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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

As diretrizes e recomendações para implantação e gestão de projetos públicos de 

irrigação é um instrumento de apoio para as instituições que apresentam em suas linhas 

estratégicas a promoção e a gestão desses empreendimentos no semiárido nordestino, 

apresentando contribuições que podem servir de base para a ampliação dos benefícios 

decorrentes da implantação de empreendimentos de irrigação como política pública 

promotora de desenvolvimento regional. 

A presente obra é um protótipo de produto apresentado como requisito para 

obtenção do título de Mestre em Extensão Rural pelo Programa de Pós Graduação em 

Extensão Rural (PPGExR) da Universidade Federal do Vale do São Francisco – 

Univasf. Sendo elaborada a partir das observações feitas ao longo da trajetória 

profissional do autor em sua vivência com a agricultura irrigada, especialmente no vale 

do São Francisco. 

A consolidação desse documento não seria possível sem as imprescindíveis 

colaborações do amigo Dr. Clóvis Guimarães, notável estudioso das estratégias de 

convivência com o semiárido nordestino, com quem o autor teve a oportunidade de 

trabalhar e aprofundar suas ideias sobre processos de integração entre as atividades de 

agricultura irrigada e de sequeiro.  

Também foram essenciais as contribuições do colega Engenheiro Agrônomo 

Rodrigo Vieira, ilustre conhecedor e entusiasta da agricultura irrigada, que elaborou o 

documento em formato de nota técnica intitulado: “Sugestões de novos modelos de 

concepção, operação, modernização e gestão dos recursos hídricos para os perímetros 

públicos de irrigação”, o qual foi adaptado e incorporado com sua autorização no 

presente documento. 

O documento está dividido em três partes, sendo inicialmente apresentada no 

primeiro capítulo uma contextualização da problemática da agricultura irrigada diante 

de um cenário institucionalizado de necessidade de adaptação da atividade econômica e 

sua integração a planos multisetoriais de uso da água. 

No segundo capítulo são apresentadas as premissas legais e teóricas para o uso 

da água, trazendo fundamentos e princípios de como a irrigação está inserida num 



 
 

contexto mais amplo de uso da água. Por fim, no terceiro capítulo são apresentadas as 

recomendações do autor com relação aos procedimentos a serem adotados pelas 

instituições gestoras dos projetos públicos de irrigação diante do quadro de necessidade 

de adaptações para garantir que os projetos públicos de irrigação promovam o desejado 

desenvolvimento regional, mas em uma perspectiva de sustentabilidade, respeitando os 

limites ambientais e os múltiplos usos e acesso aos recursos hídricos. 
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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

De acordo com UNITED NATION (2017) a população mundial passou de 7,5 

bilhões e chegará a aproximadamente 9,7 bilhões em 2050 A expectativa desse aumento 

é um processo natural nas próximas décadas e consequentemente, haverá a necessidade 

de produzir mais alimentos, sob a perspectiva de intensificação nas técnicas de cultivo, 

que ampliem a produtividade por área, como a irrigação, por exemplo. Porém, essa 

produção agrícola irrigada, enfrentará o desafio de respeitar os critérios de 

sustentabilidade no uso dos recursos naturais disponíveis, principalmente água e solo, 

como também na democratização do acesso desses recursos pelas comunidades rurais. 

A água, recurso natural imprescindível nos processos biológicos estará cada vez 

mais escasso, resultando em condições de tensão e conflitos sociais para garantir o seu 

acesso. Diante disso, a agricultura irrigada, grande demandante de água, precisa estar 

integrada em planos multisetoriais que garantam produção agrícola, preservação 

ambiental e respeito aos usos múltiplos.  

Historicamente os projetos públicos de irrigação (PPI), caracterizados por Brasil 

(2013) como um sistema de suprimento de água em empreendimentos de irrigação, 

onde as infraestruturas de captação, adução, armazenamento e distribuição são 

implantadas pelo poder público, foram concebidos em situação de abundancia de água, 

sem perspectiva de restrições e com métodos de irrigação pouco eficiente no uso dos 

recursos hídricos.  

