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Durante considerável período de tempo, a necessidade do controle do consumo de água não

recebeu  atenção  de  forma  relevante.  Atualmente,  em  razão  da  grande  crise  hídrica  que

enfrentamos,  é  imprescindível  focar  na  preservação  desse  bem  tão  precioso.  Na  Bacia

Hidrográfica  do Rio dos  Sinos é  necessário  destacar  um método de irrigação com baixo

percentual de desperdício, assim como uma cultura que demande menos água.  O objetivo

desse trabalho é analisar os impactos da utilização do sistema de irrigação por gotejamento na

cultura da Pitaya. Como objetivo específico busca divulgar a cultura da Pitaya irrigada por

gotejamento  como  alternativa  para  aumentar  a  renda  do  produtor  rural,  bem  como  seus

benefícios econômicos e ambientais Durante análise, o sistema de gotejamento se mostrou

mais  eficiente.  Na metodologia  foi idealizado um projeto de intervenção.  Foi realizada a

pesquisa  de  diversas  culturas,  na  qual  a  Pitaya  se  mostrou  propícia  para  o  sistema  de

gotejamento,  atendendo ao requisito  de necessitar  pouca  água. Foi  também realizado um

estudo  de  campo  com entrevista  numa empresa  especializada  na  produção  da  cultura  de

Pitaya. A empresa P. B. está localizada na cidade de Novo Hamburgo, em Lomba Grande, no

Vale dos Sinos. O trabalho propõe um método de irrigação para ser utilizado em uma cultura

produtiva sustentável.

 

Palavras-chaves: irrigação, gotejamento, pitaya.
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ABSTRACT

For a considerable period of time, the need to control water consumption has not received

relevant attention. Nowadays, due to the great water crisis that we are facing, it is essential to

focus on the preservation of this precious asset. In the Sinos River Basin, it is necessary to

highlight an irrigation method with low percentage of waste, as well as a crop that requires

less water. The objective of this work is to analyze the impacts of the use of the drip irrigation

system on the pitaya crop. As a specific objective, it seeks to disseminate pitaya's irrigated

drip irrigation as an alternative to increase rural producers' income, as well as their economic

and environmental benefits. During the analysis, the drip irrigation system proved to be more

efficient. In the methodology was carried out the research of several cultures, in which the

pitaya proved propitious for the drip system, besides meeting the requirement of needing little

water.  A field study was also conducted with interviews at  a company specialized  in the

production of the pitaya culture. The company P. B. is located in the city of Novo Hamburgo,

in Lomba Grande, in Vale dos Sinos. The work proposes an irrigation method to be used in a

sustainable productive culture.

Keywords: irrigation, drip, pitaya
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, o agronegócio no Rio Grande do Sul (RS) vem sendo atingido pela

ausência de chuvas em períodos importantes, ocasionando prejuízo em uma parte significativa

da  safra,  devido  à  baixa  umidade  justamente  no  período  de  desenvolvimento  da  cultura

produzida. No período do verão, quando as temperaturas estão mais elevadas, a ocorrência de

chuvas está sendo mais baixa do que a média mensal dos demais meses do ano. Esse é um dos

principais fatores atrelados ao prejuízo, pois justamente nos meses mais quentes ocorre mais

necessidade de água para o solo em razão das altas perdas por evaporação e transpiração.

Na região é forte a presença da rizicultura,  que é o cultivo agrícola do arroz. Essa

cultura  demanda  muita  água,  pois  utiliza  o  método  de  irrigação  por  inundação.  Visando

equilibrar a umidade necessária para as culturas produzidas, especialmente nos períodos de

estiagem,  torna-se  interessante  utilizar  um  sistema  de  irrigação  que  demande  o  mínimo

necessário de água e favoreça o aumento da produtividade.

O presente  trabalho busca  apresentar  soluções  viáveis  para  a  economia  de  água a

serem implementadas em modelo de irrigação e, em paralelo, propõe uma cultura diferenciada

a ser produzida.

1.1 Problema

Atualmente, um grande dilema mundial é a redução da disponibilidade de água doce.

A preocupação de gerações  anteriores  em evitar  o  desperdício  de água era mínima.  Hoje

existe a preocupação de preservação de recursos naturais, como as Bacias Hidrográficas de

cada região. A Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos é uma importante fonte de abastecimento

de água para 32 municípios da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 

A Bacia do Rio dos Sinos é utilizada para abastecimento urbano e também rural, sendo

fonte de irrigação para algumas culturas.  Isso gera conflito  entre  os produtores rurais  e o

comitê de preservação da Bacia (COMITESINOS, 2018). 

1.2 Justificativa
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A disponibilidade hídrica também está prejudicada em razão do aumento de poluição,

de estiagens e de desperdícios. É importante buscar ações que auxiliem na ampliação desta

disponibilidade.  Diante  disso,  ocorre  a  necessidade  de  focar  em  alternativas  viáveis  de

preservação da Bacia Hidrográfica da região.

Como o  consumo humano de  água é  indispensável,  é  preciso  reduzir  o  índice  de

desperdício  e  desenvolver  técnicas  alternativas  de  irrigação  que  demandem  menos  água.

Mostra-se igualmente adequado pesquisar culturas que necessitem pouca água no seu cultivo.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

Analisar os impactos da utilização do sistema de irrigação por gotejamento na cultura

da pitaya.

1.3.2 Objetivos específicos

Difundir o método de irrigação por gotejamento no Vale dos Sinos;

Investigar como a utilização do sistema de irrigação por gotejamento na cultura da

pitaya pode contribuir para reduzir o desperdício de água; 

Divulgar a cultura da pitaya irrigada por gotejamento como alternativa para aumentar

a renda do produtor rural, bem como seus benefícios econômicos e ambientais.

1.4 Metodologia

Inicialmente para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas pesquisas sobre o

tema irrigação. Após algumas consultas, foi destacado interesse na irrigação por gotejamento.

Após a delimitação do método por gotejamento,  foi efetuada procura na região do

Vale  dos  Sinos  sobre  uma  cultura  que  se  enquadrasse  no  sistema  de  irrigação  por

gotejamento. Foi encontrada a cultura da pitaya. Com a escolha da cultura e do método de

irrigação,  para obtenção de dados reais para análise consistente, foi realizado um estudo de

campo em Abril de 2018, com entrevista efetuada numa empresa especializada na produção

da cultura de pitaya.  A empresa P.  B. está localizada na cidade de Novo Hamburgo, em
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Lomba Grande. No local foi realizada entrevista com o Sr. Diego T., que é funcionário da

empresa e atua no setor financeiro. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO

 

O cultivo das culturas diante da redução gradual da disponibilidade hídrica está se

tornando  cada  vez  mais  desafiador.  Produzir  alimentos  no  cenário  atual  exige  o

aprimoramento de técnicas novas, mais modernas e eficazes. Para isso, o conhecimento sobre

sistemas de irrigação é muito importante. A agricultura irrigada possui papel fundamental no

Brasil  e  no  mundo  hoje,  pois  o  agronegócio  atual  preza  pela  sustentabilidade  e  cuidado

ambiental,  aliados  à  produtividade  e  rentabilidade  (MANTOVANI,  BERNARDO  E

PALERETTI, 2009).

