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RepoRtagem de Capa

Água na hora certa 
para garantir a 

produção 
 Os resultados positivos obtidos com a irrigação vêm colaborando para difundir

 a tecnologia no País. Também há esforço por parte da iniciativa privada e
 de órgãos governamentais para expandir o uso dos sistemas irrigados nas

 propriedades rurais. O avanço dos últimos anos, no entanto, ainda é lento se for
 considerado o imenso potencial que existe no Brasil. Os desafios e limitantes são
 importantes e revelam que é preciso trabalhar muito para que mais produtores

 possam “fazer chover” na lavoura. E os especialistas alertam: o uso da água
apenas será eficiente com gestão adequada e manejo sustentável

Denise Saueressig
denise@agranja.com
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Água na hora certa 
para garantir a 

produção 

A irrigação é um poderoso escu-
do para defender a lavoura do 
maior inimigo das altas produti-

vidades. E não é preciso voltar muito 
no tempo para lembrar os prejuízos 
que a falta de chuva pode provocar. 
Na safra 2015/2016, o estresse hí-
drico foi o principal responsável por 
uma queda de produção que superou 
os 10% em comparação com o ciclo 
anterior. Soja, milho, algodão e fei-
jão estão entre as culturas que mais 
sofreram com o déficit de água em 
muitas regiões.

Mas “fazer chover” na hora certa 
em que as plantas precisam é apenas 
parte da solução quando o clima 
não colabora. É preciso trabalhar 
com gestão adequada e no manejo 
sustentável dos recursos para que 
a rentabilidade seja satisfatória ao 
final da safra. 

Quem pretende investir em um 
projeto de irrigação deve, antes de 
tudo, buscar conhecimento. “Anali-
sar projetos similares, ir a feiras do 
setor, conversar com fabricantes de 
equipamentos e acessar informação 
técnica são passos iniciais importan-
tes para que o produtor desenvolva 
um pensamento mais crítico sobre o 
tema”, aconselha o professor Eve-
rardo Chartuni Mantovani, 
do Departamento de 
Engenharia Agrícola 
da Universidade 
Federal de Viço-
sa/MG (UFV). 

Doutor em 
Manejo da Ir-
rigação, o pro-
fessor acumula 
mais de 30 anos 
de experiência 
na área em que 
atua também como 
consultor. Na direção 
geral da Irriplus, coor-
dena cursos de projeto e de 
manejo de sistemas de irrigação. 
“Conhecer a disponibilidade hídrica 
é outra etapa essencial. É preciso es-
tudar a área para entender o potencial 

que existe, e isso pode ser feito com 
a contratação de consultoria privada 
ou com o apoio de cooperativas e de 
técnicos da Emater”, orienta. As me-
didas para conservar a água em todo 
o sistema também devem estar entre 
as prioridades. Práticas como terra-
ceamentos para controlar a erosão, 
manutenção da cobertura vegetal 

para permitir a infiltração e 
a recarga dos aquíferos, 

além da construção 
de barragens para 

armazenamento 
da água da chuva 
ajudam a pre-
servar os recur-
sos hídricos na 
propriedade.

Tecnologia 
a  serv iço  da 

gestão – Para au-
xiliar o irrigante no 

gerenciamento dos 
processos, o mercado 

disponibiliza uma série de 
recursos, desde equipamentos com 
funcionamento simplificado, até os 
mais sofisticados. É possível inclu-
sive controlar todo o processo da 

irrigação pelo smartphone. “Tenho 
certeza que a tecnologia que temos 
hoje vem colaborando muito para a 
implementação de projetos ambien-
tal e economicamente sustentáveis”, 
defende Mantovani. 

Sensores de umidade do solo e 
estações meteorológicas estão entre 
os mecanismos que dão suporte às 
decisões do produtor no campo. A 
informação básica é saber se a planta 
precisa e o quanto precisa de água. 
“A resposta a esses questionamentos 
significa mais segurança no traba-
lho”, resume o especialista. O valor 
alto de aquisição e de manutenção 
das tecnologias e a dificuldade de 
acesso à Internet para acessar as 
informações nas lavouras são alguns 
limitantes para a maior adoção des-
ses métodos, especialmente entre os 
pequenos produtores. “Mas gargalos 
representam oportunidades. O poten-
cial para esse mercado é interessante, 
e aos poucos desenvolvemos equipa-
mentos com preços mais acessíveis”, 
completa o professor.