Na região do submédio vale do São Francisco, os PPIs foram criados e 

construídos principalmente pela Companhia de Desenvolvimento do Vale do São 

Francisco (Codevasf), estatal criada em 1974, com o intuito de dar continuidade e 

expandir os estudos das potencialidades econômicas do São Francisco e implantar 

projetos para melhorar a infraestrutura e diminuir as desigualdades regionais 

(CODEVASF, 2010).  

A grande maioria dos PPIs implantados pela Codevasf foi criada no período da 

ditadura militar e não tiveram estudos de impactos sociais e ambientais, muito menos 

medidas de compensações decorrentes dos danos causados ao meio ambiente. É 

importante salientar que a irrigação como política pública no Brasil é uma prática 

recente comparada com as técnicas produtivas convencionais no semiárido nordestino e 
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consequentemente, passou por processos de modificações desde a sua concepção e 

instalação, devido a necessidade de adaptar-se a novos regramentos e diferentes 

políticas econômicas implantadas no país. 

Fator importante nesse contexto foi a mudança abrupta do papel estatal nas 

políticas de promoção da irrigação como fator de dinamismo econômico em regiões 

pouco desenvolvidas. Inicialmente atuando como um estado interventor e 

posteriormente como um estado subsidiário, transferindo para os agricultores a gestão 

dos empreendimentos públicos de irrigação, devido principalmente despesas elevadas 

na manutenção das infraestruturas, a diminuição dos investimentos e a elevação dos 

custos de operação, principalmente com energia elétrica. 

Isso resultou numa mudança de postura da Codevasf junto aos PPIs implantados 

no submédio vale do São Francisco, promovendo a emancipação dos empreendimentos 

por meio do processo de transferência de gestão para um novo tipo de organização dos 

agricultores irrigantes, na forma de “distrito de irrigação”, entidade de direito privado 

sem fins lucrativos a quem foi cedido por meio de contrato os serviços de 

administração, guarda, operação e manutenção da infraestrutura de uso comum 

(DOURADO et al., 2006). 

Certamente, os projetos públicos de irrigação são importantes vetores de 

crescimento e desenvolvimento econômico regional, e as riquezas geradas nas áreas 

irrigadas são suficientes para justificar o fluxo de investimento para sua implantação, 

porém existe a necessidade de ampliar os benefícios gerados através de uma integração 

com outras atividades produtivas já exploradas por uma população local, que não deve 

ficar a margem do desenvolvimento produzido. 

Diante do exposto, é salutar apresentar o presente instrumento, que pretende 

contribuir na minimização de alguns problemas enfrentados pela agricultura irrigada, a 

partir da reformulação na concepção dos novos projetos públicos de irrigação na região 

do submédio vale do São Francisco, incorporando uma visão que busque uma 

integração entre as áreas irrigadas com as áreas de sequeiro, que historicamente foram 

negligenciadas como espaços para exploração econômica e destinaram-se a ocupações 

irregulares nos PPIs, que hoje estão em operação. Contribuindo assim, para a 

diminuição dos transtornos e conflitos gerados nas ações de desapropriação e ampliando 

os benefícios com a implantação desses empreendimentos de irrigação. 
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2. PREMISSAS LEGAIS E TEÓRICAS 
 

Os primeiros projetos públicos de irrigação foram implantados no submédio vale 

do São Francisco entre as décadas de 1960 e 1980, como forma de aproveitamento das 

águas do rio São Francisco para dinamização da economia regional, como parte de 

investimentos estatais na construção de infraestruturas que privilegiaram a produção de 

energia e a irrigação. 

Com o fim do regime militar e o processo de democratização no Brasil, a 

Constituição Federal do Brasil de 1988 trouxe em seu texto que a água é um bem 

público e sendo assim, o seu acesso deverá ser para todos em quantidade e qualidade 

adequadas, cabendo a União e aos Estados a regulamentação do acesso e uso dos 

recursos hídricos. 

