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Resumo 

 
O Projeto Mudas, é um empreendimento social desenvolvido pelo Time Enactus IFCE Iguatu,             
que tem em suas metodologias empoderar agricultores através de um sistema de irrigação             
inovador e de baixo custo, desenvolvido a partir de materiais simples e barato. (PIROTEC e               
IRRIGAS) Que seja disponível ao pequeno produtor. O Projeto se aplica em comunidades que              
anteriormente não tinha, acesso ao mínimo de condição de vida, porém com atuação do              
Projeto, houve um impacto diretamente na qualidade e dignidade de vidas dos agricultores             
beneficiadas, um avanço sustentável e social imensurável no semiárido Nordestino. 
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Abstract 

The Seedlings Project, is a social enterprise developed by the Team Enactus IFCE Iguatu,              
which has in its methodologies empower farmers through an innovative and low cost             
irrigation system, developed from simple and inexpensive materials. (PIROTEC and          
IRRIGAS) That is available to the small producer. The Project is applied in communities that               
previously did not have access to minimum living conditions, but with the Project's             
performance, there was a direct impact on the quality and dignity of the lives of the                
beneficiaries, an immeasurable sustainable and social advance in the Northeastern semi-arid           
region. 
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INTRODUÇÃO 

O êxodo rural nordestino está relacionado a inúmeros fatores, dentre eles a dificuldade             

ao acesso ao ensino de qualidade, as altas taxas de pobreza e a necessidade de infraestrutura e                 

serviços (saúde, locomoção...). No entanto o problema primordial está relacionado a escassez            

de água. Visto que a água é o requisito básico para o desenvolvimento humano, uma vez que                 

sem ela é impossível viver. Para combater esses problemas, foi criado o programa de              

articulação no semiárido brasileiro que foi o P1MC que visava a construção de 1 milhão de                

cisternas para captação de água para consumo humano, programa foi um demasiado sucesso             

então a ASA (Articulação Semiárido Brasileiro) decidiu criar o programa P1+2 que visava             

além de oferecer cisterna para o consumo humano também construir cisterna para levar água              

para agricultura, Na tentativa de promover a segurança alimentar familiar e, com excedente da              

produção aumentar renda e gerar novos empregos. Pretendendo combater diretamente o           

êxodo rural. Informações dadas, coletadas a partir da “ASA Brasil“  3

 
O P1+2 é um projeto de formação e mobilização social para convivência            

com o Semiárido brasileiro, que tem como objetivo estratégico, assegurar à           

população rural o acesso a terra e à água, tanto para consumo dos animais e               

das famílias, como para produção de alimentos para o consumo familiar           

(GNADLINGER et al., 2007).  

 

No entanto, mesmo com todos os benefícios que as cisternas trouxer aos agricultores,             

os próprios não conseguiam ter aumento da produção, por diferentes motivos; falta de             

assistência técnica, falta de informação sobre o manejo da água e solo. E também porque não                

possuíam um sistema de irrigação, não conseguiram possuir devido seu alto custo, o que              

prejudicava muito os agricultores, pois acabavam não tendo produção e nada de economia             

d'água, pois irrigava com um regador ou mangueira, no qual terminava saturando o solo,              

causando estresse hídrico nas mudas, dessa forma as sufocando e as matando. Era sem dúvida               

um grave problema, mesmo tendo o requisito da água, os agricultores penavam, sem ter              

direção do que deviam fazer.  

3 Disponível em: <http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc>  acesso em: 15. abr.  2018. 

 

http://www.asabrasil.org.br/acoes/p1mc


 
 
 

OBJETIVOS 

Projeto Mudas, foi desenvolvido, pensando na sustentabilidade social, obtenção de          

renda (melhorando na condição de vida).  E visando, três grandes objetivos; 

Primeiro grande objetivo tendia que o pequeno produtor, pudesse produzir com           

eficiência, economizando o máximo de água possível através das tecnologias de baixo custos,             

dessa maneira viesse a ter produtividade. A partir dessa produção consciente, cada produtor             

beneficiado conseguisse ter segurança familiar e gerar renda para sua família a partir das              

vendas dessas hortaliças.  

Segundo grande objetivo foi fazer uma rede de apoio para esses agricultores, rede de              

cooperadores, onde cada agricultor beneficiado tivesse assistência técnica devida         

constantemente.  