Toda a água bruta proveniente  do manancial  é um bem público,  de acordo com a

Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). A questão é que qualquer cultura necessita de

uma quantidade de água para ser cultivada.  Em razão disso, há normalmente uma disputa

entre os produtores rurais e as comissões de bacias hidrográficas sobre o uso da irrigação.

A produção da região do Vale dos Sinos é diversificada, variando entre bens agrícolas

e produtos de origem animal. Existe produção agrícola de cultura permanente e de cultura

temporária.  As  culturas  permanentes  possuem  longo  ciclo  vegetativo,  permitindo  várias

colheitas, sem a necessidade de novo plantio. Já as culturas temporárias apresentam curta ou

média duração, normalmente com ciclo inferior a um ano. Após a colheita é necessário novo

plantio  para  seguir  a  produção.  De  cultura  permanente  na  região  estão:  laranja,  mamão,

banana e limão. De cultura temporária existe: arroz, feijão, milho e mandioca. O produto com

produção maior da cultura permanente é a laranja. Na cultura temporária no Vale dos Sinos o

destaque é para a produção de arroz (IBGE, 2018).

Na Bacia  Hidrográfica  do Rio  dos  Sinos  alguns dos  problemas  de disponibilidade

hídrica são provenientes da relação existente entre o grande aumento da demanda e a redução

da qualidade da água. O aumento da demanda ocorre em razão do crescimento da população e

do aumento de culturas que utilizam irrigação. A redução da qualidade da água é resultado do

aumento da poluição da Bacia (COMITESINOS, 2018). É necessário desenvolver controle

sobre esses aspectos, sendo interessante analisar sistemas alternativos de irrigação e buscar

conter o aumento da poluição. 
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Conforme Mello (2008), o tipo de irrigação pode variar de acordo com alguns fatores,

como a espécie da cultura,  o tipo e o tamanho do local a ser irrigado. Ele também cita a

importância  da irrigação para completar  a umidade ideal do solo quando a quantidade de

chuva é menor que o necessário para a produção da cultura.

De  acordo  com  Mantovani,  Bernardo  e  Palaretti  (2009),  alguns  agricultores  não

analisam de forma adequada a necessidade hídrica de determinada cultura num projeto de

irrigação. Essa avaliação auxilia na escolha do sistema de irrigação mais adequado pra cada

cultura e área de plantio. Dentre as opções de irrigação estão: aspersão; localizada; superfície

(gravidade) e subterrânea (subsuprefície).

Segundo Mello (2008), a irrigação por aspersão é semelhante à chuva, pois aplica a

água  sobre  a  superfície  da  cultura  e  no  solo  ao  mesmo  tempo.  Na  aspersão  existem os

sistemas convencionais e os mecanizados. Nos convencionais estão os fixos, os móveis e os

semifixos.  Nos  mecanizados  estão  as  linhas  laterais  autopropelidas,  os  aspersores,  os

autopropelidos e a montagem direta.

A irrigação localizada  aplica  a  água junto ao solo na medida  suficiente  para cada

cultura. Esta aplicação visa deixar úmida a zona próxima à raiz, reduzindo as perdas de água e

aumentando a eficiência do sistema. Neste sistema de irrigação estão a microaspersão e o

gotejamento (MELLO, 2008).

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

A Bacia do Rio dos Sinos possui perímetro total de 616 km. O comprimento total dos

seus canais secundários é de 2752 km. Apresenta declividade média de 9,35º, o que significa

relevo  ondulado.  Possui  índice  de  sinuosidade  de  1,46  podendo  ser  classificada  como

levemente  sinuosa.  Pode  ser  identificada  como  uma bacia  de  tamanho  médio,  já  que  as

pequenas bacias oscilam entre 100 e 200 km² e as grandes possuem de 3 a 6 milhões de km².

Os municípios que cercam a Bacia hidrográfica dos Sinos são: Araricá, Cachoeirinha,

Campo Bom, Canela, Canoas, Capela de Santana, Caraá, Dois Irmãos, Estância Velha, Esteio,

Glorinha,  Gramado,  Gravataí,  Igrejinha,  Ivoti,  Nova  Hartz,  Nova  Santa  Rita,  Novo

Hamburgo, Osório, Parobé, Portão, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Santo Antônio

da  Patrulha,  São  Francisco  de  Paula,  São  Leopoldo,  São  Sebastião  do  Caí,  Sapiranga,

Sapucaia do Sul, Taquara e Três Coroas (COMITESINOS, 2018)
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Os principais contribuintes da Bacia do Rio dos Sinos são os rios Rolante, da Ilha e

Paranhana. Usando como base o percurso do Rio dos Sinos, o mesmo pode ser classificado

como superior, médio e inferior.  O trecho superior abrange o entorno da sua nascente,  no

município de Caraá, possuindo  cerca de 25 km em alta declividade, com vegetação ciliar e

pequenos  banhados.  Nessa  região  há  pouca  população,  maior  cobertura  vegetal,  com

pequenas propriedades rurais e pecuária pouco desenvolvida. O trecho superior do rio possui

rápido  escoamento,  apresentando  menor  índice  de  enchentes.  Este  trecho  compreende  os

municípios de Caraá, Santo Antônio da Patrulha e Taquara. O trecho médio apresenta cerca

de  125  km  e  declividade  média  e  compreende  as  cidades  de  Parobé,  Sapiranga,  Novo

Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo e Portão. Esse trecho recebe o rio Paranhana (o qual

drena uma área de 580 km²), o rio Rolante (que drena 500 km2) e o rio da Ilha (área drenada

de 330 km2). A parte média se situa onde a população aumenta, mas tais cidades não estão

localizadas  perto  das  margens.  No  trecho  inferior  é  onde  o  Rio  dos  Sinos  desagua,

apresentando  declividade  suave  ou  quase  nula,   ocasionando  lentidão  no  escoamento  e

apresentando  maior  incidência  de  inundação.  Nessa  parte  inferior  encontra-se  grande

população e área industrial. Abrange as cidades de Sapucaia do Sul, Nova Santa Rita, Esteio e

Canoas. Os principais arroios formadores drenam grandes centros urbanos, como Campo Bom

(arroio Schmidt), Novo Hamburgo (arroio Pampa e arroio Luiz Rau), São Leopoldo (arroio

Peão e canal João Corrêa), Estância Velha e Portão (arroio Portão/Estância Velha), Sapucaia

do Sul (arroio José Joaquim) e Esteio e zona norte de Canoas (arroio Sapucaia).

