 metros 

Diâmetro da perfuração: 6” 

Diâmetro do revestimento: 4” 

Tipo de revestimento: PVC 100 mm 

Nível estático: 45 metros 

Nível dinâmico: 55 metros 
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Faixa de vazão estimada com bomba: 83,9 a 44,5 m³/h 

Vazão máxima do poço: 900,00 m³/dia. 

Fonte energética: Rede elétrica de concessionária pública 

Período de bombeio: 7 horas 

O poço foi perfurado no ano de 2009. 

 

5.2 Características da Bomba de captação 

 

Marca: SCHNEIDER 

Modelo do motor: BC22 RF2 

Potência do motor (CV): 15 

Potência da bomba (CV): 15 

Faixa de trabalho (MCA): 40 A 52 

Faixa de vazão (m3/h): 83,9 A 44,5 

Total de CV do projeto: 15 CV 

 

5.3 Descrição da adução de água 

 

O recalque da água se dá por meio de uma motobomba submersa localizada na entrada 

do poço, com um tubo de captação localizado dentro do poço, com aproximadamente 90 metros 

de profundidade.   

A água é bombeada para um reservatório de capacidade para armazenar 1.500.000 l, 

com paredes e base construídas em alvenaria, localizada a cerca de 3 metros do poço e a 2 

metros abaixo do nível do solo. 

 

6 CARACTERIZAÇÃO DO USO DA ÁGUA – CAPTAÇÃO PARA FINS DE 

IRRIGAÇÃO 

 

6.1 Tipologia da Irrigação 

 

Particular 
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6.2 Método de irrigação e área irrigada 

 

Aspersão fixa: 19,5 hectares 

Área irrigada (m2): 195.000 

Número de plantas: 357.142 

 

6.3 Cultura irrigada 

 

Túbera – Inhame – 19,5 hectares 

 

6.4 Dados da Cultura 

 

Evapotranspiração (Eto) mm/mês: 180 

Dias de irrigação mês: 30 

Coeficiente de cultivo (Kc): 1 

Lâmina líquida diária (mm): 6 

Lâmina bruta diária (mm): 6,060606 

Entre plantas (m): 0,4 

Entre ruas (mm): 1,4 

Área por planta (m2): 0,56 

 

 

6.5 Dados do Emissor 

 

Tipo de emissor: ASPERSOR SUPER R 10 AUTOCOMPENSANTE 

Fabricante: NAANDAN JAIN 

Vazão nominal (l/h): 350 

Pressão de operação (mca): 20 

Lâmina bruta aplicada pelo emissor (mm/h): 3,5 

Lâmina líquida aplicada pelo emissor (mm/h): 3,5 

Intervalo de pressão: 8 a 30 

Sistema: LINHA SIMPLES 

Espaçamento entre emissores (m): 10 

Espaçamento entre linhas (m): 10 

Comprimento máximo da linha lateral: 80 

Média de emissor por setor: 200 

 

 

6.6 Dados de Aplicação de Água 

  

Núm. de emissores/planta: 0,0056 
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Eficiência de aplicação (%): 99 

Vol. aplicado por planta (l/dia): 3,36 

Tempo de oper./setor (hora): 0,85 

Núm. planta por setor: 35.714 

 

 

6.7 Dados de Operação do Sistema 

  

Número de setores: 5 

Área média do setor (m2): 20.000 

Vazão média do setor (l/h): 70.000 

Turno de rega (dias): 1 

Horas trabalhadas por dia: 4,25 

Número de setores trabalhados por dia: 5 

MCA total: 40 

  

 

7 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 

7.1 Balanço hídrico 

 

Município: Alagoinhas - BA 

Latitude: 17,28 S Longitude: 38,58 W Altitude: 131 m Período: 1961-1990 
 

  

Mês 
T 

(°C) 
 

P 

(mm) 
 

ETP 
 

ARM 

(mm) 
 

ETR 

(mm) 
 

DEF 

(mm) 
 

EXC 

(mm) 
 

Jan 25,6 62 134 13 75 59 0 

Fev 24,6 74 109 9 78 31 0 

Mar 25,7 118 133 8 119 14 0 

Abr 24,9 152 112 47 112 0 0 

Mai 23,6 175 95 100 95 0 27 

Jun 22,7 143 80 100 80 0 63 

Jul 21,0 117 65 100 65 0 52 

Ago 21,7 82 73 100 73 0 9 

Set 22,6 60 83 80 80 2 0 

Out 24,2 63 109 50 93 17 0 

Nov 24,8 87 118 37 100 18 0 

Dez 25,4 100 135 26 111 24 0 

TOTAIS 286,8 1.233 1.246 669 1.081 165 152 

MÉDIAS 23,9 103 104 56 90 14 13 
 

Fonte: INMET. 