Diante da necessidade do estabelecimento de condições legais para o uso e 

gestão da água, foi instituída a Política Nacional de Recursos Hídricos, através da Lei 

9.433 de 08 de janeiro de 1997, marco regulatório, que orienta os princípios, diretrizes e 

instrumentos para o planejamento e controle na utilização e gestão dos recursos hídricos 

no Brasil. Conforme segue abaixo: 

 

2.1 Princípios e diretrizes da Política Nacional de Recursos Hídricos 

A Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se 

nos seguintes fundamentos:  

I. a água é um bem de domínio público;  

II. a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;  

III.  em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

IV. a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

V. a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

VI. a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 
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São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

I. assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

II. a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

III. a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais; 

IV. incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento de 

águas pluviais. 

 

Constituem diretrizes gerais de ação para implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos: 

I. a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos de 

quantidade e qualidade; 

II. a adequação da gestão de recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do País; 

III. a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental; 

IV. a articulação do planejamento de recursos hídricos com o dos setores 

usuários e com os planejamentos regional, estadual e nacional; 

V. a articulação da gestão de recursos hídricos com a do uso do solo; 

VI. a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas 

estuarinos e zonas costeiras. 

 

2.2 Aspectos conceituais de gestão de recursos hídricos 

 

A Lei da Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) instituiu que a gestão 

dos recursos no Brasil seria organizada por meio de bacias hidrográficas, conceituada 

por Tucci (1997) como uma área de captação natural da água de precipitação que faz 

convergir o escoamento para um único ponto de saída. A bacia hidrográfica compõe-se 

de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos 

de água que confluem até resultar em um leito único no seu exutório. 
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A adoção da bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 

gestão é pouco conhecida pelo conjunto da população brasileira que tem seus interesses 

mais localizados. Questões mais específicas que atingem apenas um grupo de usuários e 

que podem ser solucionadas por meio de articulações mais localizadas demandam 

organizações locais para a tomada de decisão sobre o que será feito no período seco, 

com a água acumulada no período chuvoso (ANA, 2013). 

Para Porto e Porto (2008) os principais mecanismos de gestão dos usos múltiplos 

em uma bacia hidrográfica são os mecanismos de outorga, cobrança e sistema de 

informações. Destaca-se que a outorga representa o poder disciplinador do poder 

público para atender à sua obrigação de fazer valer a equidade entre os usuários da água. 

Constituindo um direito intransferível do poder público, o qual dá aos usuários a 

autorização formal, inalienável, para uso de recursos hídricos, por prazos 

preestabelecidos. 

Garantir água para os diferentes usos, incluindo irrigação, com um adequado 

nível de confiabilidade, é sempre uma questão importante para o planejamento de bacias 

hidrográficas. Nesse contexto, as políticas públicas são fundamentais e tem como uma 

de suas funções primordiais orientarem diretrizes para o compartilhamento de recursos 

hídricos entre os diferentes usuários de água (Rodrigues et al., 2017) 

Sendo assim, Bhatia e Bhatia (2006) considera que, melhorar a gestão dos 

recursos hídricos integrando e otimizando os usos múltiplos, alocando de forma flexível 

a água para os diferentes usuários e investindo em saneamento público é uma das 

formas mais relevantes de desenvolvimento econômico e social, pois melhora a 

qualidade de vida, promove a geração de empregos e renda, amplia a capacidade de 

abastecimento de água para usos múltiplos e estimula à economia. 