Figura 1: Representação esquemática da Bacia do Rio dos Sinos
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Fonte: Comitesinos (2018)

O Rio dos Sinos apresenta uma bacia alongada (índice de circularidade 0,122), o que

favorece o processo de escoamento. Quanto maior o índice de circularidade da bacia, maior a

probabilidade de inundações e enxurradas.  A bacia apresenta precipitação média anual  de

1.600  mm  por  ano.  As  chuvas  são  bem  distribuídas  nas  quatro  estações,  com  pequena

concentração nos meses de inverno. 

O fator de forma (Kf) representa a relação entre a área da bacia e o quadrado de seu

comprimento axial. Demonstra o comprimento da bacia seguindo o curso de água mais longo

da foz até a cabeceira mais distante. É representado a partir da equação abaixo, onde Kf é o

fator de forma, A é a área da bacia em km² e Lx é o comprimento axial da bacia em km

(VILLELA; MATTOS, 1975):

Kf = A / Lx²

O fator de forma resulta num índice que descreve a maior ou menor probabilidade de

enchentes de uma bacia.  A Bacia do Rio dos Sinos apresenta fator de forma 0,30, o que

demonstra baixa suscetibilidade à enchente. Abaixo segue uma tabela de relação entre o fator

de forma e a probabilidade de enchentes (VILLELA; MATTOS, 1975):

Tabela 1: Relação entre o Fator de Forma e a probabilidade de enchentes.

Fator de Forma Identificação

16



1,0 – 0,75 Sujeito a enchentes

0,75 – 0,50 Tendência mediana

< 0,50 Menor tendência a enchentes

A relação entre o comprimento total dos canais com a área da bacia hidrográfica gera

um índice denominado densidade de drenagem. Por meio deste índice é possível comparar o

comprimento dos canais drenados em uma área padrão, como por exemplo, o km². É possível

também conhecer o potencial da bacia em relação ao seu escoamento superficial, o que leva

ao  conhecimento  da  intensidade  dos  processos  erosivos  de  esculturação  dos  canais.  A

densidade de drenagem (Dd) é a razão entre a extensão total dos canais (Lt) e a área (A)

(VILLELA; MATTOS, 1975):

Dd = Lt / A

Quanto maior  o  valor  numérico  da densidade,  menor o tamanho dos componentes

fluviais da bacia de drenagem. Uma área densamente drenada apresenta a possibilidade de

processo  erosivo  mais  intenso  (Tabela  2).  Por  tal  motivo,  essa  área  merece  cautela  com

relação à prática de manejo e conservação de mata ciliar. A densidade de drenagem pode ser

considerada um dado que demonstra o grau de dissecação do relevo em relação ao número de

canais que compõem a rede de drenagem. Além disso, a densidade de drenagem é a relação

entre o comprimento da drenagem e a área da bacia. A Bacia Hidrográfica do Sinos apresenta

densidade de drenagem 7,42, considerada como baixa, conforme Comitesinos (2008). 

Tabela  2:  Densidade  de  drenagem em relação  ao  processo  erosivo  (adaptado  de  MANTOVANI;

BERNARDO; PALARETTI, 2009);

 

Densidade de drenagem Classe
Menor que 7,5 Baixa

Entre 7,5 e 10,0 Média
Maior que 10,0 Alta

O coeficiente de compacidade de uma bacia pode ser descrito como um índice que

informa a tendência  de eventos  de  inundações  nas  partes  baixas  da  bacia.  As bacias  que

apresentam este resultado próximo de 1 são mais compactas, com tendência a concentrar o

escoamento  e  são  mais  propensas  a  inundações.  Conforme  Villela  e  Matos  (1975),  o
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coeficiente  de  compacidade  é  o  resultado  da  relação  entre  o  perímetro  da  bacia  e  a

circunferência de um círculo de igual área da bacia, sendo abaixo representado por Kc, sendo

A a área da bacia, P o seu perímetro e r o raio do círculo:

Kc = P / 2π r

Ao longo da Bacia do Rio dos Sinos há diversas fontes de poluição. Um ponto onde o

Rio dos Sinos recebe grande contaminação é em São Leopoldo, no encontro com o arroio

João Correia. Como fontes pontuais de poluição podemos citar  as indústrias e os esgotos

domésticos. Estes são mais fáceis de identificar, de monitorar e de manter um controle. Outras

fontes  fortes  de  poluição  são  as  denominadas  fontes  difusas,  que  são  formadas  pelos

agrotóxicos provenientes de vários locais ao longo da bacia. Estas fontes são mais difíceis de

serem identificas e controladas e representam um grande desafio aos órgãos ambientais ao

efetuarem a fiscalização da poluição hídrica. 

Na região em que se encontra, o Rio dos Sinos é considerado o mais poluído dentre os

rios. Os problemas de poluição existem desde as áreas rurais, na porção superior e média da

bacia. Há erosão do solo gerada pelo desmatamento das matas ciliares, assim como há um alto

índice  de  assoreamento  do  seu  leito.  Existe  a  contaminação  por  agrotóxicos  e  resíduos

orgânicos, em especial dos dejetos animais jogados no rio. Há, na porção inferior da bacia,

uma área de alta concentração urbana e industrial onde estão localizadas grandes empresas do

ramo coureiro, calçadista, petroquímico e metalúrgico. Nesses pontos ocorre o lançamento de

efluentes industriais e esgotos domésticos no rio, muitas vezes sem o devido tratamento, além

do descarte irregular de lixo domiciliar. 

O despejo de efluentes domésticos é uma forte causa de poluição dos recursos hídricos

no Brasil. A tabela a seguir indica as principais fontes poluidoras da Bacia do Rio dos Sinos:

Quadro 1: Principais fontes poluidoras e os riscos ambientais atrelados a essas fontes na Bacia do Rio

dos Sinos (adaptada de Souza, 2008).

Trecho da Bacia Atividade Econômica Risco ambiental

Superior

Pequenas propriedades com

agricultura, pecuária leiteira e

produção de arroz

Reduzido (efluentes domésticos e ocupação

de APP por atividades rurais)

Médio serrano Indústrias dos ramos madeireiros,

moveleiro, turismo, hoteleiro e

Médio (efluentes domésticos e industriais e

ocupação de APP por área urbana)
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comercial

Médio vale
Indústrias dos ramos coureiro-

calçadistas, comercial e serviços

Alto (efluentes domésticos e industriais –

metais pesados – e ocupação de APP por

área urbana

Inferior

Indústrias dos ramos metal-

mecânica, alimentícia,

petroquímica e serviços

Alto (efluentes domésticos e industriais –

metais pesados e hidrocarbonetos – e

ocupação de APP por área urbana)

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1 Definição do problema

Ao  longo  de  muitas  décadas  a  água  foi  abundantemente  desfrutada  e  também

desperdiçada, o que gerou um déficit na quantidade de água doce disponível para consumo.

Essa  deficiência  também foi  ocasionada  em decorrência  da  contaminação,  que  incide  na

diminuição da oferta de água potável. O grande problema gerado pela queda brusca de água

doce disponível no planeta, ao ser identificado, forçou o mundo a adquirir uma mudança de

hábitos.  Todas  as  atividades  que  envolvem  esse  recurso  tão  importante  estão  sendo

reavaliadas,  a  fim  de  que  sejam  elaborados  e  confirmados  métodos  mais  eficientes

envolvendo o uso e consumo de água.

