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APRESENTAÇÃO

O Governo da Bahia vem desenvolvendo um conjunto de ações para 
garantir aos baianos o acesso regular e permanente a alimentos de qua-
lidade. O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) figura 
como direito social de todos os brasileiros, consagrado no Art. 6º da 
Constituição Federal. Para efetivá-lo, os governos devem adotar medidas 
que protejam, promovam e provejam a segurança alimentar e nutricional. 
Os programas implantados nesta direção, no período de 2007 a 2014, 
na Bahia, estão apresentados neste “Balanço das Ações de Segurança 
Alimentar e Nutricional”, parte integrante do Balanço de 8 anos do Go-
verno Jaques Wagner.

O objetivo desta publicação é apresentar as ações desenvolvidas que 
contribuíram para implementar as prioridades apontadas pela 4ª  Con-
ferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional (CESAN), re-
alizada pelo Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional da Bahia 
(CONSEA-BA) e pelo Grupo Governamental de Segurança Alimentar 
e Nutricional (GGSAN) em 2011, com a participação de representantes 
da sociedade civil e do poder público dos 27 Territórios de Identidade 
do Estado. 

As ações foram identificadas e avaliadas em oficinas intersetoriais que 
contaram com a contribuição da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
do CONSEA e de 13 Secretarias e cinco órgãos estaduais. Foram incor-
poradas ainda as reflexões realizadas durante a 4ª CESAN+2, evento 
realizado em novembro de 2013, que buscou dimensionar o impacto dos 
programas e identificar lacunas e elementos para o aperfeiçoamento das 
ações do Governo neste campo.

A garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada para todos 
é uma prioridade deste Governo. Trabalhamos diariamente de forma ár-
dua para honrar o compromisso assumido, de dar qualidade de vida para 
a nossa gente e construir uma Bahia cada vez mais justa e ainda melhor 
para todos os baianos e baianas.  

Bruno Dauster
Secretário da Casa Civil
Presidente do GGSAN
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1. SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL NA BAHIA

A construção do SISAN na Bahia é o resultado da combinação de 
uma forte mobilização social em torno do problema da fome e da resul-
tante incorporação da temática como compromisso de governo.

Como reação propositiva ao lançamento do Programa Fome Zero 
em 2003, organizou-se na Bahia um amplo processo de mobilização da 
sociedade civil organizada que, a partir da articulação de movimentos, 
organizações e segmentos de ampla representação social e política, cons-
tituíram a Comissão de Mobilização Estadual do Programa Fome Zero 
na Bahia, a COMER. Como resultado do acúmulo de debate propicia-
do pelos encontros e seminários realizados pela COMER e da pressão 
exercida junto ao Governo do Estado, o CONSEA-BA foi instituído 
pelo Decreto nº 8.524 de 14 de maio de 2003, que incorporou grande 
parte das proposições elaboradas na I Conferência Estadual de SAN, a 
exemplo da composição com 2/3 de representantes da sociedade civil e 
da presidência exercida por ela, que se configuraram como importantes 
conquistas, num contexto em que a participação social na gestão pública 
era bastante limitada.

Desde o início, o CONSEA-BA manteve plena sinergia com o CON-
SEA Nacional, garantindo na sua composição e condução, a expressão 
do protagonismo exercido desde o início pela sociedade civil. Em 2004, o 
CONSEA-BA garante a participação do Estado na II Conferência Na-
cional de SAN, realizada em Olinda – PE. A delegação foi escolhida na 
2ª CESAN, realizada após 12 conferências regionais preparatórias, coor-
denadas pelo Conselho. A 3ª CESAN da Bahia foi realizada em abril 
de 2007 com mais de 600 participantes, escolhidos nas 12 conferências 
regionais. Ela indicou pilares para a construção da PESAN e apontou a 
criação do SISAN como prioridade.

Os componentes estaduais do SISAN foram instituídos pela Lei Es-
tadual de SAN nº 11.046, sancionada pelo Governador Jaques Wagner 
em 20 de maio de 2008. O Projeto de Lei foi amplamente discutido no 
CONSEA-BA e em audiências públicas realizadas pela Assembleia Le-
gislativa da Bahia - ALBA. Em uma delas, realizada em abril de 2008, a 
segurança alimentar se apresentou como uma pauta sustentada por uma 
ampla e representativa base social, o que favoreceu a sua rápida aprova-
ção na Assembleia. 
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Tirar a Lei do papel e colocá-la em prática, com a implantação efetiva 
do SISAN, passa a ser o desafio enfrentado nos anos de 2009 e 2010. 
Nesta perspectiva o GGSAN é regulamentado através do Decreto nº 
12.116/2010, que estabelece sua vinculação institucional na Casa Civil. 
Este foi um importante avanço, considerando que, estando abrigada na 
instância de coordenação das ações do Governo, conferiu à SAN um 
status estratégico na agenda governamental e condições mais favoráveis 
ao seu tratamento de forma intersetorial. O GGSAN foi instalado em 
maio de 2011 e desde então vem articulando as políticas setoriais e con-
duzindo a gestão compartilhada da PESAN no Estado, em permanente 
articulação com o CONSEA-BA e com a Câmara Interministerial de 
Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN do Governo Federal.

Em 2011 foi realizada a 4ª CESAN, como culminância de um proces-
so participativo rico que envolveu mais de 2.500 pessoas dos 26 territó-
rios de identidade. Os conteúdos debatidos nas conferências territoriais 
foram absorvidos como subsídios para a definição das diretrizes da PE-
SAN. Nesta ocasião também foram definidos os critérios de composição 
da representação da sociedade civil no CONSEA-BA e as estratégias 
para a consolidação do SISAN no Estado. Com a análise da realidade 
presente em cada território, buscou-se extrair elementos para a constru-
ção do Plano Estadual de SAN - PLANSAN, no esforço de garantir que 
este incorpore as diferentes dinâmicas e realidades regionais e a diver-
sidade das culturas, saberes e experiências de SAN presentes no Estado 
da Bahia.

Reconhecendo a experiência baiana de construção do SISAN como 
uma referência, o CONSEA Nacional trouxe a realização da 4ª Con-
ferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 4ª CNSAN 
para o Estado. Em novembro de 2011 a Bahia abrigou fecundos debates 
e importantes proposições para o avanço desta Política, formuladas pelas 
mais de 2.000 pessoas de todo o país e convidados internacionais que 
participaram do evento.

Um dos momentos mais importantes desta trajetória foi o lançamen-
to da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional – PE-
SAN, ocorrida em 01 de agosto de 2013, com a assinatura do Decreto nº 
14.684/2013 pelo Governador Jaques Wagner. A PESAN é um instru-
mento de planejamento integrado e intersetorial de políticas e progra-
mas governamentais e ações da sociedade civil no campo da SAN. Nela 
estão contidos os objetivos, as diretrizes, os mecanismos de financiamen-
to, gestão, monitoramento e avaliação, no âmbito do SISAN, assim como 
os parâmetros para a elaboração do PLANSAN.
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A PESAN foi elaborada pelo GGSAN após amplo processo de dis-
cussão com a sociedade. Ela expressa o compromisso do Governo do 
Estado com a concretização do desafio ético de superar a fome e garan-
tir o DHAA, por meio da consolidação dos esforços que resultaram na 
retirada de 154.000 domicílios (aproximadamente 616 mil pessoas) da 
situação de insegurança alimentar grave (PNAD, 2004-2013) e da im-
plementação, fortalecimento e ampliação de ações capazes de enfrentar 
os fatores geradores da insegurança alimentar, que ainda acomete uma 
parcela significativa da população baiana.

O desafio presente é a adesão dos municípios ao SISAN e a imple-
mentação do PLANSAN, que se configuram como condições essenciais 
para a implementação das estratégias contidas na PESAN. O Plano é o 
instrumento de operacionalização da Política Estadual de SAN e con-
terão programas, ações, metas e recursos destinados à concretização das 
11 diretrizes desta Política. Sua elaboração foi iniciada em 2013 através 
da realização de 05 oficinas com a participação de 15 órgãos estaduais, 
representantes da UFBA, do IPEA, da CAISAN, do FUNCEP e do 
CONSEA-BA. Será lançado após o processo de consulta pública nos 
territórios e apreciação final do CONSEA-BA. 

Em abril de 2014 foi realizado o Seminário Estadual da Rede de SAN, 
que reuniu os agentes formados pelo Projeto Rede de SAN, responsável 
pela capacitação de 908 representantes do poder público e da sociedade 
civil em conteúdos relacionados a SAN e ao SISAN. O objetivo foi fo-
mentar a atuação destes nos territórios, visando a sensibilização de ges-
tores municipais e ativistas sociais sobre a necessidade e importância de 
constituição dos componentes municipais do SISAN e da adesão dos 
municípios ao Sistema.  