E tinha como terceiro grande objetivo, empoderar esses agricultores, através da           

alfabetização, promovendo educação, ampliando seus conhecimento sobre solo e água          

(cuidados e preservação) Capacitando os produtores através de cursos de Olericultura básica,            

agro defensivos, compostagem, defensivos naturais e biofertilizantes, como também cursos de           

produção de aves, criação de peixes e gestão de negócios. Capacitando conjuntamente com             

temas relevantes “igualdade de gênero”, e com curso de informática básica de 60 horas. 

 

METODOLOGIA 

Nas as proximidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE)            

Campus Iguatu que através de Diagnósticos, feito por meio de entrevistas, realizada pelos             

próprios membros do time Enactus IFCE Iguatu, (entrevista realizada em Setembro de 2014).             

Foi observado nas comunidades da AROEIRAS, RIACHO DA AREIA, UMBURANA,          

BAIXIO DOS BASTO, BRAVO E SÃO JOSÉ. Necessidades básicas primordial para a            

sobrevivência humana, por meio dessas entrevistas realizadas foi constatado que 80% da            

comunidade não tinha oportunidade de emprego; 91% Não tinha acesso a serviços de saúde,              

lazer e educação; 80% dos jovens estavam desmotivados para continuar os estudos; em             

algumas famílias de agricultores, foi observado que eles tinham cisterna para o consumo e              

 



 
 
para a produção, no entanto havia uma baixa taxa de produção desses agricultores e o maior                

problema enfrentado por eles era, a falta de um sistema de irrigação visto que pelo seu alto                 

custo no mercado se tornava inacessível para o pequeno produtor adquirir. com base nesta              

realidade que estudantes do curso de Tecnologia em Irrigação e Drenagem do Instituto             

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFCE) da cidade de Iguatu em parceria com a               

empresa Nufarm, criaram o projeto Mudas que visava empoderar agricultores através de um             

sistema de irrigação de baixo custo, e um sensor de umidade, tendo como objetivo a produção                

de hortaliças e frutíferas.  

O Mudas traz em suas vertentes a sustentabilidade, o Time Enactus IFCE Iguatu tem              

sustentabilidade como sendo “a capacidade que o meio ambiente tem de prover condições de              

vida favoráveis às pessoas e aos demais seres vivos, tanto no presente, como nas gerações               

futuras.” (PENSAMENTO VERDE. 2018) tendo isso como ideal, o Time se preocupa tanto             

com consumo de água consciente como também produção proveitosa, usufruindo dessa ideal,            

consequentemente o Mudas potencializou dois grandes segmentos que não existia nas           

comunidades. 

Primeiro foi um emissor, inovador. 95% mais barato do que um emissor disponível no              

mercado o qual recebeu o nome de PIROTEC. (FIGURA 1) 

 
Projeto Mudas utilizou em sua metodologia, um sistema de irrigação de           

baixo custo, como um dos objetivos, levar ao pequeno agricultor um sistema            

de irrigação de microaspersão com emissor alternativo (PIROTEC) que tem          

um custo em torno de 7 centavos, confeccionado a partir de materiais            

simples, com arame, palito de pirulito e prego [...] o que reduz            

significativamente o custo de implantação deste sistema (MOURA et al.,          

2016, p. 167). 
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        FIGURA 1 - FOTO DO PIROTEC EM FUNCIONAMENTO 

 

Ou seja com o mesmo valor que o agricultor compraria um emissor no mercado eles               

poderiam comprar 20 PIROTEC.  

Depois de vários testes feitos no laboratório de água e solos do Instituto Federal              

campus Iguatu, como também realizado em campo, o PIROTEC apresentou uma excelente            

eficiência na irrigação e uma economia de 95% de água, além de estar “reduzindo custos,               

perdas com alimentos e oferecendo mais conforto.” (EMBRAPA - Equipamentos de baixo            

custo facilitam a vida do agricultor familiar. 2018) 

Para uma boa irrigação outro elemento é importantíssimo é um sensor de umidade do              

solo que indica quantidade de água a ser utilizada na irrigação um sensor de umidade no                

mercado custo em média de R$ 80 no qual é um valor inacessível ao pequeno produtor, no                 

entanto foi criado o sensor de umidade, depois de muitas pesquisas e testes. IRRIGAS              

4 Foto mostrando o PIROTEC em perfeito funcionamento. 

 



 
 
(FIGURA 2) “um equipamento de baixo custo e de fácil manuseio” (COELHO et. al, 2013)               

que custa apenas R$ 8 uma economia de 90% E que mostrou uma eficiência de uma economia                 

de água de 20%. 