A Bacia Hidrográfica do Rio Dos Sinos, localizada no RS na região metropolitana de

Porto Alegre, possui extensão de 190 km, apresenta uma área de 3 820 km² e envolve, total ou

parcialmente, 32 municípios. Possui nascente no município de Caraá, cidade do litoral norte,

que fica situada a 130 km de Porto Alegre (capital do RS), com altitude superior a 600 m em

relação ao nível do mar. Segue percurso até desembocar no delta do Jacuí no município de

Canoas, onde apresenta uma altitude de somente 5 metros acima do nível do mar. Na nascente

a bacia possui uma água limpa e transparente, que vai recebendo poluição ao longo de seu

percurso. Em Novo Hamburgo, por exemplo, recebe dejetos do arroio Luiz Rau em Estância

Velha,  em Portão do arroio Portão e em São Leopoldo recebe outra fonte de poluição no

encontro com o Arroio João Correa (COMITESINOS, 2018).
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Conforme a Constituição Federal de 1988, a água bruta oriunda do manancial é um

bem público (BRASIL,  1988).  Porém, existe  uma disputa entre  os  produtores  rurais  e  as

comissões  de  bacias  hidrográficas,  já  que  todas  as  culturas  produzidas  usam  quantidade

bastante significativa de água. Em razão desse impasse entre produtores rurais e defensores

ambientais, é importante buscar culturas alternativas de produção que demandem menos água,

bem  como  investir  no  desenvolvimento  de  métodos  que  possibilitem  a  redução  de

consumo/desperdício de água, como é o caso da irrigação por gotejamento. Neste sentido, o

presente projeto busca reforçar a necessidade da economia de água na irrigação, salientando

uma cultura ainda pouco produzida no Brasil.

As  atividades  empresariais  também  representam  um  percentual  considerável  do

consumo  de  água  mundial.  Portanto,  neste  setor  torna-se  essencial  desenvolver  métodos

eficazes de redução do consumo. No Rio Grande do Sul, o Agronegócio, por exemplo, é um

ramo de forte atuação que utiliza quantidades significativas de água, visto que muitas áreas

necessitam  de  irrigação,  o  que  demanda  muita  água.  Diante  do  dilema  da  redução  da

disponibilidade  de  água  e  visando  garantir  a  manutenção  sustentável  dos  processos

agropecuários  produtivos,  identifica-se a  necessidade  de  análise  dos  métodos  de irrigação

utilizados atualmente.

Para a definição e construção de um sistema de irrigação é necessária a elaboração de

projetos  técnicos  para  análise  da  viabilidade  econômica,  social  e  ambiental.  Para  isto  é

importante  haver  um  levantamento  topográfico  adequado  do  local  escolhido  para

posteriormente efetuar a elaboração dos critérios técnicos descritivos da obra e confecção das

plantas gráficas relativas ao projeto. Para a análise pode ser utilizado recursos manuais e/ou

ferramentas informatizadas.  Isso depende do tamanho da propriedade, da complexidade da

obra e da disponibilidade financeira do proprietário para investir.

Portanto,  questiona-se:  por  que  e  de  que  maneira  o  modelo  de  irrigação  por

gotejamento utilizado atualmente pode auxiliar na produtividade de pitaya na área rural e na

redução do consumo de água da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos?

4.2 Justificativa: a necessidade da mudança

Diante  de  um  cenário  extremamente  desfavorável  de  cuidado  com  um  bem  tão

precioso como a água, urge a necessidade de mudança. A maior justificativa é que a água

doce pode ser um bem finito, caso não sejam adquiridos hábitos de consumo conscientes e
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ferramentas de controle de consumo. É imprescindível que pessoas mudem suas consciências

e prespectivas em relação à maneira de utilizar a água, tanto no consumo próprio inerente ao

dia-a-dia, quanto nas atividades afins de suas empresas/negócios. A análise da situação atual

denota que a poluição de águas doces aumentou drasticamente e a população deve  adotar o

cuidado com a água como uma meta diária. Nesse sentido, a redução do consumo de água nas

atividades do agronegócio deve ser colocada em prática o mais rápido possível. Em atividades

com o uso indispensável de água, como na irrigação, um método mais adequado deve ser

explorado, como o sistema de gotejamento.

Localizada na região metropolitana do Rio Grande do Sul, a Bacia do Rio dos Sinos

apresenta  sinais  de  poluição,  erosão  e  degradação  da  mata  ciliar.  A região  já  sofre  com

estiagens  prolongadas  e  problemas  inerentes  às  irrigações  em períodos  de  seca.  Além da

problemática do desperdício de água, que merece atenção especial, é importante considerar

culturas diversas na regição que demandem menos água, como, por exemplo, a cultura da

pitaya.

4.3 Objetivo

O grande aumento da população mundial gera a necessidade de maior consumo de

alimentos. Diante disso, se busca otimizar a produção agrícola para suprir esse aumento na

demanda de produtos. Ao mesmo tempo, o mundo enfrenta a redução da disponibilidade de

recursos  hídricos.  Para alcançar  um melhor  resultado na produção agrícola  são utilizados

sistemas de irrigação, que são escolhidos de acordo com as condições da área de plantio e

variam conforme o tipo de solo, a cultura a ser produzida, a topografia, etc. Conforme Mello

(2008), o solo deve ter um teor de umidade adequado à germinação e ao desenvolvimento da

cultura na área determinada para a produção agrícola. 

Dentre  os  sistemas  de  irrigação  podemos  citar:  aspersão;  localizada;  superfície

(gravidade)  e  subterrânea  (subsuperfície).  Esses  sistemas  podem  ser  pressurizados

(necessitam  de  bombeamento)  ou  não  pressurizados  (atuam  por  gravidade).  No  método

pressurizado há a irrigação por aspersão e a localizada. No método não pressurizado existe a

irrigação por superfície e a irrigação subterrânea.

4.3.1 Irrigação por Aspersão
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A irrigação por Aspersão é um sistema de aplicação de água no solo que se assemelha

à chuva, pois a água é lançada na superfície da plantação e no solo. A irrigação é importante

para complementar a quantidade de água quando as chuvas da região não são suficientes para

garantir  no  solo a  umidade  necessária  (Mello,  2008).  Nesse  tipo  de  irrigação  existem os

sistemas  convencionais  e  os  mecanizados.  Os  sistemas  convencionais  podem  ser  fixos,

móveis e semifixos. Os sistemas mecanizados podem ser de linhas autopropelidas, aspersores,

autopropelidos e montagem direta.

