
Projeto beneficia famílias de assentamentos ribeirinhos do semiárido

Há três  anos,  um grupo de pesquisadores do Instituto  Federal  Baiano (IF 

Baiano), juntamente com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa 

– Mandioca e Fruticultura), realiza trabalhos com assentamentos do semiárido em 

Cansanção e Senhor do Bonfim com a proposta de explorar o uso da irrigação de 

baixo custo, utilizando água captada da chuva.

No início, em 2010, após aprovação em edital do CNPq (Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), o projeto começou pela observação 

de que a irregularidade da chuva é o fator mais limitante a produção agrícola no 

semiárido.  Outro  problema  que  estimulou  os  trabalhos  é  a  limitação  dos  livros 

didáticos na oferta de conteúdos relacionados à irrigação para agricultura familiar.  

“Eles não trazem conteúdos aplicados à condição de pequena agricultura, sobretudo 

aquela desenvolvida em condições semiáridas. Nossa intenção é aprender com a 

investigação e as trocas de experiências com os agricultores bem como inserir os 

estudantes como protagonista na construção do seu próprio conhecimento”, declara 

o pesquisador e professor do Campus Senhor do Bonfim, Alisson Jadavi.

O atual projeto “Sistemas produtivos com Irrigação de baixo custo e com uso 

eficiente de água para agricultores de base familiar em assentamentos do semiárido” 

conta com a participação do líder  e pesquisador  Eugênio Ferreira  Coelho e dos 

analistas Tibério Martins, Ildos Parizotto e Tacísio Andrade (como representantes da 

Embrapa, financiadora da pesquisa) e também do professor do IF Baiano Alisson 

Jadavi e dos estudantes do curso de licenciatura em ciências agrárias Bruno Guirra, 

Célio Júnior, Daniel Freitas e Mário Pereira (como equipe executora pelo Instituto).

Na  pesquisa  como  um  todo,  são  50  famílias  beneficiadas,  sendo  que, 

diretamente  pelo  IF  Baiano,  uma  média  de  20,  dos  assentamentos  de  Santo 

Expedito  (margem do Rio São Francisco,  Barra)  e  Cachá em Marcionílio  Souza 

(margem  do  Rio  Paraguassú).  “Além  dos  benefícios  sociais,  estamos  incluindo 

fontes  de  variação  experimentais  nas  unidades  demonstrativas  para  extrair 

resultados científicos que resultem no aumento da eficiência do uso da água nos 

sistemas produtivos irrigados”, explica Alisson.



Funcionamento  do  trabalho  -  A gerência  local  da  EBDA (Empresa  Baiana  de 

Desenvolvimento  Agrícola)  indica  os  assentamentos.  Após  essa  etapa,  os 

pesquisadores  visitam  os  locais  e  selecionam  a  área.  Então,  conjuntamente, 

pesquisadores e assentados montam a unidade demonstrativa e experimental.

As  fontes  de  variação  do  experimento  são  aplicados  a  fruteiras.  Mas,  como  é 

necessário tempo para se ter produção com fruteiras, segundo os especialistas, é 

deixada uma área livre para os assentados plantarem culturas de ciclo curto de sua 

preferência entre linhas das plantas. “Em menos de três meses de implantação da 

área, eles que passaram décadas dependendo da chuva para produzir, mesmo a 

pouca  distância  dos  rios,  já  produzem feijão,  abóbora,  melancia  etc”,  explica  o 

pesquisador Jadavi.

Como monitoramento, são realizadas visitas técnicas a cada 20 dias (em Marcionílio 

Souza) e, no caso da Barra, de 40 em 40 dias, realizando dias de campo, cursos,  

oficinas.

Percepção dos novos pesquisadores

- Estudantes do 6o semestre do curso de licenciatura em ciências agrárias -

Como  foi  a  experiência?  Foi  gratificante  sentir  e  presenciar  a  mudança  do 

conhecimento empírico sobre agricultura para um conhecimento sistemático (com a 

intenção  de)  produzir  com  qualidade,  usando  tecnologia  agroecológica  aliada  à 

tecnologia  agrícola  de  precisão.  O  associativismo  é  um  dos  pontos  para  a 

comunidade dar certo. “ Mário Pereira”

O que você ensinou que considera ter mais contribuído no desenvolvimento 

da  comunidade?  É  gratificante  poder  contribuir  na  disseminação  dos 

conhecimentos  adquiridos  no  curso,  ajudando  o  fortalecimento  da  agricultura 

familiar. Nesse sentido, o projeto torna-se ainda mais gratificante vendo a gama de 

profissionais envolvidos. Presenciando as dificuldades dos ribeirinhos, foi possível 

aprender  que  a  vida  é  feita  de  obstáculos  e  que  eles  são  feitos  para  serem 

superados,  visto  que  as  dificuldades  de  recursos  para  a  produção  é  gigante. 

Perceber  as   potencialidades do projeto,  observando que o meio  cientifico pode 

contribuir  não  só  em pesquisas  que beneficiam grandes  produtores,  mas que  o 



homem  do  campo  a  cada  dia  se  aproxima  do  conhecimento  -  os  métodos  de 

irrigação manuseio e conservação do solo.  “Daniel Oliveira”

Em que essa vivência  irá  contribuir  no seu desenvolvimento profissional  e 

pessoal? A visita realizada ao assentamento proporcionou a nós uma proximidade 

com  a  realidade  diária  dos  agricultores  familiares.  São  trabalhadores  humildes, 

porém  com  uma  sabedoria proveniente de  suas  vivências.  O  exemplo  dos 

assentados demonstra que o esforço comunitário possibilita a conquista de melhores 

condições de vida. Apesar das dificuldade e dos preconceitos, os assentados trazem 

um brilho no olhar e a felicidade estampada no rosto. A energia que a comunidade 

nos passou é simplesmente motivadora. As experiências trocadas com os assentos 

vão contribuir significativamente na carreira e nas perspectivas dos futuros docentes 

em Ciências Agrárias. “Bruno Silva”


