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Introdução

A Logística foi utilizada nos seus primórdios 
pelos homens das cavernas, mas foi durante as 
guerras ocorridas no passado que se percebeu a 
importância desta prática, pois os exércitos que 
a utilizavam de forma sistemática, integrada, 
dificilmente eram derrotados nas batalhas. [1,2]. 
Mais precisamente, a partir da Segunda Guerra 
Mundial despertou-se o interesse em utilizar a 
logística no âmbito empresarial. [3]. Nesse 
sentido, é pertinente frisar que o segmento 
pioneiro na utilização das práticas logísticas foi 
a indústria alimentícia.

A partir do momento em que a economia se 
globaliza, o mercado transforma-se num 
ambiente de competição acirrada, requerendo 
das empresas, além de produtos de qualidade, 
serviços que conquistassem clientes e/ou 
consumidores, visto que os parâmetros de 
exigência mudaram nas últimas décadas (1990), 
onde requisitos como disponibilidade, suporte 
pós-venda e prazo de entrega deixaram clientes
e/ou consumidores cada vez mais sensível ao 
serviço agregado ao produto superando desta 
forma os requisitos marca e preço. [4,5]

No que concerne aos pequenos horticultores 
de Arapiraca (AL), podemos perceber que com 
a decadência da cultura fumageira, muitas 
famílias foram obrigadas a mudar de atividade 
para poder sobreviver. Dentre essas atividades, 
destaca-se o cultivo de hortaliças que, apesar de 
ter sido desenvolvida há pouco tempo tem 
demonstrado ser uma cultura em ascensão e 
mais uma opção para os agricultores da região 
que deixaram de cultivar o fumo. Vale salientar 
que, o Cinturão Verde de Arapiraca com cerca 
de 200 horticultores são responsáveis por 80% 
do abastecimento da Capital Maceió. [6]

As comunidades inseridas no Projeto 
Cinturão Verde de Arapiraca possuem 
condições edáficas que permitem a exploração 
de hortaliças. A formação geológica viabiliza a 

perfuração de poços, com água em quantidade e 
qualidade suficientes para a prática da pequena 
irrigação. [7]

Este estudo tem o objetivo de demonstrar que 
o conhecimento logístico potencializará o 
rendimento dos pequenos produtores de 
hortaliças e, dessa forma, impulsionará o 
desenvolvimento econômico da região sudeste 
do Município de Arapiraca (AL).

Materiais e métodos

A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento desse estudo foi iniciada com 
a revisão de literatura relativa ao tema proposto, 
seguida pela observação in loco, bem como 
conversas informais com os pequenos 
horticultores da Comunidade de Batingas, no 
Município de Arapiraca, Estado de Alagoas.

Resultados e Discussão

Com a crise da fumicultura a horticultura
aparece como uma das melhores alternativas 
para manter os mini e pequenos agricultores no 
campo. O Município de Arapiraca ao longo dos 
anos vem passando por uma reforma agrária 
natural, haja vista que as glebas não ultrapassam
a 10 hectares, dificultando assim a rentabilidade 
da produção de outras culturas.

Com a implantação do Projeto Cinturão 
Verde de Arapiraca, fruto da parceria entre 
Prefeitura de Arapiraca e Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e 
do Parnaíba (CODEVASF), pôde-se perceber 
que houve um aumento considerável na 
produção de hortaliças, representando um 
percentual de 84,97%, conforme Tabela 1. Com 
esse aumento na produção de hortaliças os 
pequenos agricultores do Cinturão Verde de 
Arapiraca têm apresentado melhores condições 
produtivas de tal forma que seus produtos são 
distribuídos em mercados de diversas regiões de 



Alagoas e Sergipe, gerando desse modo, maior
renda familiar.

Apesar de todos os esforços por parte do 
poder publico, um dos fatores que foram 
observados in loco, por ocasião dessa pesquisa, 
foi a falta de práticas corretas de cultivo, 
repercutindo em grande quantidade de 
desperdício, principalmente, no que diz respeito 
à produção (seleção de mudas, plantio, 
preparação do solo e água de boa qualidade); 
colheita (transporte do campo e 
armazenamento); e pós-colheita (conservação 
do produto no armazém, lavagem, seleção dos 
produtos, transporte, embalagem e distribuição 
física dos produtos até os clientes/ 
consumidores); ocasionando que, qualquer 
distúrbio, principalmente, na produção e na 
colheita, refletirá na pós-colheita, onde 
justamente as práticas logísticas estão mais 
concentradas.
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Tabela 1. Perspectiva de Cultura e Produção Anual de Hortaliças

PESO/UND TOTAL (ton)
CULTURAS UND ANTES DEPOIS

kg/und ANTES DEPOIS

ALFACE pé 2.594.100 11.476.930 0,19 492,88 2.180,62

COENTRO molho 6.871.080 15.617.500 0,08 549,69 1.249,40

CEBOLINHA molho 934.064 1.911.950 0,08 74,73 152,96

PIMENTÃO kg 286.960 616.640 1,00 286,96 616,64

PIMENTA kg 2.400 9.090 1,00 2,40 9,09

BERINJELA kg 113.528 174.040 1,00 113,53 174,04

COUVE cento 234.100 542.040 2,60 608,66 1.409,30

REPOLHO kg 0 150.680 1,00 0 150,68

TOMATE caixa 32.280 16.214 25,00 807,00 405,35

BETERRAB
A

kg 0 14.540 1,00 0 14,54

SALSA molho 8.000 68.200 0,08 0,64 5,46

QUIABO cento 326.880 90.828 2,00 653,76 181,66

RABANETE molho 0 6.000 0,14 0 0,84

CENOURA kg 1.800 270 1,00 1,80 0,27

MAXIXE milheiro 24 650 40,00 0,96 26,00

BRÓCOLIS molho 0 8.320 0,25 0 2,08

HORTELÃ molho 0 20.000 0,20 0 4,00

COUVE-
FLOR

kg 0 900 1,00 0 0,90

INHAME kg 0 32.000 1,00 0 32,00

TOTAIS - - - - 3.593,00 6.645,83

Fonte: PREFEITURA DE ARAPIRACA & CODEVASF, 2004.