A oferta e demanda por cursos e 
treinamentos na área são indicativos 
de que a busca pela maior eficiência 

Professor e consultor Everardo 
Mantovani: tecnologias 
disponíveis colaboram 
para projetos ambiental e 
economicamente sustentáveis
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vem sendo uma prioridade. Em di-
ferentes regiões do País, entidades 
como Embrapa, Agência Nacional 
de Águas (ANA), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural (Senar) e as-
sociações de produtores promovem 
eventos sobre a correta aplicação 

da tecnologia. Na 
sede da Irriplus, 
em Viçosa/MG, 
são  rea l izados 
12  cursos  por 
ano com turmas 
compostas por 25 
alunos. O público 
é variado e forma-
do por profissio-
nais de empresas 
de equipamentos 
e de revendas, 
produtores, estu-
dantes e profes-
sores da área e até 
aposentados que 
desejam trabalhar 
com uma cultura 
irrigada. 

A gestão efi-
ciente e sustentá-
vel dos recursos 
hídricos é ainda 
mais importan-
te quando se di-
mensiona o uso 
da água. Segundo 
a ANA, a irriga-

ção é o principal setor usuário, com 
55% da vazão de retirada (considera 
o consumo acrescido ao volume que 
retorna aos corpos hídricos) e 75% 
da vazão de consumo. Os números 
brasileiros referentes ao uso da água 
são semelhantes aos verificados nos 

Estados Unidos, 
com 59% da vazão 
de retirada para 
irrigação, e aos 
da média mundial, 
que indicam 70% 
do consumo de 
água para irriga-
ção.

A intensificação do de-
bate ambiental e a própria 
consciência do produtor 
também são motivadores 
de investimentos em gestão 
dos sistemas irrigados. Afi-
nal, uma volta desnecessária 
em um pivô pode represen-

tar perda de lucratividade no final 
da safra. Além do maior custo com a 
energia, quando a aplicação da água é 
excessiva, são criadas condições para 
o aparecimento de doenças, ou seja, 
serão mais gastos com fitossanitários 
e com mão de obra para a aplicação 
desses produtos. 

Práticas que fazem a diferença 
– No Rio Grande do Sul, o Clube da 
Irrigação trabalha para disseminar 
as boas práticas entre produtores 
que fazem uso da tecnologia. Em 
ação desde 2010, as atividades do 
projeto têm como um dos objetivos 
o aumento da produtividade. “É o 
que ajuda a diminuir os custos com 
a irrigação”, destaca o engenheiro 
agrônomo Antonio Gutheil, vice-
-presidente do clube e representante 
técnico de Vendas da Dekalb, divisão 
de sementes da Monsanto e uma das 
parceiras do projeto. 

Para elevar os rendimentos na 
lavoura, são incentivadas técnicas 
como a rotação de culturas, a agri-
cultura de precisão e a manutenção 
da cobertura do solo o ano todo. “A 
sucessão adotada por muito tempo 
pode diminuir a produtividade com 
o passar dos anos. Já a rotação en-
tre o milho e a soja colabora para 
incrementar em cerca de 10% esses 
índices”, ressalta Gutheil.

Áreas monitoradas pelo Clube 
da Irrigação chegaram a apresentar 
aumentos de até 40% nos rendimen-
tos. Em lavouras de milho, há casos 
em que alguns talhões chegaram a 
superar os 20 mil quilos por hectare. 
A pretensão do clube é conseguir 
manter uma média de 18 mil quilos 
por hectare no cereal. Na soja, a in-
tenção é uniformizar em 6 mil quilos 
por hectare, mas há registros de picos 

Incorporação de área IrrIgada por sIstemas (em ha)

sistema 2015 2016 Variação

Pivô central 78.000 105.000 34,62%

Carretel 6.000 7.500 25%

Convencional 28.000 31.000 10,71%

Localizada 75.000 75.000 0,00%

Total (ha/ano) 187.000 218.500 16,84%

área total 5.404.337 5.622.837 4,04%
Fonte: CSEI/Abimaq
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Questões ambientais e 
consciência do produtor 
motivam investimentos em 
gestão dos sistemas
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de até 9 mil quilos em algumas áreas.
Como são muitas as variáveis 

que interferem na produtividade, as 
etapas iniciais do projeto envolvem 
a análise do solo das áreas irrigadas 
sob pivô. A coleta é georreferencia-
da e, após a avaliação técnica dos 
talhões, são feitas as recomendações 
de correção e adubação. O trabalho 
continua ao longo do ciclo produtivo, 
com a indicação de cultivares, iden-
tificação da necessidade hídrica das 
plantas e monitoramento de gestão 
ambiental para gerar economia de 
água e de energia elétrica.

