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42 CATs de hortaliças
(melancia, cebola e

tomate) e hortas
comunitárias

PA4

PA3

A execução do projeto Lagos do São
Francisco é organizada em 10 Planos de
Ação (PAs), que contemplam as mais

diversas áreas da produção agropecuária.

PA1

PA2

Gestão e
comunicação do

projeto

6 CATsde preservação
ambiental, com

práticas de manejo,
conservação dos solos

e espécies para
reflorestamento

PAS

I20 sistemas de
produção pecuária

(bovino, caprino e ovino)
e de culturas alimentares

(feijão, milho,
mandioca, etc.)

PAI

PAS

PA7

7 CATs de fruticultura
em áreas irrigadas

(manga, coco, banana e
goiaba)

600 unidades de
produção de

galinhas caipiras

24 CATsde
fruticultura em área

dependente de
chuva

PA9

PA10

4 cursos sobre
beneflciamento de leite e
5 sobre beneflciamento

de frutas, com
distribuição de kits de

equipamentos

80 unidades de
produção de mel

Estudo qualitativo e
quantitativo dos

resultados das ações
executadas nos Lagos

do São Francisco



I
I
I
I
I
I
I
I
!

CE I
I
I PB
I PE

~
~ AL..•
SE.

BA -. -, -, -,
<,

Gló

Rodelas

Mais de 1.000
beneficiários diretos,

com a implantação de
unidades e sistemas de
produção, e cerca de
3.000 indiretos, por
meio da participação
em dias de campo,
palestras, cursos e

distribuição de mudas
e materiais técnicos.
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BAHIA

Poço Redondo

Nossa Senhora
da Glória

SERGIPE



Com o objetivo de estimular o desenvolvimento sustentável
de comunidades rurais situadas no entorno de barragens e usinas
hidrelétricas do rio São Francisco, o projeto beneficia, ao longo de
3 anos, cerca de 4 mil agricultores familiares de 12 municípios dos
estados de Alagoas, Bahia, Pernambuco e Sergipe.

As ações são fruto de uma cooperação firmada entre a
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa Semiári-
do), a Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) e o
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES), que atuam em parceria com uma rede de instituições
públicas e organizações da sociedade civil.

As atividades são realizadas em pequenas áreas de demons-
tração das inovações, denominadas Campos de Aprendizagem
Tecnológica (CATs), instaladas em propriedades de agricultores
ou em espaços comunitários. Também são organizados eventos
de capacitação e de estímulo ao empreendedorismo, com o obje-
tivo de promover a incorporação dos resultados da pesquisa aos
sistemas de produção, além da distribuição de equipamentos,
mudas e materiais técnicos para auxiliar as famílias no processo
produtivo.

Os Planos de Ação refletem a diversidade agrícola, econômi-
ca e ambiental da região, englobando atividades como a produção
de mel, de frutas, hortaliças e culturas alimentares, criação animal
e beneficiamento de produtos da agricultura familiar, além de
ações de preservação ambiental e recuperação de mata ciliar.

Assim, o Projeto 'Ações de Desenvolvimento para Produto-
res Agropecuários e Estudantes dos Lagos do São Francisco" pre-
tende viabilizar sistemas de produção agropecuários harmoniza-
dos com o meio ambiente, incrementar a produtividade, reduzir
custos e melhorar a qualidade de vida das famílias de agricultores
das regiões do baixo e submédio São Francisco.



Equipe Técnica

Rebert Coelho Correia

José Nilton Moreira

Weliton Neves Brandão

Fotos

Capa: Severino Silva (Chesf)

Embrapa Semiárido

Arte final e diagramação

Giúllian Rodrigues

Paulo Pereira da Silva Filho

José Cletis Bezerra

Tiragem

1.000 exemplares

Petrolina-PE

Embrapa Semiárido
BR 428, Km 152, Zona Rural, CP 23

Petrolina - PE, CEP 56302-970
Fone: (87) 3866-3600

www.embrapa.br/semiarido

Parceria
Prefeituras Municipais,
Cooperativas, Associações e
Sindicatos dos Trabalhadores
Rurais e Agricultores Familiares,
Instituto de Inovação para o
Desenvolvimento Rural Sustentável
de Alagoas (Emater), Empresa de
Desenvolvimento Agropecuário de
Sergipe (Emdagro).
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