A reconstrução dessa trajetória torna evidente que muito se avançou, 
tanto na implementação de programas com impacto positivo na segu-
rança alimentar, quanto na conformação dos componentes estaduais do 
SISAN, responsável por integrar os esforços dos governos e da sociedade 
civil nesta área. A Bahia foi o 6º estado a instituir por Lei os seus com-
ponentes estaduais do SISAN e o 3º a instalar a CAISAN Estadual, 
o GGSAN. As ações realizadas pelo Governo do Estado, em parceria 
com os governos federal e municipais e com a sociedade civil, contri-
buíram enormemente para a saída de 616 mil baianos da fome e para a 
ampliação do número de domicílios em situação de segurança alimentar, 
que saiu de 49,7% em 2004 e chegou a 62,2% em 2013 (PNAD, 2013). 
Também neste período, verificou-se a redução da pobreza na Bahia com 
a retirada de mais de 2 milhões de baianos desta condição (SEI, 2015).
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2. IMPLEMENTAÇÃO DAS 
PRIORIDADES DA 4ª CONFERÊNCIA 
ESTADUAL DE SAN

A Conferência é a instância máxima do SISAN. Cabe a ela a delibe-
ração sobre diretrizes e prioridade da Política de Segurança Alimentar e 
Nutricional e a avaliação sobre o impacto dela nas condições que assegu-
ram o Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA da popula-
ção. É o componente do Sistema que assegura a consecução de um dos 
seus princípios fundamentais, que é a participação social.

A 4ª Conferência Estadual de SAN foi realizada entre 08 e 10 de 
setembro de 2011, em Salvador. Participaram mais de 1.000 pessoas 
(órgãos públicos municipais, estaduais e federais, movimentos sociais, 
ONGs, universidades, entidades religiosas, povos e comunidades tra-
dicionais, conselheiros, entre outros). Destes, 662 foram delegados es-
colhidos nas 19 conferências territoriais realizadas entre junho e julho, 
que envolveram centenas de municípios e mais de 2.500 pessoas dos 26 
territórios de identidade da Bahia.

O documento político construído pelos presentes, nessa ocasião, 
apontou que 05 questões deveriam ser enfrentadas de forma prioritária 
na elaboração e implementação da Política Estadual de Segurança Ali-
mentar e Nutricional:

2.1 Acesso a terra e ao território;

2.2 Fortalecimento da Agricultura Familiar;

2.3 Acesso à água para consumo e produção de alimentos;

2.4 Ações de promoção da alimentação saudável;

2.5 Implantação do SISAN na Bahia.

Assim, o presente documento foi elaborado a partir de um recorte, das 
ações de segurança alimentar e nutricional, da publicação “Balanço das 
Ações – Governo da Bahia – 2007/2013. 
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2.1 ACESSO A TERRA E AO TERRITÓRIO
Mesmo possuindo instrumentos limitados para enfrentar os proble-

mas fundiários apontados, dado o caráter auxiliar que os governos estadu-
ais cumprem na Política Nacional de Reforma Agrária e Reordenamento 
Fundiário, buscou-se criar condições legais para a regularização fundi-
ária das Comunidades de Fundos e Fechos de Pasto, agilizar a emissão 
de títulos de terra e as ações discriminatórias de terras públicas, apoiar 
os assentamentos de reforma agrária e disponibilizar crédito fundiário. 

Ações Realizadas:

Comunidades Quilombolas e de Fundos e Fechos de Pasto: 

Publicação da Lei Estadual nº 12.910/2013 que autoriza o Estado a 
emitir títulos coletivos definitivos para as Comunidades Quilombolas 
e de proceder à regularização fundiária das Comunidades de Fundos e 
Fechos de Pastos, através da concessão de direito real de uso das terras 
públicas estaduais, rurais e devolutas, ocupadas tradicionalmente, de for-
ma coletiva, por estas comunidades. As áreas envolvidas em conflitos co-
letivos pela posse da terra deverão ser priorizadas como forma de reduzir 
a violência no campo;

Regulamentação da Lei Estadual nº 12.910/2013 através da Portaria 
nº 07/2014 da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial – SEPRO-
MI, que estabelece os procedimentos necessários ao reconhecimento das 
comunidades, que é a condição para a celebração dos contratos;
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 9 Regularização fundiária em Comunidades Quilombolas:

COMUNIDADES QUILOMBOLAS Total (2007–2014)
Identificação geográfica de Comunidades Quilombolas 
em áreas rurais 392

Famílias beneficiadas 70.113
Discriminatórias rurais em Comunidades Quilombolas 34
Famílias beneficiadas 3.304
Área (Ha) discriminada 65.514
Títulos entregues 10
Famílias beneficiadas 1.373
Área (Ha) 22.064,15

Emissão de títulos de terra: 43.579 títulos de terra emitidos, regularizando 
679,2 mil hectares de terra. Emissão possibilitada pelo Decreto nº 14.708 de 
12 de agosto de 2012, que destravou o processo de emissão de títulos com a 
definição de um novo procedimento legal;

Ação Discriminatória Rural: A ação foi deflagrada em 94 glebas, 
para 604,7 mil hectares, das quais 76 já estão homologadas. É um pro-
cedimento que permite ao poder público definir o caráter devoluto ou 
privado de uma determinada área, separando os imóveis, promovendo a 
regularização fundiária dos particulares e a arrecadação daqueles consi-
derados públicos. Essa ação foi retomada em 2008, após 20 anos. 

Crédito Fundiário: O Governo da Bahia apoia as ações de refor-
ma agrária no âmbito estadual, com vistas a intensificar o processo de 
democratização do acesso a terra. Na direção da aquisição de terras e 
suas melhorias, o Estado apoia o Programa Nacional de Crédito Fun-
diário - PNCF, no encaminhamento de propostas aos bancos oficiais: 
118 propostas contratadas de investimento para aquisição de terras e 
implantação de estrutura social e produtiva, beneficiando 2.475 famílias. 
Investimento do PNFC: R$ 65,7 milhões.

Realização de 444 vistorias de imóveis rurais passíveis de desapro-
priação por interesse social para assentamento de trabalhadores rurais 
sem terra. 
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2.2 FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA 
FAMILIAR

O fortalecimento da agricultura familiar é uma estratégia central para 
promover a segurança alimentar e nutricional pela sua capacidade de 
contribuir no abastecimento interno, através da produção de alimentos 
variados e saudáveis e, ao mesmo tempo, de gerar renda para as famílias 
pobres do campo, ampliando as suas condições de acesso aos alimentos. 
A constituição de uma política de abastecimento interno, capaz de re-
duzir a vulnerabilidade à volatilidade do preço dos alimentos e garantir 
condições mais soberanas de acesso, precisa estar alicerçada no fortale-
cimento da agricultura familiar, dado que ela é responsável por mais de 
70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros.

O apoio à agricultura familiar em um Estado como a Bahia é ainda 
mais imperativo, visto que é o Estado com a maior proporção de popu-
lação rural (27%) e onde se encontra a maior parcela de agricultores fa-
miliares do país. São 665 mil estabelecimentos que demandam melhores 
condições para produzir, beneficiar e comercializar a sua produção. A 
necessidade de uma assistência técnica contínua e apropriada, de crédito, 
de canais de comercialização, de uma legislação adequada para o pro-
cessamento dos seus produtos e de infraestrutura produtiva (incluindo 
estradas para escoamento da produção, estruturas para beneficiamento e 
comercialização, eletrificação, água, etc) foram questões apontadas pela 
4ª CESAN como prioritárias para a PESAN. 

Desde 2011 o apoio à agricultura familiar passou a ser uma das prin-
cipais estratégias do Programa Vida Melhor, programa do Governo da 
Bahia que articula iniciativas de inclusão produtiva destinados às famí-
lias pobres. O Programa Vida Melhor tem o objetivo de incluir produ-
tivamente 120 mil famílias na área urbana e 280 mil no meio rural. No 
campo, o objetivo central é aumentar a produção dos pequenos agricul-
tores, requalificando a assistência técnica, distribuindo equipamentos e 
insumos para a produção e agregando valor às cadeias produtivas, com 
foco na comercialização. No eixo rural do Programa estão articuladas 
ações de Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER, Fomento e 
Acesso a Mercados.
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL – ATER 

Política Estadual de ATER (Lei Estadual nº 12.372/11): Constru-
ída de forma participativa, aposta na formação de uma Rede Estadual 
de ATER como estratégia para ampliar e qualificar os serviços de assis-
tência técnica e extensão rural. A segurança alimentar e nutricional e a 
agroecologia aparecem como diretrizes fundamentais para o serviço de 
assistência técnica a ser prestado pela Rede. 

O conjunto dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural – 
ATER ofertados pelo Estado, desde 2007, já beneficiou cerca de 430 
mil agricultores familiares, incluindo a realização de cerca de 800 mil 
atendimentos pontuais (a exemplo da emissão de Declaração de Aptidão 
ao Pronaf – DAP, inscrição no Programa Garantia-Safra, elaboração de 
projetos para obtenção de crédito, pareceres de perda de safra, dentre 
outros), bem como, o desenvolvimento de ações extensivas e continuadas 
junto a mais de 290 mil agricultores, dentre os quais destacamos:
•	 ATER prestada diretamente pela Empresa Baiana de Desenvolvi-

mento Agrícola – EBDA: foram assistidas cerca de 200 mil agriculto-
res familiares distribuídos nos 27 Territórios de Identidade da Bahia, 
sendo 35.481 em 2014. 