Para medir os resultados, os 
parceiros do clube dividem as áreas 
irrigadas em duas partes. Em uma 
delas é adotado o manejo proposto 
pelo projeto. Na outra, o produtor 
segue com as práticas anteriores. 
“Nossa intenção é fazer com que o 
produtor perceba que não basta ape-
nas irrigar. O importante é que ele 
trabalhe pensando em todo o sistema 
da propriedade de forma sustentável. 
Assim ele verá de maneira mais clara 
os benefícios da irrigação”, observa 
Gutheil.

A análise financeira de uma das 
propriedades participantes ilustra o 

impacto sobre a rentabilidade. Na 
lavoura cultivada com milho na safra 
2015/2016, a produtividade na área 
do clube foi de 265 sacas por hecta-
re, enquanto na área testemunha, de 
228 sacas por hectare. O custo total 
por hectare foi de R$ 4.047,84 no 
manejo proposto pelo projeto e de R$ 
3.316,80 na lavoura testemunha. Já 
o lucro calculado foi de R$ 5.227,16 
por hectare na área do clube e de R$ 
4.663,20 no talhão trabalhado 
com o manejo antigo. 

No total, dez par-
ceiros integram a 
iniciativa: Fede-
ração da Agri-
cultura do Rio 
Grande do Sul 
(Farsul), Uni-
versidade Fe-
deral de Santa 
Maria (UFSM), 
Fockink, Stara, 
Mosaic, Dekalb, 
Sistema Roundup 
Ready Plus, Intacta 
RR2 PRO, Bayer e Falker. 
Em sete anos de atuação, 20 produ-
tores participaram das atividades e 
30 mil hectares foram monitorados. 

Reflexo na produti-
vidade – A proprieda-
de da família Barbieri 
é uma das participantes 
do Clube da Irrigação. O 
pai Luiz Paulo e os filhos 
Marcos, Maurício e Luiz 
Gustavo cultivam mil 

hectares nas propriedades em Seberi 
e Boa Vista das Missões, no Norte 
do Rio Grande do Sul. Os pivôs são 
utilizados há cerca de oito anos em 
áreas cultivadas com soja, milho e 
feijão. No início, apenas um equi-
pamento era operacionalizado em 
90 hectares. Agora, são três pivôs 
em 190 hectares. 

A decisão pela irrigação foi moti-
vada pelas perdas ocorridas em anos 
de estiagem e pela possibilidade de 
ampliar a produtividade. “O preço 
da terra está muito alto. Por isso, é 
importante melhorar o rendimento 
nas áreas que já temos”, justifica o 
engenheiro agrônomo Luiz Gustavo 
Barbieri. Segundo ele, desde que a 
irrigação foi acionada em épocas de 
escassez hídrica, os rendimentos na 
lavoura tiveram incremento em torno 
de 30%.

Nas áreas sob pivôs, o milho já 
chegou a até 280 sacas por hectare 
em pontos isolados, e a média é de 

250 sacas por hectare. Nas 
glebas de sequeiro, a 

produtividade fica 
entre 180 e 190 

sacas. Na soja, a 
média desta sa-
fra, que foi be-
neficiada pelo 
clima, deverá 
ser a mesma nas 
duas áreas: 79 

sacas por hecta-
re. Mas já atingiu 

o pico de 85 sacas 
com a irrigação e de 

55 sacas em talhões de 
sequeiro. O desafio é alcan-

çar as 300 sacas no milho e as 100 
sacas na soja.