O sistema de aspersão realizada  por  pivô central  possui  esse nome porque realiza

movimento circular em torno de um ponto central denominado pivot. Apresenta a vantagem

de conseguir  irrigar  grandes  distâncias,  principalmente  se  o terreno for plano,  pois  existe

variação na vazão de água conforme a topografia do terreno. O pivô central apresenta algumas

desvantagens,  como  o  alto  custo  de  instalação  e  o  fato  de  cobrir  áreas  circulares,  não

umedecendo alguns cantos (Figura 2).

Figura 2: Pivô central

Fonte: Valley Irrigation (2018)

Na irrigação por aspersão também existe o sistema linear,  mecanizado e o sistema

realizado sobre rodas. Este se move do modo tranversal na área, sendo formado por uma linha

lateral suspensa por 2 (duas) ou 4 (quatro) rodas (Figuras 3 e 4):

Figura 3: Sistema linear de duas rodas
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Fonte: Valley Irrigation (2018)

Figura 4: Sistema linear de quatro rodas

Fonte: Valley Irrigation (2018)

O método  de  irrigação  por  aspersão,  indiferente  de  qual  equipamento  seja

empregado, apresenta algumas desvantagens gerais, como:

 Oferece maior probabilidade de erosão e escoamento;

 Possui índice considerável de perda de água por evaporação e força do vento;

 Irriga a cultura desejada, mas também as ervas daninhas;

 Não é aconselhável para cultura que tenha risco de praga nas folhas.

4.3.2 Irrigação localizada
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Este sistema de irrigação busca aplicar a água no solo na quantidade suficiente para o

crescimento da planta. Sua aplicação é calculada visando umedecer a zona efetiva do sistema

radicular,  reduzindo  dessa  forma  o  desperdício  de  água  e  otimizando  a  eficiência  deste

método. 

Na  irrigação  localizada  podemos  citar  o  sistema  de  microaspersão  e  gotejamento

(Figura 5).  É um sistema que apresenta maior  custo de instalação,  porém oferece melhor

resultado se comparado aos demais métodos, especialmente no que tange à economia de água.

Figura 5: Sistema de irrigação por gotejamento

Fonte: Portal Netafi (2018) 

4.3.3 Irrigação Superficial

No método de irrigação superficial ocorrem grandes perdas, representando um sistema

de  baixa  eficiência,  pois  a  água  é  conduzida  e  armazenada  no  próprio  solo,  sendo  este
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umedecido de forma parcial ou total. Na irrigação superficial podemos citar os sistemas por

sulco e por inundação.

4.3.4 Irrigação Subterrânea

A irrigação subterrânea visa umedecer a zona onde se encontra o sistema radicular da

cultura. Neste sistema a água é disponibilizada abaixo da superfície do solo. 

4.4 Resultados e Impactos

Metas  de  redução  de  consumo  de  água  em  atividades  empresariais  devem  ser

implementadas em cada setor. Com metas traçadas é possível criar percentual de economia de

água. Transcorrido um tempo após a criação das metas possível analisar os resultados obtidos.

Se as metas foram bem desenvolvidas e devidamente focadas por parte dos envolvidos, os

resultados aguardados tendem a ser positivos.

No caso  do agronegócio  é  possível  mensurar  a  necessidade  de  água analisando  o

tamanho da área e comparando-a com a atividade do negócio, ou seja, o que é produzido no

local.  Espera-se que os impactos  ambientais  sejam positivos,  resultantes  das melhorias  no

controle do volume de água utilizado, possibilitando a  redução de desperdício e contribuindo

para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente.

4.5 Ações de intervenção 

4.5.1 Planejamento de um projeto de irrigação

Um  projeto  de  irrigação  por  gotejamento  necessita  de  um  investimento  para  ser

colocado em prática. Este pode variar conforme o tipo de cultura escolhida, o tipo de terreno e

o tamanho da área. De acordo com Mello (2008), se as chuvas da região não são suficientes

para suprir a exigência do teor de umidade do solo, a irrigação é indicada para atender tal

necessidade.

Para qualquer investimento é importante um bom planejamento, onde será avaliado o

risco e o retorno esperados. Nesse caso avalia-se uma porção de terra e sua produção sem

irrigação e é realizada uma projeção da produção esperada com a realização de irrigação no
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local.  Por  exemplo,  uma  área  de  29  hectares  com  plantio  de  milho  com  irrigação  por

gotejamento atinge 95% de eficiência. 

Em relação  às  informações  técnicas  no  planejamento  do  sistema  de  irrigação  por

gotejamento,  uma  desvantagem  é  a  limitação  relacionada  ao  tipo  de  cultura  a  ser

desenvolvida. Este método algumas vezes não possibilita a quantidade de umidade necessária

na superfície do solo para desenvolver certas sementes ou mudas. Sua instalação rasteira junto

ao solo também não é usada na irrigação de pastagens, pois os animais podem danificar a

estrutura durante o seu deslocamento no terreno. Em alguns casos é necessária a implantação

do uso da irrigação por aspersão, como na irrigação de pastagens, por exemplo.

Sobre financiamentos para a execução de um projeto de irrigação, existem linhas de

crédito de incentivo  ao agronegócio com juros diferenciados.  O financiamento é amplo e

cobre  desde  a  implantação  e  a  expansão,  até  a  diversificação  e  a  modernização  do

agronegócio que envolva a irrigação e drenagem. Como exemplo,  podemos citar  o Banco

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), que oferece linha de crédito para a

irrigação com taxa anual de 7,5%, com prazo de até 12 anos. Essa linha de crédito tem como

objetivo facilitar o desenvolvimento da agropecuária irrigada (BRDE, 2018). A liberação dos

recursos  financeiros  ocorre  após a  aprovação do financiamento  para  o produtor  rural  em

questão. Essa liberação de valores varia conforme cada produtor rural, bem como a taxa de

juros incidentes.

Algumas informações técnicas podem ser obtidas através da Empresa Brasileira de

Pesquisa  Agropecuária  (EMBRAPA).  Também existem informações  técnicas  em livros  e

artigos que tratam sobre a implantação de métodos de irrigação, abrangendo o sistema por

gotejamento.  Para  o  devido  desenvolvimento  da  planta,  constata-se  como  fundamental  o

recebimento de umidade considerável, o que mostra-se mais recorrente na agricultura irrigada.