•	 ATER através das organizações sociais prestadoras dos serviços de 
ATER. Beneficiados: 35.520 agricultores familiares, totalizando 74 
contratos com 36 organizações. Investimento: R$ 32,7 milhões (2007 
a 2014).
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•	 Aquisição de 158 motocicletas equipadas com baú, protetor de per-
na, antena corta pipa e capacetes para os serviços de concessão do 
Microcrédito Produtivo Rural – Programa Agroamigo do Banco do 
Nordeste. Investimento: R$ 1,5 milhão (Contrato de Repasse do Mi-
nistério de Desenvolvimento Agrário – MDA). 

•	 Pacto Federativo: parceria com o Governo Federal no valor total de 
R$ 27,63 milhões. Contratados 547 técnicos e adquiridos 28 veículos, 
para atendimento a 65.324 agricultores familiares em 09 Territórios 
da Cidadania, envolvendo 155 municípios.

•	 Chamadas Públicas do Brasil sem Miséria: beneficiou 8.240 famílias 
de agricultores familiares, incluindo 2.640 famílias quilombolas nos 
Territórios de Irecê, Velho Chico e Piemonte Norte do Itapicuru.

•	 Contratadas 05 Chamadas Públicas do Ministério do Desenvolvi-
mento Agrário – MDA. Beneficiados: 9.130 famílias dos Territórios 
Semiárido Nordeste II, Baixo Sul, Litoral Sul, Itaparica e Recôncavo 
Baiano.

•	 Apoio à constituição da Rede Baiana de ATER, com 54 organizações 
não-governamentais.
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FOMENTO À PRODUÇÃO

•	 Implementado o Projeto de Segurança Alimentar do Rebanho da 
agricultura familiar, fomentando a reserva estratégica de alimentos 
baseada na produção e disseminação de palma forrageira adensada, 
resistente a cochonilha do carmim:
 9 Implantados 50 ha de palma adensada nas estações experimen-

tais da EBDA para produção de mudas. Nestas estações foram 
produzidas  23.000.000  de mudas, das quais foram distribuí-
das 3.000.000 diretamente a 3.000 agricultores familiares;

 9 Além das mudas produzidas nas estações experimentais, foram 
também distribuídas 4.141.000 mudas de palma, adquiridas atra-
vés de licitação, diretamente a 4.141 agricultores familiares;

 9 Foram também distribuídas  4.057.000  mudas de palma para 
implantação de  341  Unidades Técnicas de Demonstração 
(UTD) de plantio adensado com 1.350 m² e 91 Unidades Téc-
nicas de Demonstração (UTD) de plantio adensado com 5.000 
m²  em cerca de  91  hectares, em áreas de agricultores familiares 
tradicionais, quilombolas, fundo de pasto, escolas famílias agrícolas 
e assentamentos, vinculadas a movimentos sociais e associações de 
produtores. 

 9 Ao todo, já foram entregues 12.185.000 mudas, com um investi-
mento total de R$ 8.220.000,00.
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•	 Implantado o projeto “Quintais Agroflorestais” em 128 municípios do 
Semiárido baiano, privilegiando ações estruturantes para a convivên-
cia com a seca.
 9 313 técnicos capacitados;
 9 1200 kits de quintais agroflorestais distribuídos;
 9 60 nascentes em processo de cercamento; 
 9 Investimento: R$ 9,1 milhões. 

•	 Apoio à distribuição de 82.000 toneladas de milho vendido a preços 
subsidiados a mais de 19.000 pequenos criadores atingidos pela seca e 
comercializado por meio do Programa Venda Balcão da Companhia 
Nacional de Abastecimento – Conab e através da Ebal.

•	 Cadeia de ovino-caprino: distribuição de 38.265 animais (caprinos 
e ovinos), em 125 municípios. Beneficiados: 7.785 famílias. Investi-
mento: R$ 12 milhões. Serão distribuídos mais de 23.000 animais 
(22.000 matrizes e 1.100 reprodutores), que irão beneficiar as 4.400 
famílias selecionadas através de editais públicos.

•	 Aquisição e entrega de 4 kit’s para inseminação artificial ( Juazeiro, 
Jacobina, Jequié e Vitoria da Conquista), compostos de 20,8 mil do-
ses de sêmen de caprinos da raça anglo-nubiano e 10,4 mil doses de 
sêmen de ovinos da raça Santa Inês, para a melhoria genética de reba-
nhos de caprinos e ovinos. Investimento: R$ 556 mil.
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•	 Distribuídos 540 Kit’s de implementos e sementes para cultivo de 
olerícolas para os municípios de Itanagra, Inhambupe, Alagoinhas, 
Nazaré e Paratinga visando à implantação de hortas domésticas no 
âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal.

•	 Capacitados 351 técnicos e 1.500 agricultores familiares para a pro-
dução de sementes e formação de 740 bancos comunitários de semen-
tes de milho, feijão e vigna, mamona e sorgo beneficiando mais de 80 
mil agricultores.

•	 Distribuídas 15.378 toneladas de sementes para uma média de 230 
mil famílias/ano das cadeias produtivas do feijão, feijão vigna, milho, 
mamona e sorgo. Em 2014 foram distribuídos 1.500 t de sementes na 
Safra Inverno, contemplando 154.816 mil agricultores de 19 Terri-
tórios de Identidade, totalizando 296 municípios atendidos. Investi-
mento: R$ 82,7 milhões. 

AGREGAÇÃO DE VALOR À PRODUÇÃO DA 
AGRICULTURA FAMILIAR 

INFRAESTRUTURA 

•	 Entre 2008 a 2012 - foram assinados 53 convênios entre o Estado por 
meio das Secretarias (SEDIR/CAR e SEAGRI/SUAF), Associações 
e Cooperativas, para beneficiar 4,3 mil produtores rurais da cadeia 
produtiva do mel, através de implantação e adequação de Unidades 
de Beneficiamento de Mel – UBM. Investimento: R$ 5,35 milhões. 
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 9 Concluída a instalação e montagem 31 Unidades de Beneficia-
mento de Mel – UBM.

 9 Inaugurada em 2010, a primeira unidade de beneficiamento de 
pólen no Brasil. Beneficiados: 68 apicultores. Investimento: R$ 
131,4 mil.

•	 Aquisição e montagem de 60 estruturas em isopainel para a qualifica-
ção e beneficiamento da produção de frutas e melhor aproveitamento 
à produção da agricultura familiar. 

•	 Aquisição de uma máquina de embalar barras de cereais destinada a 
entidade da agricultura familiar do município de Caldeirão Grande. 
Este equipamento viabiliza o acesso aos mercados e também ao Pro-
grama Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

INSPEÇÃO SANITÁRIA
Atendendo a uma das principais pautas da 4ª CESAN, foram defini-

dos procedimentos de inspeção sanitária mais adequados à realidade da 
agricultura familiar. O Capítulo V da Lei Estadual nº 15.004 de 26 de 
março de 2014, que regulamenta o Serviço Estadual de Inspeção Sani-
tária, foi elaborado com a participação do CONSEA-Ba e do Conselho 
Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável. Ele prevê a elaboração 
de perfis agroindustriais pactuados entre a ADAB, SUAF, CONSEA e 
CEDRS, contendo um conjunto de informações de ordem técnica, in-
cluindo características quantitativas e qualitativas das instalações, equi-
pamentos e dos produtos, plantas e layout, que servirão de referência para 
a elaboração e aprovação dos projetos de empreendimento agroindustrial 
de pequeno porte. Esta medida facilitará o beneficiamento e a comercia-
lização da produção dos empreendimentos da agricultura familiar, que 
antes eram submetidos às mesmas exigências de empreendimentos de 
grande porte, o que os tornavam inviáveis. 

GESTÃO DOS EMPREENDIMENTOS

•	 Parceria com o Sebrae/BA para apoio na gestão de cerca de 300 em-
preendimentos agroindustriais da agricultura familiar apoiadas pelo 
Programa Vida Melhor, incluindo elaboração e implantação do Plano 
de Produção, Gestão e Negócio.
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ACESSO A MERCADOS

Realizadas cinco edições da Feira Baiana da Agricultura Familiar du-
rante a Fenagro. Cada edição contou com a participação de 120 em-
preendimentos da agricultura familiar e economia solidária do Estado. 
Investimento de R$ 385,9 mil.

 9 Feira de 2013: participaram 21 expositores, entre artesãos e agri-
cultores. Inovação: instalação da loja da Cesta do Povo com mix de 
200 produtos da agricultura familiar. 