A família também pretende incor-

Antonio Gutheil, do Clube da 
Irrigação: iniciativa estimula 
práticas como rotação de 
culturas, agricultura de 
precisão e manutenção da 
cobertura do solo
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porar mais 140 hecta-
res de lavoura irrigada 
nos próximos cinco 
anos. O financiamento 
de R$ 800 mil feito por 
meio do Moderinfra 
para a aquisição dos 
dois últimos pivôs teve 
início na safra 2013/2014 e tem prazo 
de pagamento de 12 anos. “Mas o 
nosso retorno já veio”, garante Bar-
bieri. Segundo o produtor, detalhes 
que são seguidos no manejo das áreas 
fazem toda a diferença na hora das 
contas. Por exemplo, para não haver 
desperdício de água e energia elé-
trica, os pivôs trabalham de acordo 
com as orientações do Sistema Irriga, 
desenvolvido pelos pesquisadores da 
UFSM. A tecnologia fornece reco-
mendações diárias sobre a lâmina de 
água que deve ser aplicada em cada 
cultura e estima a probabilidade da 
necessidade de outras aplicações nos 

sete dias seguintes.
Chance de diversificação – Um 

dos principais polos de irrigação do 
País, Cristalina, no Leste de Goiás, 
soma em torno de 60 mil hectares 
cultivados com a tecnologia. “Com 
os sistemas irrigados, conseguimos 
ampliar de oito para 45 culturas a ati-

vidade agropecuária do município”, 
revela o produtor Alécio Maróstica, 
presidente do Sindicato Rural de 
Cristalina e diretor executivo da 
Associação dos Irrigantes do Estado 
de Goiás (Irrigo). “A irrigação nos 
permitiu ousar, com plantações de 
trigo, aveia, centeio, cevada, maçã, 

Produtor Luiz Gustavo 
Barbieri: áreas irrigadas têm 
produtividades médias de 250 
sacas por hectare no milho 
e de 79 sacas por hectare na 
soja
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uva, pêssego, abacate, caqui, figo, 
entre tantas outras. Também conse-
guimos produzir cordeiro e bovinos 
de corte com alta produtividade. 
Nas pastagens irrigadas, temos a 
possibilidade de manter 12 cabeças 
de gado por hectare para abate pre-
coce”, enumera.

Em culturas como a soja e o milho 
de segunda safra, a tecnologia resul-
tou em significativo incremento nos 
rendimentos. Na oleaginosa, as mé-
dias entre 50 e 55 sacas por hectare 
nas áreas de sequeiro passaram a 80 
sacas por hectare em talhões irriga-
dos. No cereal, a produtividade entre 
75 e 80 sacas por hectare no sequeiro 
subiu para cerca de 160 sacas com a 
irrigação. 

O dirigente diz que a tecnologia 
representa o sustentáculo da produ-

ção local, já que a região enfrenta 
quase cinco meses de seca por ano. 
“As chuvas que cessam no fim de 
abril só retornam no final de setem-
bro. Nenhuma atividade suporta isso, 
e o caminho que encontramos foi 
armazenar a água em barragens para 
abastecer as lavouras, prática que é 
considerada de utilidade pública e de 
interesse social”, frisa.

Colheita mais previsível – Ma-
róstica passou a utilizar a irrigação 
na sua propriedade em 2002. São 
60 hectares com a tecnologia no 
momento, mas a intenção é ampliar 
a área para 100 hectares na próxima 
safra. Com a escassez de energia 
elétrica na região, ele optou pelo uso 
do pivô com motor movido a diesel. 
“Faço uma complementação quando 
preciso. É uma irrigação de salva-

mento. Um custo 
que representa se-
gurança e previ-
sibilidade para a 
colheita”, descre-
ve. Além de soja, 
milho e feijão, o 
produtor também 
cultiva pastagem 
sob pivô, o que, 
segundo e le ,  é 
fundamental para 

garantir a assepsia do solo. “A bra-
quiária ajuda a limpar a área que fica 
suscetível à ocorrência de doenças 
devido à umidade”, detalha.

A região de Cristalina tem poten-
cial para irrigar mais 40 mil hectares 
nos próximos quatro anos. Em todo 
o estado de Goiás, que hoje soma 
em torno de 230 mil hectares com 
cerca de 80 atividades irrigadas, a 
capacidade é calculada em 6 milhões 
de hectares. No entanto, para que 
a projeção se concretize, é preciso 
superar alguns gargalos. “O Brasil 
deve  aproveitar com mais eficiência 
a abundância do insumo água com 
gestão adequada. E irrigar não sig-
nifica só ligar o pivô. Os produtores 
que compõem as bacias ou micro-
bacias precisam conversar e cuidar 
do recurso que têm disponível”, 
menciona.