 

A região apresenta um clima do tipo úmido a sub úmido, com pluviosidade média anual 

de 1.469 mm. A temperatura média é de 24,2ºC, sendo a máxima de 30ºC e a mínima de 17,3ºC.  
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As precipitações pluviométricas anuais situam-se em uma média de 1.469 mm, sendo a 

máxima de 3.125 mm e a mínima de 675 mm. O período de chuvas é compreendido entre os 

meses de novembro a janeiro. O município não está inserido no Polígono das Secas, sendo 

considerado área de médio risco de seca em função de seus níveis de pluviosidade média anual 

e de seu índice de frequência de ocorrência de secas. (PMSA, 2004). 

Toda a área do município está inserida na bacia hidrográfica do rio Pojuca, onde há o 

rio Catu com um dos seus principais afluentes e que passa por dentro da área urbana da cidade. 

Os outros afluentes importantes são o rio Subaúma, que limita Alagoinhas ao norte, o rio 

Aramari e o rio Sauípe (PMSA, 2004). 

No ano de 2015, no período de 12 meses, a partir de 09 de dezembro de 2014 a 09 de 

dezembro de 2016, os dados mostram que a precipitação no município naquele período ficou 

abaixo da faixa média de pluviosidade prevista para o município. A quantidade de chuva no 

ano foi de 1.160 mm, distribuída conforme a tabela a seguir. No entanto, dentro da faixa de 

precipitação mínima e máxima já ocorrida no município. 

 

Quadro 01: Pluviosidade medida no período de 09/12/2014 a 09/12/2015 

Mês Precipitação Mês Precipitação Mês Precipitação 

Dezembro 35     

Janeiro 17 Maio 336 Setembro 36 

Fevereiro 99 Junho 178 Outubro 34 

Março 11 Julho 87 Novembro 2 

Abril 215 Agosto 110 Dezembro 0 

Fonte: INMET, 2105. 

 

De acordo com a tabela anterior, considerando o histórico de 4 a 5 anos atrás, o período 

de maior oferta hídrica vai do mês de abril até o mês de agosto. No entanto, dados históricos 

do município colocam como período chuvoso os meses de novembro a janeiro. Dessa forma, o 

planejamento para definição de sazonalidade na irrigação das culturas fica prejudicado, pois 

não há, atualmente, dados concisos a respeito do período chuvoso local. 

Quanto à evapotranspiração potencial (ETP) do município, a média anual é um pouco 

maior que a precipitação, segundo a tabela anterior. Dessa maneira, é imprescindível a 

reposição hídrica para a manutenção das culturas.  

Ainda com a informação dada para a ETP, isso pode definir o sistema de irrigação mais 

adequado para cada situação, sendo que as irrigações localizadas tendem a perder menos água 

para a atmosfera, visto que há grande ocorrência de evaporação de água do solo, bem como 

considerando também a temperatura média anual de 23,9°C a 24,2°C. 

 

7.2 Pedologia 

 

O ambiente geológico no município de Alagoinhas apresenta um potencial 

hidrogeológico que se caracteriza como um dos melhores do Estado da Bahia, tanto em 

quantidade como em qualidade, principalmente quando se trata do sistema aquífero constituído 
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pelas Formações Marizal e São Sebastião. A Formação Marizal se destaca na paisagem pelo 

relevo topográfico em forma de tabuleiro, em sua maior parte dissecados, que inclui localmente 

topos de material da Formação Barreiras, ambas sobrepostas à Formação São Sebastião. Na 

extremidade sudoeste do município, ocorrem arenitos, folhelhos, argilitos, siltitos vermelhos e 

calcários de idade Juro-Cretácica das Formações Sergi, Candeias e Ilhas, que afloram também 

no extremo norte do município, na região de Conceição e Quizambú (PMSA, 2004). 

Os solos são podzólicos vermelho-amarelo álico, areias quartzosas álicas, latossolos 

álicos e amarelo distróficos e vertissolos. São solos insaturados, ácidos, aluminosos e de textura 

arenosa, com exceção dos vertissolos que são normalmente saturados e argilosos (Nascimento 

et al., 2003). 

A região onde está inserida a propriedade é característica pela presença de solo argiloso. 

Entretanto, também ocorrem locais com solo arenoso, e isso pode ser observado nos inúmeros 

requerimentos junto ao DNPM para pesquisa e exploração de argila para uso industrial e areia 

para uso na construção civil. A Fazenda Lagoa do Mato dispõe de solos de textura mediana 

areno-argilosa, característico de latossolo.  