•	 Expoagrifam: a 1ª edição realizada em 2012 atraiu um público sig-
nificativo de caravanas da região que aproveitaram a ocasião para o 
fortalecimento da agricultura familiar e discutir as políticas públicas 
para o homem do campo. Investimento: R$ 260 mil.

•	 Em 2013, foram realizadas duas edições da Feira Baiana da Agricul-
tura Familiar no interior (Feira de Santana, e Vitória da Conquista). 
Investimento: R$ 180 mil.

•	 Em 2014, ocorreu a V Feira Baiana da Agricultura Familiar e Eco-
nomia no período de 29 de novembro a 07 de dezembro/2014 com 
a participação de 70 cooperativas e associações visando a exposição 
e comercialização dos produtos. Público estimado: 100 mil pessoas. 
Investimento: R$ 400.000,00. 

•	 Viabilizada a venda dos produtos dos empreendimentos da agricultura 
familiar para a EBAL para a comercialização nas lojas da Cesta do Povo, 
na ordem de R$ 625,9 mil. Dentre os produtos comercializados temos 
carne de frango, biscoitos, polpas de frutas, sequilhos diversos, doces cris-
talizados, mel, geleias, camarão seco, achocolatados, cachaça, etc.

•	 Classificação de mais de um milhão de toneladas de 25 produtos de 
origem vegetal, auxiliando o processo de comercialização, ao deter-
minar a qualidade desses produtos com base em padrões químicos, 
físicos e/ou descritivos estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento. 
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•	 Concessão do Selo da Agricultura Familiar válidos por um período de 
cinco anos para 1.040 produtos de 156 empreendimentos. A medida, 
além de promovê-los comercialmente, permite a isenção de total de 
ICMS com crédito presumido de 100%.

•	 Armazéns da Agricultura Familiar: A implantação dos Armazéns 
tem por objetivo apoiar a comercialização em rede dos produtos da 
agricultura familiar e da economia solidária, melhorando o escoamen-
to da produção. É gerido por rede de associações e cooperativas e fun-
ciona como preposto regional destas organizações. Possui infraestru-
tura que inclui além da loja, depósito, câmara fria para armazenagem 
de produtos resfriados e um auditório. Nele as associações contam 
com consultorias do Sebrae para a profissionalização de rótulos, em-
balagens, entre outros cursos. O primeiro Armazém foi implantado 
no território do Sisal. 
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AQUICULTURA E PESCA 

•	 Terminais Pesqueiros de Salvador e de Ilhéus: inaugurados em 
nov/2012:

•	 Com capacidade de escoamento de 09 mil toneladas de pescado/ano, 
são beneficiados 25 mil pescadores, tendo sido investidos R$ 20,7 mi-
lhões. (Parceria: Governo do Estado - SEAGRI/Bahia Pesca e MPA).

•	 Recuperação do Terminal Pesqueiro de Sobradinho: vem sendo uti-
lizado principalmente pela Cooperativa de Mulheres Pescadoras para 
beneficiamento e comercialização do pescado, com processamento de 
04 mil kg de pescado/dia.

•	 Produção de gelo atingiu 1,4 mil toneladas nos Terminais Pesqueiros 
de Ilhéus, Salvador, Sobradinho e Remanso. 

•	 Contratada Chamada Pública 13/2012 do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário – MDA para o Território do Sertão do São Fran-
cisco. O projeto de ATER atende a 2.500 famílias dos municípios de 
Casa Nova, Pilão Arcado e Remanso com uma equipe de 30 técnicos. 
Valor do Contrato R$ 4,3milhões.

•	 Construída a Unidade Modular de Beneficiamento de Pescado em 
Casa Nova: vem sendo utilizada pela Associação dos Pescadores e 
Apicultores de Casa Nova, beneficiando 400 famílias. Investimento 
de R$ 469,1 mil. 

•	 Unidade Modular de Beneficiamento de Pescado de Glória entregue 
em dezembro de 2014, beneficiando 350 pescadores e piscicultores.
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•	 Construção da fábrica de sabonetes à base de algas marinha na co-
munidade de Manguinhos, em Itaparica, com capacidade de produ-
ção de 100 quilos de sabonete por dia, beneficiados 200 famílias de 
pescadores e marisqueiras. 

•	 Cultivo de ostras: produção de 55 mil dúzias de ostras em 2014 em 
08 áreas de cultivo na Baía de Todos os Santos (Vera Cruz) e no Baixo 
Sul (Maraú). Beneficiados 42 famílias. Nos últimos quatro anos foram 
produzidas 178 mil dúzias de ostras.

•	 Projeto RENOVAR: 
 9 Distribuição de 720 embarcações de fibra de vidro para melhorar 

as condições de pesca e aumentar a produção de pescado. Bene-
ficiadas: 2.160 famílias de pescadores. Investimento total: R$3,28 
milhões.

 9 Reforma de 28 unidades de apoio à pesca artesanal (colônias). Be-
neficiados (estimativa): 48 mil pescadores do Rio São Francisco e 
litoral do Estado.

 9 Projeto Jovens Aquicultores: inclusão de jovens de assentamento 
para a produção, cultivo, industrialização e comercialização de ti-
lápia. Investimento: R$ 1,8 milhão (parceria com Cooperativa) em 
Camacã, Ilhéus e Arataca.

•	 Distribuídos 123,3 milhões de alevinos em mais de 90 municípios, 
garantindo produção de 18,5 mil toneladas de pescado.  Beneficiados 
mais de 12,8 mil famílias.

•	 Cultivo de peixes: cerca de 1.000 famílias ribeirinhas capacitadas, com 
a instalação de 32 módulos de cultivo e 1.280 tanques-rede em 7 Ter-
ritórios de Identidade. Investimento: R$ 5,6 milhões.

•	 Carteiras profissionais de pescadores e marisqueiras: 123,8 mil car-
teiras ativas, até set/2014 (Registro Geral de Pesca). Parceria: Minis-
tério da Pesca e Aquicultura - MPA.

•	 Distribuídos 8.346 equipamentos, para auxílio à navegação e benefi-
ciamento de pescado, dentre os quais, este ano, 87 freezers, 40 balan-
ças, 816 kits de petrechos de pesca, 301 kit’s de EPI’s (Equipamentos 
de Proteção Individual), 40 GPS móveis e 22 fixos e mais 33.362 itens 
separados de Kit’s, dentre os quais pano de rede, gaiola, cordão de 
seda, facão, agulha de entalhe, cordão de chumbo, bóia.
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ECONOMIA SOLIDÁRIA

•	 Implantação	de	uma	Política Estadual de Economia Solidária	(Lei 
nº 12.368/2011)	que	vem	apoiando	a	constituição	e	fortalecimento	de	
empreendimentos	solidários,	capazes	de	gerar	trabalho	e	renda	na	ci-
dade	e	no	campo,	sobretudo	por	meio	da	produção,	beneficiamento	e	
comercialização	de	alimentos,	que	representa	uma	parcela	importante	
das	unidades	produtivas	que	se	estruturam	em	relações	econômicas	
justas	e	solidárias	no	Estado.	Há	8	novos	Centros	Públicos	de	Econo-
mia	Solidária	(CESOL)	em	funcionamento,	tendo	atendido	um	total	
de	952	empreendimentos,	com	mais	de	4.760	famílias	beneficiadas	e	
um	investimento	de	R$	25,1	milhões.	Foram	ainda	contratados,	em	
novembro	de	2014,	a	implantação	de	mais	8	CESOL,	que	passarão	a	
funcionar	em	2015	com	investimento	previsto	da	ordem	de	R$	25,0	
milhões.	

•	 Implantação de 05 Unidades de Inclusão Sócio-Produtiva - UNIS 
que vem fomentando empreendimentos da economia dos setores po-
pulares (individuais ou associativos), por meio da distribuição de equi-
pamentos, capacitação e assistência técnica. Já foram atendidos 11.404 
empreendedores. A Bahia recebeu o Prêmio Rosani Cunha, do MDS, 
em dez/2013, como a melhor experiência do país, entre as unidades da 
federação, de inclusão produtiva com o público do Cadúnico e Bolsa 
Família, por meio do Programa Vida Melhor Urbano.
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OUTRAS AÇÕES E PROJETOS DE INCLUSÃO 
PRODUTIVA 

PROJETO MATA VERDE 

•	 Visa recuperar a Mata Atlântica, com plantio de essências florestais. 
Investimento: R$ 1 milhão.

•	 Distribuídas 1,45 milhão de mudas, em 154 municípios de 08 Terri-
tórios, formando Sistemas Agroflorestais – SAF. Beneficiados: 21.238 
famílias. 

•	 Em 2013, foram liberadas 1.217.467 mudas de cacau, frutíferas e es-
sências e realizado um curso de capacitação sobre produção de mudas 
de cacau para os técnicos de campo.

•	 Plantados mil hectares de pomares cítricos por 1.012 agricultores fa-
miliares com aplicação de R$ 11 milhões de crédito do Pronaf.