Também é essencial que se pro-
mova uma maior organização do 
setor, com prioridades em ações de 
planejamento e conhecimento não 
apenas por parte dos produtores, mas 
especialmente entre os órgãos públi-
cos. Para Maróstica, é necessário in-
vestir em capacitação de mão de obra 
e em maior oferta de energia elétrica, 
além de buscar reduzir o excesso de 
burocracia na análise dos projetos.

Mercado em ascensão – No ano 
passado, as empresas que trabalham 
com sistemas irrigados não sentiram 
os mesmos efeitos que a retração 
econômica provocou nas vendas de 
tratores e colheitadeiras. Segundo 
levantamento da Câmara Setorial de 
Equipamentos de Irrigação (CSEI) 
da Associação Brasileira da Indús-
tria de Máquinas e Equipamentos 
(Abimaq), os negócios no segmento 
apresentaram crescimento de 16,8%, 
o que equivale a uma incorporação 
de 218,5 mil hectares irrigados em 
2016. No ano anterior, as vendas re-
presentaram 187 mil novos hectares 
com a tecnologia. “O mercado vem 
amadurecendo e o produtor enten-
de cada vez mais que a tecnologia 
representa agregação de valor e a 

Produtor Alécio Maróstica: em 
Cristalina/GO, onde a seca é 
de quase cinco meses por ano, 
irrigação permitiu aumento de 
produtividade e diversificação

eVolução da área IrrIgada no BrasIl

ano milhões de hectares

1960 0,5

1980 1,5

1996 3,1

2006 4,5

2014 6,1
Fonte: ANA
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Os últimos anos foram de impor-
tante e persistente crescimento nas 
áreas irrigadas por pivôs no Brasil, 
com cerca de 100 mil hectares ao ano 
de ampliação. De acordo com dados do 
IBGE e da ANA, a irrigação brasileira 
apresenta aumento médio anual entre 
4,4% e 7,3% desde os anos 1960, quan-
do a área era de 462 mil hectares. O 
número passou a 1 milhão de hectares 
na década seguinte e para 3 milhões de 
hectares nos anos 1990.   

O “Levantamento da Agricultura 
Irrigada por Pivôs Centrais no Brasil 
- 2014”, estudo realizado pela ANA e 
Embrapa Milho e Sorgo com imagens 
de satélite, indica que a área total irri-
gada no País há três anos alcançou 6,1 
milhões de hectares. As informações 
relativas aos anos seguintes também 
foram apuradas, mas os resultados 
ainda não estão finalizados. No entan-
to, a percepção é de que o acréscimo 
se mantém, analisa o especialista em 
Recursos Hídricos da ANA, Thiago 
Fontenelle. “Com a pesquisa, espera-
mos poder ajudar a orientar políticas 
públicas e decisões que envolvem a 
instalação de indústrias e revendas de 
equipamentos”, afirma.

Linhas de crédito com taxas de juros 
atrativas, crises hídricas frequentes e 
o maior conhecimento do produtor a 
respeito da tecnologia estão entre as 
principais razões para o incremento 
no uso da irrigação nos últimos anos. 
“Mesmo em momento de instabilidade 
financeira, os investimentos são efeti-
vados por decisões de longo prazo e por 
produtores com alto nível de qualifica-
ção”, constata Fontenelle.

Algumas regiões vêm chamando a 

atenção pela intensificação no uso da 
tecnologia. É o caso, por exemplo, do 
Oeste da Bahia e do Noroeste do Rio 
Grande do Sul. Também há avanços 
importantes em estados como Goiás, 
Mato Grosso, Minas Gerais e São 
Paulo. Em 2014, a agência identificou 
19.892 pivôs no País, em uma área 
de 1,275 milhão de hectares. Os três 
principais municípios irrigantes – 
Unaí e Paracatu, em Minas Gerais, e 
Cristalina, em Goiás – são limítrofes 
e formavam a maior concentração de 
pivôs do Brasil: 2.243 equipamentos 
em 177 mil hectares.

A ANA é responsável pela outorga 
de direito do uso de recursos hídricos 
em corpos d’água de domínio da União, 
como os rios que percorrem mais de 
um estado. Nos corpos d’água que 
pertencem a unidades da federação, 

são válidas as legislações estaduais. Em 
2014, a ANA registrava 4.350 outorgas 
válidas para irrigação em um total de 
620 mil hectares. O pivô central é o 
sistema com o maior número de ou-
torgas, representando 30,1%. Entre as 
culturas, são destaques o milho, a cana-
-de-açúcar, o feijão, a soja, o café e o 
algodão, com quase 90% das outorgas. 