 
Desenvolvido pela Embrapa, que indica o momento ideal para irrigar e           

quanto deve irrigar, possui um custo de 8 a 10 reais o seu valor artesanal,               

pois é produzido com vela porosa de filtro, mangueira transparente e uma            

seringa.(MOURA et al., 2016, p. 167). 
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             FIGURA 2 - FOTO DO IRRIGAS  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

PIROTEC e o IRRIGA, compõem o sistema de irrigação inovador que atua em sete              

comunidades, impactando 25 famílias de pequenos produtores. Um sistema de irrigação que            

5 Foto do Irrigas instalado, em perfeita condições. 

 



 
 
tomou possível a produção de hortaliças em 720 m² que antes era improdutivo, economia de               

quase 70% de água em em referência ao tempo que os agricultores não tinha o sistema de                 

irrigação inovador. 

Um enorme impacto sustentável no semi-árido, um gigantesco passo em relação ao             

manejo da água.  

O muda também abrange 5 escolas da rede pública do município de Iguatu, onde cada               

escola cultiva 83 m² de canteiro de hortaliças, que fornece alimento orgânico, para a merenda               

de mais de 800 alunos diretamente, uma economia anual de R$ 4.200,00 dinheiro que pode               

ser usado para melhorias do bem estar dos educandos. 

A partir da instalação do sistema de irrigação (FIGURA 3) no qual é totalmente              

gratuito, para o pequeno produtor, desfrutando do Projeto mudas como seu próprio meio de              

produção. Podendo assim cultivar culturas como; Cenoura, Alface, Cebolinha, Coentro e           

Rúcula, produzindo sempre para suprir suas necessidades e vendendo o excedente. 
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FIGURA 3 - INSTALADO O SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

 

Somente com a venda desses hortaliças, cada produtor, que anteriormente tinha uma 

renda média familiar mensal por volta de R$ 200, tiveram um aumento de R$ 600, 

conseguindo uma renda média familiar mensal de R$ 800. conforme GRÁFICO, tendo um 

impacto diretamente na qualidade de vida desses agricultores 

 
A renda retirada das hortas, teve um aumento médio de 82,5% para cada agricultor              

beneficiado, maior produtividade, por meio das tecnologias de irrigação de baixo           

custo empregadas no projeto, e manejo adequado, com a reutilização de nutrientes dos             

recursos existentes, como as adubações verde e orgânica (SOUSA et al., 2016, p.             

178).  

6 Membros do Time instalado o Sistema de irrigação, numa comunidade beneficiada 

 



 
 
.

 
GRÁFICO - RENDA MÉDIA FAMILIAR MENSAL 

 

O projeto causou bastante resultado palpável. Em apenas durante 2 meses com a             

economia de água através do uso do irrigas e o pirotec, eles passaram ter água disponível por                 

toda estiagem. no qual é resultando de suma importância para quem vive numa região tão               

escassa de água.  

Em seis meses de atuação numa família beneficiada, Projeto Mudas conseguiu           

potencial de preencher as carências, alimentar e de produção desses agricultores. Um ano de              

operação do projeto, os beneficiários possuíam competências de atingir uma produção           

apropriada com baixa taxas de desperdícios de recursos hídricos, uma enorme conquista para             

o semiárido.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 



 
 
 O Projeto Mudas se caracterizou um empreendedorismo social capaz combater os           

fantasmas da seca e da fome em uma região tão castigada. É irrefutável a importância do                

projeto para os agricultores beneficiadas, dado que, o projeto chegou na comunidades eles             

puderam ter produção em tempo de estiagem, como também tiveram renda, segurança            

alimentar.. 

O impacto foi além do imaginário e repentino. Observar-ser com clareza tamanho do             

impacto social do projeto Mudas, nas comunidades quando os agricultores que anteriormente            

viviam numa vulnerabilidade social extrema. Hoje pode suprir suas necessidades diárias, a            

partir do apoio social do projeto. 

O projeto tem melhorado significativamente a subsistência de seus beneficiários,          

promovendo o progresso, de uma geração no qual agora tem, renda, saúde, educação e              

segurança alimentar.  
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