PROJETO PRODUZIR

O Produzir é viabilizado por meio de um contrato internacional com 
o Banco Mundial, no valor de US$ 40 milhões, sendo US$ 30 milhões 
do Banco Mundial e US$ 10 milhões do Governo da Bahia. Área de 
atuação: 407 municípios baianos. 

Entre 2007 e 2014 foram:
•	 Desembolsados R$ 242 milhões, referentes ao pagamento de parcelas 

de convênios.
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•	 Firmados 1.774 convênios de geração de renda, infraestrutura, apoio 
à saúde e ao saneamento, beneficiando 173 mil famílias em 338 mu-
nicípios. 

•	 Concluídos 2.198 projetos nas áreas de saneamento, abastecimento, 
infra-estrutura e geração de renda, beneficiando 197 mil famílias em 
374 municípios. Ao todo, o Programa atende a 407 municípios baia-
nos (o número de convênios finalizados supera o de contratados no 
período por incluírem aqueles firmados antes de 2007).

•	 Em execução 422 projetos, beneficiando 50 mil famílias em 215 mu-
nicípios. Esses projetos deverão está totalmente concluídos até de-
zembro de 2015.

•	 Realizados 669 eventos de capacitação com 18 mil produtores trei-
nados. 

PROJETO GENTE DE VALOR 
Realizado desde 2007 em parceria com o Fundo Internacional de De-

senvolvimento Agrícola – FIDA, atendeu a 12.397 famílias em comuni-
dades rurais pobres de 34 municípios do Semiárido baiano: 26 municípios 
na região Nordeste da Bahia e 8 municípios do Sudoeste, notadamente 
os mais carentes, tendo aplicado, entre 2007 e 2014, recursos da ordem 
de R$ 154 milhões e contabilizado as seguintes realizações:

•	 Infraestrutura hídrica:
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 9 7.651 Cisternas Domiciliares;
 9 6.270 Cisternas de Produção;
 9 Barreiros Trincheira, Barragens, Sanitários Residenciais e Siste-

mas de Abastecimento de Água;

•	  Capital Humano e Social:

 9 32.487 pessoas capacitadas em desenvolvimento social e organi-
zação;

 9 15.565 pessoas capacitadas em práticas de inclusão produtiva;
 9 7.775 pessoas capacitadas em gestão de recursos hídricos;
 9 290 equipamentos de informática, audiovisuais e baús solidários 

distribuídos;
 9 184 encontros, intercâmbios e oficinas realizados;
 9 111 associações capacitadas em elaboração de projetos e captação 

de recursos;
 9 104 conselhos de desenvolvimento criados;
 9 100 encontros de mulheres com 4.100 participantes;
 9 282 Comitês de Desenvolvimento Comunitários criados;

•	 Ações de Preservação Ambiental:

 9 727 fogões ecoeficientes;
 9 18 viveiros de mudas beneficiando 540 famílias;
 9 4.893 quintais produtivos;
 9 780 kits (moto forrageiro, apicultura, artesanato, veterinário, bene-

ficiamento de frutas, barracas de feira, viveiros, etc);
 9 07 unidades de beneficiamento de mel;
 9 05 unidades de artesanato comunitário;
 9 03 unidades de beneficiamento de mandioca;
 9 03 unidades de beneficiamento de umbu;
 9 04 unidades de beneficiamento de ouricuri;
 9 Apriscos, aviários rústicos, galpão para comercialização, bombonas 

para silo, terreiros para secagem de ouricuri, bancos de palma e 
proteína, ensaios agroecológicos;

 9 544 convênios e contratos realizados com 256 associações, 14 coo-
perativas e 9 entidades da sociedade civil; 
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PRÓ-SEMIÁRIDO - PROJETO DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL NA 
REGIÃO SEMIÁRIDA DA BAHIA

Dando continuidade à parceria entre FIDA e o Governo do Estado, 
foi contratado e se encontra em fase de mobilização o Pró-Semiárido, 
projeto de desenvolvimento comunitário e inclusão produtiva, no qual 
serão investidos num prazo de 06 anos US$ 95,0 milhões de dólares, 
beneficiando 70.000 famílias carentes de 30 municípios do Semiárido 
baiano. 

PROJETO MATA BRANCA
Projeto de conservação e gestão sustentável do bioma Caatinga de-

senvolvido na Bahia e no Ceará. Objetiva contribuir para a preservação, 
conservação e manejo sustentável da biodiversidade do bioma Caatinga 
nos dois Estados, melhorando, simultaneamente, a qualidade de vida de 
seus habitantes, por meio da introdução de práticas de desenvolvimento 
sustentável. 
•	 Investidos realizados R$ 8.846.350,00 milhões.
•	 Na Bahia, desenvolveu atividades nos municípios de Curaçá, Jeremo-

abo, Contendas do Sincorá e Itatim. Ao todo, atingiu 56 comunida-
des, sendo 17 delas comunidades tradicionais quilombolas e de fundos 
de pasto.

•	 Capacitação de 1.472 agentes multiplicadores em atividades voltadas 
para o desenvolvimento sustentável.

•	 Beneficiados: 9.524 famílias diretamente.
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POTENCIALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS 
FEDERAIS DE APOIO À AGRICULTURA 
FAMILIAR

•	 Crédito: Ampliação da cobertura da DAP, documento que possibilita 
o acesso ao crédito do PRONAF, ao seguro-safra, aos canais institu-
cionais de comercialização e a outros programas de apoio e fortaleci-
mento da agricultura familiar. Já são 734 mil DAPs válidas na Bahia, 
325 mil destas emitidas depois da 4ª CESAN + 2.

•	 Apoio ao Garantia-Safra (GS), que é uma ação do Pronaf para agri-
cultores familiares da área de atuação da Sudene, majoritariamente se-
miárida, que sofrem perda de safra por seca ou excesso de chuvas. Os 
agricultores que aderirem ao Garantia Safra nos municípios em que 
forem detectadas perdas de, pelo menos, 50% da produção de algodão, 
arroz, feijão, mandioca ou milho, receberão a indenização diretamente 
do governo federal.

•	 Os pagamentos das indenizações referentes as Safra de Verão e de 
Inverno 2012/2013, iniciados em Julho/2013, foram concluídos em 
setembro de 2014, sendo pagos o valor de R$ 116,40 milhões de par-
celas regulares e mais R$ 66,54 milhões de parcelas extras editadas por 
Medida Provisória da Presidência da República de nº 635/645/2013. 
 9 Investimento do Governo da Bahia no Programa Garantia Safra 

(2007-2014): R$51,7 milhões.
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 9 A cada ano desde a Safra 2009/2010, o Estado da Bahia vem sub-
sidiando 50% das contribuições de Municípios e Agricultores que 
aderiram ao Programa, ampliando significativamente a cobertura 
do seguro.

•	 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA: 
 9 De 2008 a 2011 o programa foi executado por meio de Convênio, 

beneficiou 2.557 agricultores e 110 mil pessoas atendidas por 467 
entidades, beneficiando–se com aquisição e distribuição de 5 mil 
toneladas de alimentos, respectivamente, em 35 municípios, R$ 
7,2 milhões investidos. 

 9 De 2012 a 2014: o programa passou a ser executado por termo de 
Adesão, com 259 municípios aderidos, beneficiando 15.178 agri-
cultores familiares e atendendo 3.637 entidades da rede socioassis-
tencial. Adquirindo 5,2 milhões de toneladas de alimentos, com o 
recurso de R$ 33,4 milhões em 112 municípios com Planos Ope-
racionais aprovados. 

•	 PAA Leite: de 2007 a 2014, 04 mil agricultores e 120 mil crianças fo-
ram beneficiados/ano, com aquisição e distribuição de 125 milhões de 
litros de leite, em 248 municípios. Investimento: R$ 151 milhões. Em 
2007, eram 109 municípios. Ainda, o Governo do Estado da Bahia 
recebeu o Prêmio Josué de Castro como melhor projeto de Segurança 
Alimentar e Nutricional do Brasil devido à inclusão do leite de capri-
no no PAA Leite executado pelo Estado da Bahia.
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2.3 ACESSO À ÁGUA PARA CONSUMO E 
PRODUÇÃO DE ALIMENTOS.

Além de ser um dos alimentos mais essenciais ao organismo, a água 
é insumo imprescindível à produção de alimentos. A falta de acesso à 
água, o crescente assoreamento e contaminação dos mananciais e a in-
suficiente infraestrutura para utilização adequada dos recursos hídricos 
são situações que comprometem severamente a segurança alimentar. Na 
Bahia, a gestão dos recursos hídricos é ainda mais fundamental, tendo 
em vista que mais de 70% dos seus municípios se localiza no semiárido, 
ecossistema que apresenta um regime irregular de chuvas e elevados ín-
dices de evaporação. Nestes municípios, a falta de água decorre, sobre-
tudo, da ausência histórica de investimentos em infraestrutura hídrica e 
em tecnologias apropriadas à captação, armazenamento e distribuição 
da água da chuva, que agrava dramaticamente os efeitos dos períodos de 
longa estiagem. Esta compreensão levou os participantes da 4ª CESAN 
a indicarem a ampliação do acesso a água como uma prioridade para a 
PESAN. 