De uma forma geral, os produtores 
têm levado entre nove e 14 meses para 
concretizar um projeto de irrigação, 
mas em alguns estados o processo 
é mais demorado. “Sabemos que há 
avanços em algumas culturas específi-
cas e com outorga sazonal, mas também 
existe a necessidade de evolução em 
licenças para barragens e no imbrica-
mento entre as licenças ambientais e 
a outorga para o uso da água”, aponta 
Fontenelle. 

CresCimento Consistente

possibilidade de colher mais em uma 
mesma área”, salienta o presidente 
da CSEI/Abimaq, Marcus Henrique 
Tessler.

Diferentemente dos números 
contabilizados pela ANA (no box aci-
ma), a Abimaq estima 5,622 milhões 
de hectares irrigados no Brasil até o 
ano passado, com um incremento de 
4% em relação a 2015. As empresas 

associadas da CSEI representam em 
torno de 90% do mercado brasileiro 
de equipamentos voltados à irriga-
ção. “Com base no comportamento 
observado nos últimos meses, acredi-
tamos que 2017 será no mínimo igual 
a 2016, com tendência de aumento 
nas vendas”, projeta Tessler. Segun-
do o executivo, a demanda aquecida 
é percebida nas feiras agrícolas em 

que os fabricantes são expositores. 
“Não é à toa que empresas do mundo 
todo vêm demonstrando interesse em 
atuar no Brasil”, acrescenta.

Um dos limitantes para um maior 
crescimento nos negócios diz respei-
to ao acesso ao crédito. De acordo 
com o dirigente da Abimaq, o Pro-
grama de Incentivo à Irrigação e à 
Armazenagem (Moderinfra) respon-
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de por cerca de 60% dos negócios do 
segmento. “As taxas e os prazos são 
atrativos, mas o que nos preocupa 
são as exigências nos bancos, que es-
tão mais seletivos”, conclui Tessler.

Crédito oficial – Para a safra 
2016/2017 (vigência até 30 de 
junho), o programa federal tem re-
cursos programados no valor de R$ 
550 milhões, com prazo de 12 anos 
e carência de até três anos, limite 
de R$ 2,2 milhões e taxa de juros 
de 8,5% ao ano. Até dezembro, em 
torno de 60% do valor total haviam 
sido aplicados, conforme o coorde-
nador substituto de Agricultura Irri-
gada e Manejo Sustentável da Água 
do Ministério da Agricultura, José 
Silvério da Silva. Ele ainda informa 
que, no mesmo período, foram con-
tratados R$ 484 milhões de um total 
de R$ 500 milhões disponibilizados 
pelo Programa de Financiamento à 
Agropecuária Irrigada do Banco do 
Nordeste. “O emprego da política 

de crédito rural com taxa de juros 
diferenciada tem sido fundamental 
para alavancar o crescimento das 
áreas irrigadas no País e que nos 
últimos dez anos somaram cerca de 
1,8 milhão de hectares. A tecnologia 
foi fundamental para o incremen-
to da produtividade, que 
registra elevação de 
2,9 toneladas por 
hectare na safra 
2006/2007 para 
3,8 toneladas 
por hectare na 
atual tempora-
da”, argumenta 
Silva.

As tratativas 
para o próximo 
Plano Agrícola e 
Pecuário ainda es-
tão em andamento, 
mas o dirigente acredita 
que, na pior das hipóteses, 
será mantido o montante estabe-

lecido para a safra 2016/2017. “É 
importante lembrar que, além dos 
mecanismos de crédito, o ministério 
vem trabalhando com o suporte de 
pesquisas por meio da Embrapa, a 
inclusão da drenagem agrícola nos 

planos e projetos de irrigação, 
devido à sua importância 

no controle do excesso 
de água, na redução 

do processo de sa-
linização das ter-
ras sob irrigação 
e na capacita-
ção de pessoal 
visando aumen-
tar a eficiência 
dos projetos de 

irrigação”, com-
plementa Silva.