A agricultura irrigada é uma grande demandante dos recursos hídricos e o uso 

múltiplo de água como ferramenta de planejamento territorial, exige uma ação integrada 

dos agentes que disputam os seus usos consultivos: agricultura irrigada, consumo 

humano e indústria. Devendo ser identificados as lacunas, os conflitos e os pontos 

convergentes desses diferentes usuários com os projetos públicos de irrigação, que são 

regulamentados tanto pela PNRH, quanto pela Política Nacional de Irrigação. 
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2.3 Princípios e diretrizes da Política Nacional de Irrigação 

 

Integrada aos princípios da PNRH, foi promulgada em 2013 a Lei 12.787, que 

alterou a Lei 6.662/1979 e instituiu a nova Política Nacional de Irrigação, incluindo 

novos conceitos e formas de gestão dos recursos hídricos para a irrigação, sendo regida 

pelos seguintes princípios:  

I. uso e manejo sustentável dos solos e dos recursos hídricos destinados à 

irrigação;  

II. integração com as políticas setoriais de recursos hídricos, de meio 

ambiente, de energia, de saneamento ambiental, de crédito e seguro rural 

e seus respectivos planos, com prioridade para projetos cujas obras 

possibilitem o uso múltiplo dos recursos hídricos;  

III. articulação entre as ações em irrigação das diferentes instâncias e esferas 

de governo e entre estas e as ações do setor privado;  

IV. gestão democrática e participativa dos Projetos Públicos de Irrigação 

com infraestrutura de irrigação de uso comum, por meio de mecanismos a 

serem definidos em regulamento; e  

V. prevenção de endemias rurais de veiculação hídrica. 

 

A Política Nacional de Irrigação tem por objetivos:  

I. incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da produtividade em 

bases ambientalmente sustentáveis;  

II. reduzir os riscos climáticos inerentes à atividade agropecuária, 

principalmente nas regiões sujeitas a baixa ou irregular distribuição de 

chuvas;  

III. promover o desenvolvimento local e regional, com prioridade para as 

regiões com baixos indicadores sociais e econômicos;  

IV. concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio brasileiro e 

para a geração de emprego e renda;  

V. contribuir para o abastecimento do mercado interno de alimentos, de 

fibras e de energia renovável, bem como para a geração de excedentes 

agrícolas para exportação;  

VI. capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência de 

tecnologias relacionadas a irrigação; e  
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VII. incentivar projetos privados de irrigação, conforme definição em 

regulamento. 

 

Percebe-se assim, que existe um alinhamento estratégico na forma de 

planejamento da política de recursos hídricos com a política de irrigação, instituindo 

que esta apresenta preceitos e diretrizes que apontam para a necessidade de abordagem 

dos usos múltiplos nos empreendimentos de irrigação, que deverão priorizar modelos 

que possibilitem a integração com diversos outros usuários de água, como consumo 

humano, animal e industrial. É importante salientar também a previsão de formas de 

gestão participativa dos empreendimentos pelos diferentes usuários por meio de suas 

organizações. 

3. RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO E GESTÃO DE 

PROJETOS PÚBLICOS DE IRRIGAÇÃO 
 

A implantação de um projeto público de irrigação, certamente trará o 

crescimento e melhoria dos índices econômico da região, porém o seu grande desafio é 

promover o desenvolvimento regional, através da integração e estímulo as diversas 

atividades que poderão fortalecer o potencial econômico e as vocações locais, em 

processos intimamente ligados ao conceito de sustentabilidade. 

O primeiro desafio é conseguir realizar sua implantação com a menor quantidade 

de desapropriações possíveis, levando em consideração que as mesmas são 

economicamente dispendiosa e socialmente desgastantes para o empreendimento. Não 

podendo ser considerado justo, que o desenvolvimento de qualquer região seja 

estimulado através de um processo de expulsão das famílias e comunidades locais. 

Desta forma, recomenda-se que na implantação de novos projetos públicos de 

irrigação, seja feita a desapropriação do que for extremamente necessário para 

implantação das áreas irrigadas e da infraestrutura de uso comum (canais, casas de 

bomba, reservatórios entre outros).  