Desde 2007, o acesso à água vem sendo uma prioridade para o Go-
verno da Bahia. Através do Programa Água para Todos – PAT realizou 
um conjunto de intervenções destinada a ampliação da infraestrutura 
hídrica no Estado: construção de cisternas e outras tecnologias sociais; 
perfuração de poços artesianos; construção e ampliação de barragens, 
adutoras e sistemas simplificados e integrados de abastecimento de água; 
construção e recuperação de aguadas; e expansão da cobertura da rede 
de abastecimento com ligações de água e esgoto. Ao longo dos 08 anos 
foram beneficiadas mais de 4,8 milhões de pessoas e investidos R$ 4,2 
bilhões em abastecimento de água. 

Diferente do que ocorreu em outros períodos de seca prolongada, 
como as de 1979 e 1985, quando um milhão de pessoas morreram por 
falta de água e alimentos no semiárido brasileiro, desta vez nenhuma vida 
humana pereceu por causa dos efeitos da pior seca dos últimos 60 anos, 
enfrentada na Bahia entre 2011 e 2013. Também não ocorreu um pro-
cesso significativo de êxodo rural, o que se deve a um conjunto de ações 
implementadas pelos governos federal e estadual e pela sociedade civil, 
com destaques para a construção de cisternas e outros programas sociais 
como o Bolsa Família, o aumento do salário mínimo e a ampliação da 
cobertura da aposentadoria rural, do seguro-safra e dos canais institucio-
nais de comercialização, como o PAA e o PNAE.
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AÇÕES ESTRUTURANTES
Importantes obras de abastecimento de água foram realizadas para 

fortalecer a infraestrutura hídrica. Obras concluídas e em execução (2007 
a 2014):

Adutoras – principais
•	 Adutora do São Francisco. Investimento total: R$ 188 milhões. Be-

neficiados: cerca de 330 mil pessoas, em 16 municípios, no Território 
de Irecê. 

•	 Adutora do Algodão. Investimento: R$ 136 milhões. Inaugurada em 
nov/2012. Beneficiados: 226 mil pessoas na microrregião de Gua-
nambi.

•	 2ª etapa da Adutora do Algodão. Investimento: R$ 42,3 milhões. Es-
tágio: 79% de execução. Esta obra beneficiará os municípios de Cae-
tité, Rio do Antônio e Lagoa Real. 

•	 Adutora de Pedras Altas (região sisaleira). Concluída em set/2012. 
Beneficiados: 12 sedes municipais e 173 localidades em 21 municí-
pios. Investimento: R$ 59,3 milhões. 

•	 Duplicação da Adutora de Água Tratada (beneficiando toda RMS). 
Investimento: R$ 63 milhões. Estágio: Em andamento (21% conclu-
ído).

•	 Barragens – Principais
Foram concluídas grandes barragens e duas em execução que tem con-

tribuído para a sustentabilidade hídrica das regiões no período da seca.

Barragem de Cristalândia: concluída em dez/2009. 
•	 Beneficiados: 60 mil habitantes.
•	 Município: Brumado. 
•	 Investimento: R$ 28 milhões.
Barragem de Mulungu do Morro/Souto Soares: concluída em 
julho/2011. 
•	 Beneficiados: 38 mil habitantes. 
•	 Municípios: Mulungu do Morro e Souto Soares. 
•	 Investimento: R$ 23,6 milhões.
Barragem de Serra Preta: concluída em maio/2009. 
•	 Beneficiados: 26,5 mil habitantes. 
•	 Municípios: Planalto e Barra do Choça. 
•	 Investimento: R$ 23,8 milhões.
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Barragem de Riacho de Santana: concluída em dez/2010.
•	 Beneficiados: 17 mil habitantes.
•	 Município: Riacho de Santana. 
•	 Investimento: R$ 11,4 milhões.
Barragem da Lagoa do Torta: concluída em 2012. 
•	 Beneficiados: 12 mil habitantes.
•	 Município: Igaporã / Matina
•	 Investimento: R$ 15,8 milhões.
Barragem do Rio do Colônia: a relicitar.
•	 Município: Itabuna e Itapé
•	 Investimento inicial: R$ 34,9 milhões.
•	 Barragem do Rio Catolé: a relicitar.
•	 Município: Vitoria da Conquista, Barra do Choça, Belo 

Campo e Tremedal
•	 Investimento previsto: R$ 141 milhões.

Sistema Integrado de Abastecimento de Água – SIAA 

Obras concluídas - principais

•	 Ampliação do SIAA de Salvador, Simões Filho e Lauro de Frei-
tas com a construção da Adutora Joanes II/ETA Principal, e Sistema 
Adutor Principal de Água Tratada e ETA Principal. Investimento: R$ 
146 milhões. 

•	 SIAA da Adutora do Feijão (Manancial Barragem de Mirorós). 3ª 
Etapa, em dez/2008. Beneficiados: mais de 55 mil habitantes em 07 
sedes municipais e mais de 100 pequenas localidades. Investimento: 
R$ 27,9 milhões. 

•	 SIAA de Santana. Beneficiados: 38 mil habitantes, em 05 cidades e 
20 povoados. Investimento: R$ 39,1 milhões. Conclusão: jul/2008.

•	 SIAA de Mulungu do Morro/Souto Soares. Beneficiados: 38 mil 
habitantes. Investimento: R$ 24 milhões.

•	 SIAA Jacobina / Saúde / Caém (obra emergencial). Beneficiados: 
mais de 34 mil pessoas. Investimento: R$ 9 milhões. Conclusão: ju-
lho/2009.

•	 Construído SIAA de Pedro Alexandre. Beneficiados: mais de 5,8 mil 
pessoas. Investimento: R$ 12,2 milhões. Conclusão: dezembro/2011.
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•	 Construído SIAA de Cafarnaum. Beneficiados: mais de 36 mil pes-
soas. Investimento: R$ 26,2 milhões. Conclusão: outubro/2012.

•	 SIAA Euclides da Cunha. Beneficiadas mais de 27 mil pessoas. In-
vestimento: R$ 5,7 milhões. Conclusão: dezembro/2013. 

•	 SIAA de Serrinha/Conceição do Coité. Atende a 07 sedes munici-
pais e diversas localidades. Investimento: R$ 47,4 milhões. 

•	 SIAA de Andorinha. Beneficiadas mais de 09 mil pessoas. Investi-
mento: R$ 19,7 milhões. Conclusão: janeiro/2014.

•	 Ampliação do SIAA de Vitória da Conquista (1ª etapa – emergen-
cial). Investimento: R$ 34,9 milhões. Conclusão: março/2014.

•	 SIAA de Feira da Mata. Beneficiados: 4,3 mil pessoas. Investimento: 
R$ 3 milhões. 

•	 SIAA de Glória. Beneficiados: mais de 2,7 mil pessoas. Investimento: 
R$ 6,9 milhões.

•	 SIAA de Curaçá e Juazeiro. Investimento: R$ 19,3 milhões. Benefi-
ciadas 14,9 mil pessoas. Conclusão: setembro/2014

•	 SIAA de Nova Redenção. Investimento: R$ 8,8 milhões. Beneficia-
das 2,8 mil pessoas. Conclusão: agosto/2014

•	 SIAA de Planaltino. Investimento R$ 3,6 milhões. Beneficiados 
1,9 mil pessoas. Conclusão: julho/2014

•	 SIAA de Rio do Pires. Investimento R $4,8 milhões. Beneficiados 5 
mil pessoas. Conclusão: abril/2014

Obras em andamento – principais 

•	 SIAA de Salvador com ampliação dos reservatórios (R4, R19, e 
R23). Investimento: R$ 91,6 milhões. Beneficiados: 3,2 milhões de 
pessoas.

•	 SIAA da Zona Fumageira. Beneficiadas 07 sedes municipais e di-
versos povoados. Investimento: R$ 20,8 milhões. Estágio: 90% execu-
tado; a Etapa Muritiba está concluída e já beneficia os municípios 
de Muritiba, São Félix, Cachoeira, Governador Mangabeira, Cruz 
das Almas, Sapeaçu e Conceição do Almeida. 

•	 SIAA de Feira de Santana (setor Norte). Investimento: R$ 51,2 
milhões. Estágio: 47% de execução.

•	 SIAA de Feira de Santana (povoado de Ipuaçu). Investimento: R$ 
5,12 milhões. Estágio: 87% de execução.

•	 SIAA de Amélia Rodrigues. Investimento: R$ 41,1milhões. Bene-
ficiados: 03 sedes municipais e diversos povoados. Estágio: 34% de 
execução.
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•	 SIAA de Santo Estevão. Investimento: R$ 28,4milhões. Beneficia-
dos: 04 sedes municipais e diversos povoados. Estágio: 33% de exe-
cução.