Existem profissionais  especializados  na  irrigação  por  gotejamento,  que  analisam o

método  utilizado  desde  o  projeto  inicial  até  a  sua  implantação.  No  Brasil  uma  empresa

especializada  em  irrigação  por  gotejamento  é  a  Netafim  (NETAFIM,  2018).  Como  esta

empresa teve início no deserto do Negev em Israel, possui ampla experiência em irrigação de

forma sustentável,  ou seja,  com a utilização de menos  recurso hídrico,  como no caso da

irrigação por gotejamento. Em razão da necessidade, Israel investiu fortemente em técnicas de

irrigação. Segundo matéria veiculada pela EMATER-RS, que é referência de qualidade em

extensão rural. Israel tem apresentado, ao longo dos anos, pouca disponibilidade hídrica, em

razão de baixa precipitação anual.  Diante disso,  o  país  investiu  muitos  anos em pesquisa
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científica,  o  que  proporcionou  que  se  tornasse  atualmente  uma  referência  mundial  em

tecnologia de irrigação e de fertilização agrícola. Após essa forte implantação de irrigação,

Israel passou a produzir pimentões, tomates, hortaliças, legumes e frutas. Na região Sul do

país, onde chove apenas 30 mm por ano, esses alimentos são plantados e colhidos por meio do

armazenamento de água e irrigação. Nas regiões central e norte do país chove anualmente

aproximadamente 500 a 600 milímetros,  o que equivale  a cerca de 3 vezes menos que a

precipitação do Rio Grande do Sul. O impacto na produtividade por meio da irrigação em

Israel fica evidente quando analisamos os dados. Há 30 anos eram produzidas 20 toneladas de

tomate por hectare. Atualmente, a produção fica em torno de 400 toneladas de tomate por

hectare.

A cada três anos acontece o evento “Agritec”,  uma feira situada em Israel, onde é

possível observar todas as inovações no setor de irrigação, como equipamentos cada vez mais

avançados.  Inúmeras  pessoas  como  produtores  rurais,  pesquisadores,  representantes

comerciais e governamentais visitam essa feira para buscar atualizações na área. No ano de

2012, o Secretário de Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano do Rio Grande do

Sul na época, Luiz Carlos Busato, visitou esta feira em Israel. Segundo ele, na ocasião foi

possível  observar  melhorias  nas  técnicas  de  irrigação,  das  quais  trouxe  as  informações

necessárias para disseminar e implantar o mesmo sistema no RS.

Conforme relato do Presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande

do Sul (FARSUL), Sr. Carlos Sperotto, o RS possui períodos cíclicos de presença de estiagem

que  provocam  grande  queda  na  produção.  Diante  disso,  ele  ressaltou  a  importância  de

aprimorar as técnicas de irrigação no Estado para diminuir o índice de perda de produtividade.

No mesmo ano de 2012, durante a ocorrência da Expointer em Esteio - RS -  uma das maiores

feiras de agronegócio da América Latina –, o secretário Sr. Luiz Carlos Busato anunciou que

teria início um programa de irrigação por gotejamento inspirado em Israel. Os beneficiados

seriam produtores das regiões atingidas por grandes estiagens, para os quais seriam liberados

investimentos na casa de R$ 500 milhões, por meio do Programa Pró-Irrigação. Segundo o

secretário: “A irrigação por gotejamento resulta em menos gasto de água, o volume utilizado

de água é somente o necessário e o custo é baixo” (CANAL RURAL, 2018).

4.5.2 Fluxograma de avaliação de um projeto de irrigação
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Ao se idealizar um modelo de irrigação deve-se lembrar da necessidade do volume de

água a ser usado na técnica. O tempo e o volume da irrigação variam conforme cada tipo de

cultura, sua fase, umidade do solo, condições do clima, sistema de irrigação, forma de manejo

e questões operacionais (MANTOVANI; BERNARDO; PALERETTI, 2009).

Independente do alimento a ser cultivado, a análise efetiva do ambiente é igualmente

necessária e imprescindível. Alguns passos sequenciais podem ser citados, como: definir e

explorar a área onde será implantado o projeto; identificar a capacidade hídrica da bacia local;

descrever  a  capacidade  do solo;  descrever  o clima e relevo com a definição  de plano de

cultivo e identificação da quantidade de água necessária pra irrigação; otimizar o modelo de

irrigação  e  das  obras  hidráulicas  pertinentes;  citar  as  licenças  ambientais,  outorgas  ou

regularizações exigidas; implantar e adequar o sistema de irrigação; supervisionar e controlar

a irrigação.

A análise empírica da capacidade hídrica da bacia para atender ao modelo do projeto

de  irrigação  idealizado  é  fundamental  para  o sucesso  do  cultivo.  Visando esse  sucesso é

necessário: 

 Garantir a qualidade da água que nutre o projeto de irrigação e manter o nível

de água dentro do padrão sustentável;

 Utilizar, cuidar e aprimorar o solo e a água da região irrigada;

 Buscar  aumentar  a  qualidade  de vida da população relacionada com a área

irrigada, mantendo ou aumentando seus benefícios sociais e econômicos.

O planejamento do projeto de irrigação busca identificar qual a real necessidade do

cultivo agrícola escolhido e a situação de estrutura do local, bem como aspectos exigidos pela

legislação  atual  pertinente.  O  modelo  de  projeto  deve  ser  baseado  em  equipamentos  e

utensílios que atendam às normas de qualidade de fabricação e estejam em concordância com

a disponibilidade brasileira. Devem ser escolhidos equipamentos que possuem boa qualidade,

que  sejam de  fácil  manuseio  e  confiáveis.  A operação  da  irrigação  e  a  manutenção  dos

equipamentos devem estar de acordo com o modelo identificado no projeto. Sendo assim, é

importante efetuar a escolha de bons equipamentos no modelo do projeto, pois isso gerará

menor índice de manutenção posterior.

Acima  foram  descritas  as  questões  técnicas  para  a  elaboração  de  um  projeto  de

irrigação, mas existem também os aspectos ambientais e econômicos, que segundo Tangerino

(1999), podem ser:
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 Definição  da  precipitação:  varia  conforme  a  cultivo  escolhido  no  local  e

localização geográfica;

 Escolha do equipamento: varia conforme o tipo de plantação escolhida, o tipo

de terreno, o tamanho do local e a quantidade de água;

 Cálculo do turno de rega e tempo de funcionamento por posição: baseado na

quantidade  de água diária  necessária  pra cada  tipo de planta  e  na capacidade  do solo de

armazenar água;

 Cálculo  da  capacidade  do  equipamento:  analisa  a  vazão  disponível  pelo

aparelho  em  relação  ao  tamanho  da  área  para  ser  molhada  e  o  horário  diário  de  horas

necessárias;

 Projeção hidráulica: especificar tamanho das tubulações e acessórios;

 Idealização do conjunto motobomba: a escolha destes baseia-se na vazão, na

altura e na potência que serão necessários ao bom funcionamento;

 Criação  da  planta  ou  croqui:  após  finalizadas  as  etapas  de  escolhas,  é  o

momento  de descrever  os locais  do ponto de captação,  a linha mestra,  a linha lateral,  os

acessórios e a posição do aparelho;

 Análise  econômica  do  projeto:  identifica  custos,  receitas,  fluxo  de  caixa  e

demais itens inerentes à operação.

Fluxograma adaptado de Mantovani, Bernardo e Palaretti; (2009).

4.5.3 O sistema de irrigação por gotejamento

Os métodos de irrigação são práticas utilizadas  há longas décadas,  que possuem a

finalidade de oferecer a quantidade de água necessária na hora certa que a planta precisa. A

irrigação possibilita a continuidade da produção agrícola em locais onde existem limitações

hídricas  ou  em  meses  com  baixa  precipitação.  Ao  mesmo  tempo  em  que  a  irrigação  é

importante, também é essencial que o uso da água na irrigação seja eficiente de acordo com a

necessidade de cada cultura. A aplicação excessiva ou deficitária de água pode ser prejudicial

ao desenvolvimento da cultura produzida.