É importante também, a inclusão dos agricultores locais, num processo de 

integração entre os diferentes tipos de exploração econômica (agricultura irrigada e de 

sequeiro), através de um modelo de estratificação, onde podem ser contemplados os 

diferentes perfis de agricultores, a partir de suas necessidades e vocações, estabelecidos 

em quatro níveis diferenciados de oferta de água, que consiste sinteticamente em: 
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a) Um primeiro nível ou núcleo central, onde os produtores podem ter acesso 

permanente a água de irrigação para cultivos intensivos de alto valor agregado. 

b) O segundo nível, onde a água poderia ser disponibilizada apenas para cada 

beneficiário irrigar uma área muito restrita (no máximo 1,0 ha), com forragens 

de alta produtividade. 

c) O terceiro nível poderia ter disponibilidade apenas de “pontos de água”, para 

fins exclusivos de consumo humano e animal. 

d) O quarto nível, teria disponibilidade de água para consumo humano e seria 

composto pelas aglomerações de residências (vilas, povoados, entre outros), 

podendo ser inserido o uso industrial. 

Os quatro níveis se complementariam em termos de troca de benefícios, com a 

ampliação e qualificação dos fluxos existentes (restos de culturas, matéria orgânica, 

mão-de-obra qualificada, serviços, acabamento de animais entre outros) e criação de 

oportunidades de ocupação e renda para as populações locais. 

As populações locais, que tradicionalmente habitam as áreas do semiárido 

nordestino, sempre enfrentaram a pobreza, as dificuldades com as secas recorrentes, 

com um apoio muito precário em educação, saúde, crédito, assistência técnica, e outros 

fatores essenciais a uma existência condigna. Não seria justo que investimentos 

públicos para promover o desenvolvimento destas regiões excluam esta população, 

expulsando-as e colocando-as a margem do processo de desenvolvimento, por entender 

que não se promove desenvolvimento através da exclusão social. 

Além disso, o processo de indenização e remanejamento dos agricultores 

envolvidos na desapropriação é uma ação extremamente onerosa aos cofres públicos e 

que gera vulnerabilidade jurídica e desgaste social, que podem dificultar a implantação 

e manutenção do empreendimento. 

As áreas destinadas a Reserva Legal e compensações ambientais, exigência legal 

para a implantação do projeto, poderiam ser adquiridas complementando Unidades de 

Conservação já existentes, o que favoreceria uma melhor fiscalização por parte dos 

órgãos ambientais competentes, melhor gestão das áreas e melhor conservação dos 

recursos físicos e bióticos do ecossistema. 

Somente no primeiro nível poderia haver a necessidade de desapropriação de 

áreas, pois, para os demais níveis os beneficiários seriam os mesmos agricultores que já 

residem e exploram suas propriedades, havendo a possibilidade de beneficiar com áreas 
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irrigadas e de sequeiro, aqueles produtores que porventura tenham toda a sua área 

desapropriada para implantação do projeto de irrigação. 

Independente do nível de oferta de água, todos os usuários poderiam ter sua 

demanda de água limitada de acordo com as suas necessidades, porém, os contratos de 

fornecimento poderão ser estipulados em um volume anual pré-determinado, como já 

acontece em outras regiões do planeta, e mesmo como critério para obtenção da outorga 

de água aqui no Brasil. O volume anual pré-determinado possibilita a transferência da 

responsabilidade do uso e da gestão da água para o usuário, pois, se o mesmo 

ultrapassar os limites contratados, poderia ser previstos pagamentos de multas ou preços 

majorados, promovendo com que os usuários privilegiem técnicas de manejo e 

planejamento da irrigação mais eficiente no uso da água. 

Seguindo as prerrogativas da Lei de Irrigação, os futuros projetos públicos 

poderão ser implantados com prioridade em regiões com baixos indicadores sociais e 

econômicos, possibilitando a pulverização de implantação em mais regiões, 

desconcentrando o eixo de desenvolvimento para locais historicamente negligenciados 

pela política de irrigação. 

Os novos projetos públicos de irrigação poderão ser projetados para uma área 

irrigável não superior a 5 mil ha e a sua infraestrutura de uso comum deve privilegiar 

um maior número de conjuntos de bomba “standart” em paralelo, em detrimento as 

bombas feitas sob medida. Melhorando assim as condições de substituição ou reparos 

desses equipamentos e diminuindo o custo com a manutenção. 