•	 SIAA de Cândido Sales que ampliará o sistema produtor, atenderá 
mais 3 localidades e beneficiará  10 mil pessoas. Investimento de mais 
de R$ 14,7 milhões. 26% executado.  

•	 SIAA de Jequié. Investimento: R$ 3,9 milhões. Beneficiadas 1,0 mil 
pessoas. Estágio: 91% de execução 

•	  SIAA de Muquém do São Francisco e Wanderley. Investimento: 
R$ 7,6 milhões. Beneficiadas 7 mil pessoas. Estágio: 60% de execução 

•	 SIAA de Novo Horizonte. Investimento: R$ 3,8 milhões. Beneficia-
das 4,2 mil pessoas. Estágio: 97% de execução 

•	 SIAA de Serra do Ramalho. Investimento: R$ 21,4 milhões. Benefi-
ciadas 22,5 mil pessoas.

•	 SIAA de Encruzilhada. Investimento: R$ 5,4 milhões. Beneficiadas 
1,6 mil pessoas. 

•	 Ampliação de oferta de água na região de Vitória da Conquista: 
construção da Barragem do Rio Catolé (a relicitar) e a ampliação do 
SIAA de Água de Vitória da Conquista, Belo Campo e Tremedal. 
Investimento total: R$ 240 milhões. Destes R$ 34,9 milhões foram 
investidos na ampliação do SIAA de Vitória da Conquista (1ª etapa - 
emergencial), concluído em março/2014. 

Sistema de abastecimento de água – SAA – principais 

•	 Em 2012, foram ampliados os sistemas de abastecimento de água 
em municípios como Fátima, Itaeté, Ibicoara, Paramirim e Boa Vista 
do Tupim. Investimento total: R$ 3,6 milhões.

•	 SAA de Jaguarari. Beneficiados: 17 mil pessoas. Entrega: jun/2012. 
Investimento: R$ 4,9 milhões. Concluído.

•	 SAA de Eunápolis. Beneficiados: mais de 91 mil pessoas. Investi-
mento: R$ 15,7 milhões. Conclusão: dezembro/2012. Concluído.

•	 SAA de Pindobaçu. Investimento: R$ 1,3 milhão. Beneficiadas 10,7 
mil pessoas. Conclusão: abril/2014. Concluído.

•	 SAA de Rio de Contas. Investimento: R$ 2,1 milhões. Beneficiadas 
mais de 1 mil pessoas. Conclusão: março/2014. Concluído.

•	 SAA de Coribe. Investimento R$5,2 milhões. Serão beneficiadas 1,4 
mil pessoas. 44% executado.

•	 SAA de Formosa do Rio Preto. Investimento R$ 2,1 milhões. Serão 
beneficiadas 985 pessoas. 56% executado.
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SAA em comunidades tradicionais quilombolas

•	 Entre 2007 e 2014, foram construídos e ampliados 63 SAA nessas 
comunidades, beneficiando mais de 23,8 mil pessoas, significando um 
investimento de R$ 9,9 milhões. Do total, 79% desses SAA estão lo-
calizados no semiárido baiano.

SAA em andamento

•	 Taperoá (comunidade de Miguel Chico). Beneficiadas 350 pessoas. 
Investimento: R$ 1 milhão.

•	 Ituberá (comunidade de Lagoa Santa). Beneficiadas 1 mil pessoas. 
Investimento: R$ 2,5 milhões.

Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água – SSAA 

Constituição: poços perfurados, estações de tratamento e reservatórios 
elevados que possibilitam a distribuição de água por meio de chafarizes, 
torneiras públicas ou pequenas redes de distribuição em comunidades 
com concentração populacional entre 35 a 40 famílias.

Execução de Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água – 
SSAA – construção e ampliação.

Fonte: CERB/2014
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Poços perfurados ao ano. 1999-2014

Fonte: CERB/2014

Poços perfurados (valores acumulados) – 1999-2014.

Fonte: CERB/2014

EXTENSÕES DE REDE 
Firmado termo para garantir o acesso a água mediante a realização de 

serviços de extensão de rede para mais de 19 mil ligações domiciliares de 
abastecimento de água. Investimento total: R$ 50 milhões.

Já estão em execução obras em 33 municípios. Destaque para:
Serrinha / Lamarão (42% executado) 
 9 Riachão do Jacuípe / Nova Fátima / Gavião / Pé de Serra / Pinta-

das (45% executado)
 9 Queimadas (14% executado)
 9 Itaberaba / Marcionílio Souza (60% executado) 
 9 Botuporã / Ibiassucê / Lagoa Real (40% executado) 
 9 Conceição do Coité (39% executado)
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 9 Mirangaba / Capim Grosso / São José do Jacuípe (30% executado) 
•	 Em fase de licitação em mais 10 cidades.
•	 Ao final do projeto mais de 64 mil pessoas deverão ser beneficiadas 

com água potável.

DOAÇÃO DE TUBOS 
Entre 2007 a outubro de 2014, diversos convênios foram celebrados 

com Prefeituras visando à cessão de tubos para os municípios ou associa-
ções na construção ou ampliação de sistemas de abastecimento de água. 

Municípios atendidos 
no Semiárido baiano

Investimento 
(R$ milhões)

População 
beneficiada Tubos (KM)

229 17 542.318 2.348

PROGRAMA ÁGUAS DO SERTÃO 
Compreende um sistema produtor e distribuidor de suprimento de 

água, aproveitando o potencial do Aquífero de Tucano, que objetiva o 
desenvolvimento regional por meio da oferta de água de excelente qua-
lidade, propiciando a universalização da oferta desse recurso na região 
para atender as demandas humanas, animais e da agroindústria.
Bloco Nordeste Fase I (Investimento total: mais de R$ 96 milhões):

•	 1ª etapa concluída em maio/2012. 
 9 Beneficiados: 99 mil pessoas.
 9 Municípios beneficiados: Adustina, Fátima, Heliópolis e Paripi-

ranga.
 9 Já foram investidos R$ 78 milhões.
 9 2ª etapa em andamento (aditivo R$ 18,5 milhões para beneficiar 

mais 24,9 mil pessoas de 59 localidades).
 9 Parcialmente concluída, já estão sendo beneficiadas 8,5 mil pes-

soas.
•	 Bloco Noroeste: 1ª etapa em andamento. Investimento: R$ 90,2 mi-

lhões. Municípios beneficiados: Monte Santo e Euclides da Cunha. 
Beneficiados: 97,7 mil pessoas. 

•	 Bloco Araci Norte (Sudoeste): obra a iniciar. Essa etapa atenderá a 
64 localidades. Beneficiados: 34,5 mil pessoas da zona rural que não 
têm acesso à água potável. R$ 51 milhões.
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TECNOLOGIAS HÍDRICAS PARA CONSUMO E 
HUMANO E PRODUÇÃO 

É estratégia do PAT por meio da implantação de cisternas para 
captação e armazenamento de água da chuva para o consumo humano 
(Primeira Água) e de tecnologias sociais de captação e armazenamento 
de água da chuva para a produção agropecuária (Segunda Água) garantir 
a ampliação das condições de acesso à água para a produção de alimentos 
e, consequentemente, para a inclusão produtiva das famílias rurais de 
baixa renda, que não possuem meios disponíveis para a captação e o 
armazenamento de água para a estruturação da produção de alimentos e 
a criação de animais.

Ao todo foram construídas e entregues 268.049 cisternas de consumo 
humano e mais 14.155 tecnologias hídricas de produção como barreiros, 
barragens subterrânea, cisternas de produção, bombas d’água, tanques 
de pedra e limpezas de aguadas. Além disso foram feitos 244 sistemas de 
dessedentação animal. 
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RECURSOS CAPTADOS PARA NOVOS 
INVESTIMENTOS 

 Governo do Estado intensificou a captação de recursos para novos 
investimentos, distribuindo–os em diversas ações, em virtude do agrava-
mento da seca, a partir de 2012. Para obras e projetos de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário: foram assegurados R$ 2,047 bilhões, no 
PAC 2. Beneficiados: 53 municípios. Dentre essas, destacam–se:
•	 Barragem de Baraúnas: será implantada no Rio Cocho no município 

de Seabra (sede e povoados)  para beneficiar 60 mil pessoas, reforçan-
do a segurança hídrica da região. Investimento total: mais de R$ 64 
milhões.

•	 Barragem de Catolé: será implantada no município de Barra do 
Choça com investimento: R$ 141 milhões. População beneficiada: 
aproximadamente 340 mil pessoas. Obra a relicitar.

•	 SIAA de Cristópolis: beneficiará também os municípios de Cotegipe 
e Angical. Beneficiados: mais de 24 mil pessoas. Obra a iniciar.

•	 SIAA Boquira (Território: Bacia do Paramirim): serão beneficiadas 
48 mil pessoas em 06 sedes municipais e mais 07 localidades. Investi-
mento: mais de R$ 160 milhões.

•	 SIAA Coronel João Sá que aumentará a capacidade do sistema e aten-
derá mais localidades do município. O sistema beneficiará 17,6 mil 
pessoas com o investimento de R$ 9,9 milhões. 