O  sistema  de  irrigação  por  gotejamento  é  interessante  em razão  da  praticidade  e

economia. A técnica não é um método novo, porém, somente nos últimos anos ganhou maior

destaque em razão da economia de água que proporciona se comparada às outras técnicas.
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Ultimamente,  novas  técnicas  foram  incorporadas  no  desenvolvimento  da  irrigação  por

gotejamento, tornando-a ainda mais atrativa. 

Conforme dados da Emater  do RS, o estado gaúcho possui cerca de 6 milhões de

hectares de lavouras como: milho, soja, feijão, fumo, dentre outros. Desse total, apenas 2%

possuem sistemas de irrigação, onde 80 mil hectares são irrigados com o uso de pivô, 30 mil

hectares por aspersão e apenas 5 mil hectares por gotejamento. A evolução da irrigação no

Estado  é  vagarosa,  mas  tem  ganhado  mais  força  nos  últimos  anos  em  razão  da  maior

ocorrência de estiagens. A irrigação por gotejamento é usada de forma positiva em culturas

como o café, frutíferas e hortaliças. Quando a precipitação é mal distribuída, sofrendo com

estiagens, a irrigação garante a continuidade da produção da cultura.

No sistema de irrigação por gotejamento, como o próprio nome já diz, a água cai gota

a gota sobre a planta. Essa queda gradual de água possibilita a umidade mais próxima do ideal

necessário para a planta. Isso facilita o crescimento das raízes da mesma.

4.5.3.1 Vantagens da irrigação por gotejamento 

Na irrigação por gotejamento é possível alcançar a uniformidade de umidade de forma

mais fácil para todas as plantas, já que a mesma quantidade de água é liberada diretamente em

todas  elas.  Como  a  distribuição  de  água  é  localizada,  isso  diminui  o  desperdício  por

evaporação, pois molha a planta no local correto e não toda a superfície do solo de forma

desnecessária.

Nos locais onde não existe grande disponibilidade de água por recursos hídricos, a

irrigação por gotejamento permite o fornecimento regular de água para a cultura produzida na

propriedade. No método de irrigação por gotejamento, a economia de água gira entre 30% a

40%. Neste método, é possível aplicar fertilizantes junto com a água de irrigação, o que se

denomina fertirrigação. A fertirrigação é um ponto interessante do gotejamento se comparado

aos demais sistemas de irrigação.

4.5.3.2 Desvantagens da irrigação por gotejamento 

Uma grande desvantagem da irrigação por gotejamento é o maior custo e o risco de

entupimento.  Durante  a  fertirrigação,  é  importante  analisar  a  compatibilidade  entre  os

fertilizantes para diminuir o risco de entupimento das tubulações do sistema. Para garantir
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melhor eficiência e reduzir risco de entupimento, a aplicação de nutrientes deve ser adequada,

conforme orientação de técnicos e baseada na análise do solo do local.

Um risco do gotejamento superficial é propiciar algumas doenças de solo, pois permite

o acúmulo de água próximo à planta. Uma doença dessas é a murcha bacteriana. A Embrapa

Hortaliças,  por  exemplo,  está  desenvolvendo parâmetros  sobre a  utilização do sistema do

gotejamento em tomateiro para evitar essa doença.

O  método  de  irrigação  por  gotejamento  superficial  não  é  indicado  para  algumas

culturas, como a irrigação de pastagens. Como os tubos gotejadores ficam na superfície junto

ao solo, os animais podem facilmente pisotear durante o deslocamento no campo e efetuar

danos ao sistema. Para pastagens e espécies forrageiras o mais indicado é a irrigação por

aspersão, podendo usar o gotejamento subterrâneo em alguns casos.

Já  o sistema de gotejamento  subterrâneo ou enterrado realiza  aplicação da água e

nutrientes diretamente na zona radicular, minimizando as perdas por evaporação, diminuindo

possíveis danos mecânicos e por roedores às linhas de gotejadores. Também possibilita menor

umidade na superfície do solo, reduzindo assim o risco de doenças. Isso é uma vantagem se

comparado ao gotejamento superficial.

4.5.4 Atores envolvidos

O local idealizado para implantação do projeto de irrigação é uma propriedade rural,

seja  no  caso  de  um novo projeto  de  irrigação  ou no caso de  alteração  de  um projeto  já

existente.

Num projeto de irrigação por gotejamento, os atores envolvidos são normalmente o

proprietário da área onde será implementado o projeto e a pessoa responsável pelo projeto.

Outros integrantes fundamentais são o solo onde será efetivada a irrigação e a cultura a ser

desenvolvida. Os integrantes do processo possuem papéis diferentes no projeto, mas todos

possuem relevante importância no desenvolvimento e implantação da irrigação.

4.5.5 Recursos necessários para o projeto de intervenção: irrigação por gotejamento na

cultura de pitaya no Vale dos Sinos 

Um projeto de irrigação deve solicitar licenciamento para analisar o impacto ambiental

aos órgãos competentes. Foi idealizado um sistema de irrigação alternativo de baixo custo por
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gotejamento. O alimento escolhido para usar como base no modelo proposto para irrigar é a

pitaya.

Alguns agricultores  não observam adequadamente  qual  a  necessidade  hídrica  num

projeto  de  irrigação.  Há  o  processo  natural  das  plantas  de  transpiração  e  evaporação,

conhecido  como evapotranspiração,  que  deve  ser  lembrado,  assim como outras  variações

climáticas:  velocidade  do  vento,  temperatura  e  umidade.  (MANTOVANI;  BERNARDO;

PALARETTI, 2009).

Vr = 10 x A x D/E

Vr – volume de água exigido em m³

A – área irrigada, no caso um hectare igual a 10.000m²

D – quantidade de água necessária pra Pitaya em mm/dia

E – eficiência de água esperada

A necessidade de água exigida pela pitaya é estipulada pela evaporação do solo e pela

transpiração das plantas, dentre outros fatores. Tal quantidade de água necessária aumenta

desde o plantio até a completa formação da planta. O projeto de irrigação deve estar apto para

atender  a  demanda  de  água  necessária  para  a  pitaya  em  suas  diversas  fases  de

desenvolvimento e nas diferentes estações do ano.