Com as dimensões reduzidas dos novos projetos públicos de irrigação, estes 

podem priorizar, sempre que possível, a substituição do sistema de adução de canais 

para tubulações, pois aqueles, ao longo do tempo, possuem um custo de manutenção 

bem maior, além do fato que sua parada para manutenção possui uma série de 

inconvenientes e condicionantes, nem sempre possíveis de emprego em curto prazo. 

Para os projetos públicos já em operação seria recomendável também a política 

de estabelecimento de um volume pré-determinado anualmente, fixado a partir de 

equação que levaria em consideração um valor de kc médio ponderado das culturas 

implantadas, a serem obtidos a partir do kc nas suas diferentes fases fenológicas e na 

sua duração. Promovendo a dissociação entre vazão e volume, melhorando as condições 

de planejamento da operação do empreendimento. 

Para o estabelecimento de tal medida seria recomendado a implantação de 

mecanismos automatizados de controle de vazão e pressão entregues nos lotes, porém 
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com sistema de contabilidade do volume com base em um valor pré-pago. Como um 

processo muito próximo ao que é praticado atualmente com o do sistema de telefonia 

móvel. O agricultor pagaria por um volume preestabelecido e se porventura ultrapassar 

o quantitativo contratado, o valor seria acrescido de multas e encargos. 

Poderia ser discutida a necessidade de implantação de uma política de redução 

das vazões unitárias e volumes disponíveis, uma vez que já existe tecnologia disponível 

para promover uma melhor eficiência no uso da água. Os volumes a serem fornecidos 

nas parcelas poderiam ser revistos e recalculados, implicando na alteração de contratos 

e para a sua determinação, podem ser adotados coeficientes redutores, kc’s reduzidos e 

até laminas deficitárias, o que trará maior responsabilidade no uso da água. 

Aos empreendimentos de irrigação já implantados também poderiam ampliar os 

seus benefícios, com a incorporação de áreas e da população do entorno, através de 

modificações na infraestrutura que permita uma maior estocagem de água, como por 

exemplo, construção de reservatórios pulmões. Essa pode ser uma forma de promover 

os diferentes usos e favorecer os mecanismos de manutenção da infraestrutura. 

É importante que as modificações na concepção e na estrutura física dos projetos 

públicos de irrigação sejam implantadas, sempre que possível, respeitando as 

especificidades locais, acompanhadas por políticas consistentes de apoio a produção. A 

articulação entre instituições governamentais e agentes privados podem ser fomentadas 

e fortalecidas em uma forma de atuação coordenada que priorize ações integradoras e 

duradouras entre os diferentes agentes. 

Uma forma de viabilizar as atividades econômicas dos diferentes agentes é o 

acesso a incentivos financeiros, a partir de políticas e linhas de crédito específicas, com 

condições diferenciadas que possam atender as especificidades dos diversos usuários e 

arranjos decorrentes da integração entre os diferentes modelos de exploração. 

No caso das áreas irrigadas é recomendável que se tenha uma política creditícia 

que possa promover a conversão dos sistemas de irrigação a nível parcelar nos 

empreendimentos já implantados, com o objetivo de ganhar eficiência no uso de água 

pela irrigação, promovendo economia de energia, diminuição dos custos de produção e 

melhoria da produtividade e de qualidade da produção. 

É possível, que a atividade agropecuária por si só não seja capaz de promover o 

dinamismo econômico, caso os novos arranjos propostos nos projetos públicos de 

irrigação não possua uma infraestrutura de apoio a produção, capaz de estocar, 

processar ou beneficiar a produção.  
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Todas as propostas até aqui apresentadas devem ser integradas a um serviço 

permanente e constante de assistência técnica e extensão rural - ATER, que pode 

começar sua atuação antes mesmo da implantação da construção da infraestrutura de 

irrigação, atuando nas comunidades impactadas com a construção do empreendimento, 

promovendo diagnósticos, identificando experiências exitosas e da vocação das pessoas 

no desenvolvimento de atividades econômicas e propondo ações prioritárias para a 

resolução de conflitos. 