Incentivo para 
o investimento – Al-

guns estados mantêm 
projetos próprios de incentivo à 

adoção da irrigação. É o caso do Rio 
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Grande do Sul, que em 2012 criou o 
Programa Estadual da Agropecuária 
Irrigada – Mais Água, Mais Renda, 
transformado em lei no ano seguinte. 
Estatisticamente, a cada dez anos, 
o estado registra sete anos compro-
metidos em seu potencial produtivo 
devido à ocorrência de estiagens. En-
tre as safras que ficaram na memória 
dos gaúchos está a de 2004/2005, 
quando o estado viu a produção de 
soja desabar para 2,85 mi-
lhões de toneladas. Em 
2002/2003, a colheita 
havia sido positiva, 
de 9,63 milhões 
de  tone ladas , 
mas no perío-
do seguinte, em 
2003/2004, re-
cuou para 5,55 
milhões de tone-
ladas. Na déca-
da seguinte, uma 
nova queda brusca: 
de 11,62 milhões de 
toneladas em 2010/2011 
para 6,52 milhões de tone-
ladas em 2011/2012.

Até o início do Mais Água, Mais 
Renda, o Rio Grande do Sul contabi-
lizava em torno de 105 mil hectares 
irrigados, segundo a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Irrigação 

(Seapi). Com o programa, foram 
incorporados em torno de 80 mil 
hectares com a tecnologia, informa o 
coordenador do programa, Nadilson 
Roberto Ferreira. “A irrigação não 
fazia parte da cultura do produtor 
gaúcho, com exceção das áreas inun-
dadas do arroz. Hoje, percebemos 
que esse pensamento se modificou”, 
avalia.

Um dos principais diferenciais 
do programa é a maior agi-

lidade nos processos 
para a obtenção da 

licença ambiental 
necessária para 
a concretização 
do projeto. Ou-
tro benefício 
concedido é a 
subvenção na 
primeira e na 

última parcela 
d o s  f i n a n c i a -

mentos. A partir 
de agora, no entanto, 

o governo do estado de-
cidiu cortar o subsídio para 

os médios e grandes produtores, que 
tinham desconto de 75% e 50% nos 
valores, respectivamente. Até 2020, 
apenas os pequenos produtores con-
tinuarão com a subvenção de 100% 
nas duas parcelas. “A decisão foi 

RepoRtagem de Capa

tomada devido à condição financeira 
do estado. É uma medida paternalista 
que não cabe em um momento de es-
cassez de recursos”, explica Ferreira. 

O público do Mais Água, Mais 
Renda é formado principalmente por 
pequenos produtores, que represen-
tam 55% dos contratos em áreas de 
até dez hectares. Os médios produto-
res, na faixa entre dez e 50 hectares, 
são 22% dos contratantes. Os demais 
são produtores com áreas acima de 
50 hectares até 100 hectares. Pas-
tagem para gado leiteiro e lavouras 
de milho e de soja são as principais 
culturas com demanda no programa.

Potencial para o futuro – Apesar 
do incremento do uso da tecnologia 
nos últimos anos, o Brasil ainda 
irriga muito pouco em relação à 
área cultivada com grãos, que soma 
60 milhões de hectares. A pesquisa 
“Análise Territorial para o Desen-
volvimento da Agricultura Irrigada”, 
elaborada pelo Ministério da Inte-
gração Nacional em parceria com a 
Escola Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP) e o Instituto 
Interamericano de Cooperação para 
a Agricultura (IICA) indica que o 
Brasil tem potencial para expandir 
as terras irrigadas em até 10 vezes o 
tamanho atual, ou seja, o equivalente 
a 61 milhões de hectares. 

Outras estimativas mais modestas 
apontam áreas adicionais irrigáveis 
em torno de 30 milhões de hectares. 
“Para os próximos dez anos, acredito 
em um incremento em torno de 4 
milhões ou 5 milhões de hectares, 
sem grandes esforços. Mas se houver 
melhorias na coordenação do setor, 
inclusive com maior incentivo polí-
tico, poderemos triplicar a área atual 
e criar impactos positivos para a ge-
ração de emprego e renda”, declara 
o professor Everardo Mantovani. 
No ranking dos maiores irrigantes, a 
Organização das Nações Unidas para 
Agricultura e Alimentação (FAO) 
posiciona o Brasil na nona coloca-
ção, atrás de países como Tailândia, 
Estados Unidos, Índia e China. 

Nadilson Ferreira, da Seapi/
RS: Programa Mais Água, 
Mais Renda ajudou a criar a 
cultura da irrigação entre os 
produtores gaúchos
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