 

8 PARÂMETROS AGRONÔMICOS PARA A NECESSIDADE DE IRRIGAÇÃO 

 

Evapotranspiração (Eto) mm/mês: 180 

Dias de irrigação mês: 30 

Coeficiente de cultivo (Kc): 1 

Lâmina líquida diária (mm): 6 

Lâmina bruta diária (mm): 6,060606 

Entre plantas (m): 0,4 

Entre ruas (mm): 1,4 

Área por planta (m2): 0,56 

 

Simbologia: 

ETP: Evapotranspiração potencial 

ETR: Evapotranspiração de referência 

Kc: Coeficiente de cultivo 

NIL: Necessidade de Irrigação Líquida 

NIB: Necessidade de Irrigação Bruta 

 

Fórmulas utilizadas para os cálculos: 

 

Coeficiente de cultivo (Kc) 

𝐾𝑐 =
𝐸𝑇𝑃

𝐸𝑇𝑅
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Necessidade de Irrigação Líquida (NIL) 

𝑁𝐼𝐿 = 𝐸𝑇𝑅 𝑥 𝐾𝑐 

  

Necessidade de Irrigação Bruta (NIB) 

𝑁𝐼𝐵 =
𝑁𝐼𝐿

𝐸𝑓
 Ef: Eficiência (80%) 

   

 

8.1 Demanda de água necessária para o projeto 

 

Tipo de emissor: ASPERSOR SUPER R 10 AUTOCOMPENSANTE 

Fabricante: NAANDAN JAIN 

Vazão nominal (l/h): 350 

Pressão de Operação (mca): 20 

Lâmina bruta aplicada pelo emissor (mm/h): 3,5 

Lâmina líquida aplicada pelo emissor (mm/h): 3,5 

Intervalo de pressão: 8 a 30 

Sistema: LINHA SIMPLES 

Espaçamento entre emissores (m): 10 

Espaçamento entre linhas (m): 10 

Comprimento máximo da linha lateral: 80 

Média de emissor por setor: 200 

Núm. de emissores/planta: 0,0056 

Eficiência de aplicação(%): 99 

Vol. aplicado por planta (l/dia): 3,36 

Tempo de oper./setor (hora): 0,85 

Núm. planta por setor: 35.714 

Número de setores: 5 

Área média do setor (m2): 20.000 

Vazão média do setor (l/h): 70.000 

Turno de rega (dias): 1 

Horas trabalhadas por dia: 4,25 

Número de setores trabalhados por dia: 5 

MCA total: 40 

 

Simbologia: 

LIL: Lâmina de Irrigação Líquida 

LIB: Lâmina de Irrigação Bruta 

QU: Vazão Unitária  

QD: Vazão Diária Aduzida  
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Fórmulas utilizadas para os cálculos: 

 

Lâmina de Irrigação Líquida (LIL) 

𝐿𝐼𝐿 =
𝐸𝑇𝑃 𝑥 𝐾𝑐

𝑛° 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑎𝑠
 

 

 

Lâmina de Irrigação Bruta (LIB) 

𝐿𝐼𝐵 =
𝐿𝐼𝐿

𝐸𝑓
 Ef: Eficiência (80%) 

 

 

Vazão Unitária (QU) 

𝑄𝑈 =

𝐿𝐼𝐵 𝑥 10000
14400

3
 

 

 

Vazão Diária Aduzida (QD) 

𝑄𝐷 = 𝐿𝐼𝐿 𝑥 10 

 

 

 

  

Onde:  
1mm=10m³/ha; 

10m³=10.000 l 

1h=3600s 
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9  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O sistema de irrigação por aspersão fixa com a utilização de emissor: aspersor super R 

10, mais conhecido como “autocompensante”, a ser adotado é o mais apropriado para o tipo de 

cultura que será empregado na propriedade, devido às diversas vantagens em relação aos outros 

tipos de sistema, tais como: menor desperdício de água; menor custo efetivo/hectare; melhor 

eficiência na irrigação localizada. 

 Como pôde ser visto nos cálculos para o projeto, haverá a necessidade de abastecimento 

de uma média 1 100 m³/dia de água. Este valor está dentro do estabelecido para a solicitação 

de outorga junto ao INEMA por meio do Sistema SEIA, conforme requerimento tramitado, 

tendo sido protocolado sob n° 2019.001.161449/INEMA/REQ, no qual solicita a outorga para 

a captação de 900,00 m³/dia de água subterrânea por meio de poço tubular, cujo nível dinâmico 

está a 55m de profundidade. 

 

 

10  RESPONSÁVEL TÉCNICO 

____________________________________________ 

DEIVISON BISPO DE SANTANA 

Engenheiro Agrônomo 

CREA: 55291 
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ANEXO B - FOTOGRAFIAS REPRESENTATIVAS DO LOCAL 
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ANEXO C - REQUERIMENTO 

 



81 

 

 



82 

 

 

 

  



83 

 
 

 

 

 

  



84 

 

 

 

 

  



85 

 

ANEXO D - DECLARAÇÃO 
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