
Pesquisas orientam quanto ao uso eficiente da água na agricultura 

Professores do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) dos  campi de Senhor do 

Bonfim e Guanambi juntamente com pesquisadores da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária  (Embrapa),  da  Empresa  de  Pesquisa  Agropecuária  de  Minas  Gerais 

(Epamig) e da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes)  publicam livro sobre 

“Irrigação da Bananeira”, abordando temas como relações hídricas, manejo da água e 

métodos e sistemas de irrigação.  

O  professor  Sérgio  Donato  explica  que  a  publicação  traz  informações  e 

recomendações que foram geradas devido a trabalhos desenvolvidos entre 1999 e 2010 

nas instituições, buscando atender demandas da cadeia produtiva da bananicultura. Sob 

organização  e  edição  de  Eugênio  Ferreira  Coelho,  o  livro  conta  com  a  autoria  dos 

professores  do campus Guanambi Alessandro  de  Magalhães  Arantes,  Carlos  Elízio 

Cotrim, Sérgio Luiz Rodrigues Donato e Pedro Ricardo Rocha Marques e,  do  campus 

Senhor  do  Bonfim,   Alisson  Jadavi  Pereira  da  Silva,  além  de  autores  de  outras 

instituições. 

Segundo  o  professor  Alisson  Jadavi,  pesquisador  do  grupo  em  agricultura 

irrigada (GPAI) do IF Baiano, essa parceria da área de irrigação e fertirrigação do campus 

Senhor  do  Bonfim  com  a  área  de  mandioca  e  fruticultura  da  Embrapa  resultou  em 

processos científicos que visam orientar estudos e aplicações voltados ao uso eficiente da 

água no processo agrícola em áreas de escassez. “Dos setores produtivos, a agricultura 

irrigada é a que mais demanda água, aproximadamente 70% do total da demanda dos 

recursos hídricos superficiais do país é para produção agrícola”, destaca Alisson. 

Em parceria com a Embrapa Mandioca e Fruticultura, desde 1997, o  campus 

Guanambi  desenvolve  experimentos  com  a  cultura  da  bananeira  na  área  de 

melhoramento; já  trabalhos sobre aumento da eficiência de uso da água pela bananeira e 

pela mangueira em condições subúmidas e semiáridas nos projetos Ceraíma e Estreito 

acontecem desde 1999. Hoje, o campus também trabalha com outras instituições como 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb), Unimontes e Universidade Federal 

de Viçosa (UFV), pesquisando outras culturas e áreas de atuação. 