•	 SAA de Utinga que beneficiará 19,5 mil pessoas com investimento de 
R$ 4,58 milhões. 

•	 Construção de cisternas de placas em 26.887 domicílios do semiári-
do baiano. Investimento total: R$ 74,6 milhões. Construção de 6.933 
cisternas de produção (calçadão) e 4.833 Barreiros Trincheiras Fami-
liares no semiárido baiano. Investimento total: R$ 120,2 milhões.
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2.4 AÇÕES DE PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL

Apesar de ser uma condição indispensável, o acesso aos alimentos não 
é suficiente para efetivar o Direito Humano à Alimentação Adequada, 
uma vez que a repercussão na saúde do consumo de alimentos de bai-
xo valor nutritivo, provenientes de processos não seguros de produção e 
contaminados por agrotóxicos, configuram ameaças significativas à se-
gurança alimentar e nutricional. Da mesma forma, a crescente adoção 
de hábitos alimentares baseados no consumo de alimentos com alta con-
centração de sódio, açucares e gorduras, vem resultando no aumento de 
doenças cardiovasculares e diabetes.  

Atentos a estas questões, os delegados e as delegadas da 4ª CESAN 
elencaram entre as prioridades para a Política Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional na Bahia, a implantação de ações voltadas à 
promoção da alimentação saudável. Nesta direção, o Governo tem am-
pliado sobremaneira os investimentos nos programas de atenção básica 
em saúde, saneamento básico e nas ações de assistência alimentar, assim 
como vem desenvolvendo iniciativas no campo da educação alimentar e 
da agricultura sustentável. 

Ações Realizadas: 
Política Estadual de Alimentação e Nutrição no âmbito do SUS: 

Foi elaborada a Política Estadual de Alimentação e Nutrição que prevê 
ações de promoção da alimentação saudável e de atenção às carências 
nutricionais no sistema de saúde pública;

Alimentação Escolar - PNAE: Ter uma alimentação escolar adequa-
da e saudável é um direito de todo estudante. O fiel cumprimento deste 
direito é imprescindível para o efetivo desenvolvimento das atividades 
discentes nas unidades escolares. A oferta de uma boa alimentação esco-
lar contribui para proporcionar ambientes satisfatórios e saudáveis, com 
vistas a garantir maior sucesso na aprendizagem e desenvolvimento so-
cial dos estudantes. O volume de recursos transferidos para as unidades 
escolares para a alimentação escolar passou de R$ 27 milhões em 2006 
para R$ 61,3 milhões em 2014, atendendo 978.600 estudantes de 1.161 
escolas. 

Restaurantes Populares: de 2007 a 2014, foram distribuídas 8,4 mi-
lhões de refeições à população em situação de insegurança alimentar e 
nutricional, nos equipamentos situados no Comércio e Liberdade. 4.300 
refeições/diárias saudáveis fornecidas ao preço de R$ 1,00. O Governo 
assume o custo médio de R$ 4,85 por refeição e garante gratuidade a 
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menores de 05 anos. Em julho de 2014, a Empresa contratada para for-
necimento das refeições nos Restaurantes Populares, iniciou parcerias 
com as Cooperativas da Agricultura Familiar, comprando diretamente 
os produtos alimentícios, tais como, abóbora, laranja, banana da prata, 
banana da terra, aipim, batata doce, feijão e farinha de mandioca.

Assistência Alimentar: Distribuição de mais de 114 milhões de por-
ções de sopa através do Programa Nossa Sopa beneficiaram 467 mil pes-
soas. Distribuição de mais de 12 mil toneladas de alimentos às famílias 
afetadas pela seca entre 2012-2013.

2.5 CONSOLIDAÇÃO DO SISAN NA BAHIA

O enfrentamento dos fatos geradores da insegurança alimentar exige 
a implantação de ações integradas, formuladas a partir da articulação de 
diferentes áreas de atuação do Governo e da contínua participação da so-
ciedade. A constituição dos componentes estaduais do SISAN, por meio 
da Lei Estadual nº 11.046/2008, criou as condições para a elaboração 
intersetorial e participativa dos instrumentos de promoção do DHAA, 
como a PESAN e o Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal - PLANSAN. 

A Adesão da Bahia ao SISAN e o fortalecimento do CONSEA-Ba e 
do GGSAN favoreceram a conjugação dos esforços empreendidos pelos 
Governos Federal, Estadual e Municipais e pela sociedade civil na im-
plementação de medidas para garantir a segurança alimentar da popula-
ção baiana. 

As ações aqui destacadas buscaram cumprir uma das prioridades da 4ª 
CESAN e fizeram a Bahia se destacar como um dos Estados que mais 
avançou na consolidação deste Sistema. A representatividade social e po-
lítica e a consistência propositiva do CONSEA-Ba, a intensificação do 
exercício da intersetorialidade proporcionada pelo GGSAN e o profícuo 
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diálogo entre Governo e sociedade civil na elaboração dos marcos legais 
do SISAN são alguns pontos que fazem da trajetória de constituição do 
SISAN na Bahia uma referência nacional. 

 Ações Realizadas:
Marcos Legais do SISAN: A Bahia foi 6º estado a ter uma LOSAN 

(Lei nº 11.046/2008) no Estado e o 3º a instalar a CAISAN Estadu-
al (Decreto nº 12.116/2010). Os componentes estaduais do Sistema, o 
CONSEA-Ba e o GGSAN, foram regulamentados através dos Decre-
tos nº 10.437/2007 e 12.116/2010, respectivamente. A Política Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional foi regulamentada pelo Decreto 
nº 14.684/2013.

Adesão ao SISAN: A Bahia aderiu ao SISAN em novembro de 2011, 
na ocasião da 4ª Conferência Estadual de SAN.

Conferências: A Bahia realizou 4 conferências estaduais, precedidas 
de etapas territoriais preparatórias, que envolveu representantes da so-
ciedade civil e do poder público dos municípios e territórios de todo o 
Estado.

SISAN nos Municípios: Foram formados 908 agentes através do 
Projeto Rede de SAN, para atuarem como mobilizadores do processo 
de constituição dos componentes municipais do SISAN nos municípios. 
Gestores municipais e representantes da sociedade civil dos 417 municí-
pios foram capacitados em módulos sobre SAN e SISAN e participaram 
de um encontro estadual com a participação de 610 pessoas, cujo objeti-
vo foi constituir uma rede para atuação articulada. 

Pacto com a UPB: O Pacto assinado com a União dos Municípios da 
Bahia - UPB na 4ª CESAN, para a realização de ações conjuntas que 
contribuam para a adesão dos municípios da Bahia ao SISAN, também 
figura como uma estratégia importante para fazer avançar no Estado a 
consolidação do Sistema.

PLANSAN: O Plano Estadual de SAN, lançado durante a 5ª Con-
ferência Estadual de SAN em agosto de 2015, foi elaborado com ampla 
participação social e forte integração intersetorial no Governo da Bahia. 
Acesso em <www.casacivil.ba.gov.br>.
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4. LISTA DE SIGLAS

ADAB – Agência Estadual de Defesa Agropecuária
ALBA – Assembleia Legislativa da Bahia  
ATER – Assistência Técnica e Extensão Rural 
CAISAN – Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional
CAR – Companhia de Ação Regional 
CEDRS – Conselho Estadual De Desenvolvimento Rural Sustentável
CESAN – Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
CESOL – Centros Públicos de Economia Solidária 
CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento 
CONSEA-BA – Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
DAP – Declaração de Aptidão ao Programa Nacional da Agricultura Familiar
DAP – Declaração de Aptidão ao Pronaf 
DHAA – Direito Humano à Alimentação Adequada
EBAL – Empresa Baiana de Alimentos
EBDA – Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola 
EPI’s – Equipamentos de Proteção Individual
FIDA – Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
FUNCEP – Fundo Estadual de Combate à Pobreza
GGSAN – Grupo Governamental de Segurança Alimentar e Nutricional
GS – Garantia Safra
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
LOSAN – Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional
MDA – Ministério de Desenvolvimento Agrário 
MPA – Ministério da Pesca e Aquicultura – 
ONGs – Organizações Não Governamentais
PAA – Programa de Aquisição de Alimentos 
PAT – Programa Água para Todos
PESAN – Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
PLANSAN – Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar 
PNCF – Programa Nacional de Crédito Fundiário
SAA – Sistema de abastecimento de água 
SAN – Segurança Alimentar e Nutricional
SEAGRI – Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura
SEI – Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia
SEPROMI - Secretaria de Promoção da Igualdade Racial
SIAA - Sistema Integrado de Abastecimento de Água 
SISAN – Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
SSAA _ Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água 
SUAF – Superintendência da Agricultura Familiar
UFBA – Universidade Federal da Bahia
UNIS – Unidades de Inclusão Sócio Produtiva 
UPB – União dos Municípios da Bahia 
UTD – Unidades Técnicas de Demonstração 