Seria muito importante a participação das comunidades em todos os espaços de 

discursão colegiados e as equipes de ATER facilitaria todo esse processo, inclusive de 

formação de comitês gestores, e possuindo em seu quadro técnico pessoas da 

comunidade, com perfil colaborativo, que poderiam atuar como agentes de 

desenvolvimento, promovendo uma interface entre as comunidades e as instituições. 

A ação extensionista projetada pode estar estruturada em um formato sistêmico, 

com estratégias norteadas por um modelo de exploração fundamentado em um sistema 

produtivo diversificado, com base agroecológica, favorecendo o processo de 

preservação dos recursos naturais e buscando a redução dos riscos climático e 

econômico dos seus cultivos e criações. Isso resultará em uma mudança incremental nos 

padrões de adoção de tecnologia, priorizando as tecnologias de processo (modo de 

fazer) sobre as tecnologias de produto (incorporação de insumos externos). 

O serviço de ATER desempenhará suas ações a partir de uma abordagem 

baseada nas metodologias participativas, estando seus agentes capacitados para atuarem 

como facilitadores do processo de desenvolvimento. As estratégias do serviço de ATER 

devem reconhecer a experiência e a vivência das famílias, incorporando e aproveitando 

o saber local como indutor dos processos de desenvolvimento nas comunidades. Como 

também respeitar as circunstâncias e potencialidades das famílias, lembrando que 

aspectos socioculturais são tão importantes quanto os técnicos e produtivos. 

Nesse contexto deverão ser privilegiados espaços colegiados de deliberação, 

onde será fomentada a discursão e problematização para busca de um modelo de gestão 

que seja realmente participativo e represente todos os agentes envolvidos no sistema. 

Essa condição de participação e organização social só poderá ser efetivada a partir do 

envolvimento e formação de capital social, adquirido através de redes de relações 

estabelecidas de forma horizontalizadas, baseadas em valores de confiança, cooperação 

solidariedade e pertencimento. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Historicamente os projetos públicos de irrigação implantados no submédio vale 

do São Francisco foram concebidos e construídos de forma coercitiva pelo poder 

público, sob a perspectiva de concentração de esforços e investimentos nas manchas 

irrigáveis dos empreendimentos, o que promoveu um crescimento econômico 

concentrado e sob uma visão estereotipada de desenvolvimento da região, onde as áreas 

irrigadas são vistas como “paraísos de prosperidade”, mas estão cercados de pobreza e 

desigualdades sociais, inclusive com uma população que não tem acesso a água para 

necessidades básicas. 

Com a redemocratização do país e uma sociedade mais exigente em relação a 

processos produtivos mais sustentáveis e que respeitem o meio ambiente e as 

populações locais, faz-se necessários que as concepções dos projetos públicos de 

irrigação sejam adaptadas e resignificadas, obedecendo inclusive aos marcos 

regulatórios vigentes. Com a possibilidade de integração com outras atividades 

econômicas, respeitando as vocações e experiências locais, favorecendo um 

desenvolvimento pleno, com inclusão das comunidades que sempre estiveram a margem 

das políticas públicas desenvolvimentistas. 

Diante das recomendações apresentadas para os projetos públicos de irrigação é 

esperado que o desenvolvimento a ser experimentado, seja capaz de atender aos 

preceitos da sustentabilidade, sendo economicamente viável, ambientalmente saudável e 

socialmente justo. Respondendo de forma satisfatória aos anseios da sociedade e dos 

normativos institucionais e garantindo que as política públicas sejam direcionadas para 

promover o desenvolvimento a partir da inclusão da população local e não serem 

projetadas tendo como fim a propriedade agrícola. 

As ideias apresentadas aqui são pessoais do autor ou compartilhadas com um 

pequeno grupo de agentes envolvidos com a agricultura irrigada, por isso, não podem 

ser consideradas conclusivas e finitas, podendo ser revistas e ou aprofundadas 

posteriormente por um grupo maior de pessoas comprometidas com o tema da 

agricultura irrigada, especialmente nos projetos públicos. 
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