Conforme Mantovani, Bernardo e Palaretti (2009), para se desenvolver um projeto de

irrigação,  indiferente  da  técnica,  a  identificação  de  dados  sobre  a  área  é  de  grande

importância, tais como: 

1. Tamanho da área a ser irrigada: um hectare;

2. Tipo de alimento a ser plantado e o espaçamento entre plantas e entre linhas:

pitaya;

3. Aspecto de solo: 

a. Solo possui textura: textura média;

b. O solo tem permeabilidade: meio permeável;

4. Topografia do terreno: suavemente ondulada;

5. Precipitação desejada ou calculada (em mm): leva em conta o clima da região onde

será colocado o modelo para irrigar a espécie; 

6. Horas de funcionamento desejado por dia: duas horas;

7. Desnível entre a água e o local de bomba em metros: 150 metros;
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8. Desnível entre o local da bomba e o ponto mais alto do terreno em metros: 300

metros;

9.  Quantidade e  qualidade da água disponível  na estação seca:  captação feita  num

açude dentro da propriedade;

10. Tipo de acionamento que prefere para a bomba: elétrico 220 v;

11. Sistema de irrigação escolhido: sistema de irrigação por gotejamento;

12.  Descrição  do  terreno  escolhido:  um  hectare  ondulado  com  formato

retangular, com distância de aproximadamente 100 metros do local da captação até o

início da irrigação. O local mais alto do terreno fica a cerca de 300 metros do açude

onde será capada a água pra irrigação. Local interno da propriedade, que não passa por

estrada;

13.  Dados climatológicos  da região do Vale  dos  Sinos:  clima  subtropical.  Chuvas

predominantes no período do inverno. Temperaturas variam normalmente entre 25 e 39 graus

no verão e no inverno entre 3 e 19 graus.

Baseado no levantamento de dados da área é definido o modelo de irrigação mais

viável. 

4.5.5.1 Quanto ao Recurso Hídrico

Para  elaborar  um projeto  de  irrigação  é  necessário  definir  o  recurso  hídrico  a  ser

utilizado nessa irrigação. Normalmente, é um açude localizado dentro da própria propriedade

que serve para irrigar ou água proveniente de uma bacia da região.

Conforme a resolução 357/05 do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA

357/05 (BRASIL, 2005) -, observa-se que a classe IV – classe 3 - cita que as águas podem ser

destinadas à irrigação de culturas. Um açude normalmente pode ser classificado como um

ambiente lêntico, pois se trata de água parada como movimento lento.

4.5.5.2 Quanto ao Solo e cultura

Fatores relativos ao tipo de vegetal, a fertilidade do solo, ao ambiente da região e ao

tipo de manejo variam o volume e qualidade de produção e sua respectiva necessidade de

água para desenvolvimento. Aspectos variáveis como a temperatura, a disponibilidade hídrica

e a quantidade de luz solar podem influenciar na produção.
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Técnicas  de  irrigação  geram benefícios  à  cultura  desenvolvida,  aumentando  a  sua

produção. As partes da área cultivada que recebem irrigação apresentam produção melhor e

em maior quantidade do que as áreas não irrigadas, porém, normalmente a irrigação tem alto

custo e torna-se difícil sua implantação na propriedade rural. 

4.6 Orçamento

O valor do custo de implantação de um sistema de irrigação varia conforme o tipo de

sistema escolhido, o tamanho da área e a cultura a ser irrigada.

4.7 Viabilidade técnica, econômica e financeira

Tratando-se de viabilidade técnica, antes de iniciar uma nova implantação ou novo

projeto é necessário analisar as questões operacionais e de manutenção cuidadosamente, a fim

de prever passos importantes inerentes ao processo. A irrigação pelo método de gotejamento é

conhecida  como a  técnica  de  irrigação  mais  eficiente.  Com esta  técnica  é  possível  obter

grande uniformidade na aplicação de água e nutrientes.  Por isso, sua viabilidade técnica é

normalmente bem embasada.

O responsável pelo projeto deve estar ciente das questões de instalação, operação e

manutenção  relacionadas  a  um  sistema  de  irrigação  por  gotejamento.  Essa  análise  é

importante para viabilizar o sucesso do projeto. 

Em  relação  à  viabilidade  econômica,  a  irrigação  pode  gerar  benefícios  aos

agricultores. De qualquer forma, os riscos da implantação de uma agricultura irrigada devem

ser calmamente observados, buscando confirmar os dados de que o aumento nos rendimentos

sejam superiores aos custos de produção. 

Sobre a viabilidade financeira, é importante descrever o total de área com expectativa

para ser  instalada  a irrigação e  a cultura a  ser  plantada.  Mostra-se interessante  avaliar  as

opções disponíveis para aquisição do sistema de irrigação pra analisar o impacto financeiro na

rentabilidade da propriedade. Duas opções para iniciar o projeto seriam, por exemplo: sem a

aquisição de financiamento e utilizando o capital próprio; com a aquisição de financiamento

com juros pertinentes a aquisição deste.

No Rio Grande do Sul existem Políticas Públicas que facilitam investimentos na área,

como  o  programa  “Irrigando  a  Agricultura  Familiar”  e  o  programa  de  expansão  da

34



agropecuária  irrigada  “Mais  Água  Mais  Renda”  (SECRETARIA  DA  AGRICULTURA,

PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO, 2018). A implantação da irrigação gera mais segurança para o

produtor rural,  pois proporciona maior estabilidade do retorno econômico que será gerado

pela  cultura  produzida. O  importante  é  potencializar  os  benefícios  sociais  e  econômicos

através do uso racional da água na irrigação da agricultura, buscando minimizar desperdícios

e problemas relativos à utilização da água. O foco é alcançar o melhor resultado da relação

“produtividade da cultura por metro cúbico de água utilizada na irrigação”.

4.8 Cronograma

Após  identificada  a  necessidade  da  redução  de  consumo  de  água  da  Bacia

Hidrográfica do Rio dos Sinos, foi dado início ao planejamento do projeto em março de 2018.

O projeto foi criado no início de abril de 2018, durando cerca de 7 dias para a próxima

etapa, que incluiu a montagem de sua estrutura.

Foi realizada pesquisa de campo no início de maio de 2018. A tabulação dos dados foi

efetuada na segunda quinzena de maio de 2018. 

A finalização do projeto ocorreu na última semana de maio de 2018.

4.9 Gestão, acompanhamento e avaliação

É  indicado  que  a  gestão  do  sistema  de  gotejamento  seja  realizada  pela  pessoa

responsável pelo projeto ou a empresa contratada pra instalação do sistema.

O projeto de irrigação por gotejamento deve, de maneira ideal, ser acompanhado pelo

proprietário da área rural onde será implantado o novo sistema.

A avaliação do sistema se dá pelo percentual de economia de consumo de água no

cultivo da cultura.

35



5 TERMO DE REFERÊNCIA

5.1 Objeto

A pitaya é uma fruta com origem em regiões da América Central e México, produzida

por  uma  das  várias  espécies  de  cactos  epífitos  dos  gêneros  Hylocereus e  Selenicereus

(PITAIA 2018). Existem produtores dessa cultura em Israel, no Brasil e na China. 

No  Brasil,  a  pitaya  chegou  na  década  de  90  através  de  importações.  Nos  anos

seguintes, começou lentamente a ser produzida aqui e, aos poucos, tornou-se um pouco mais

divulgada, porém, ainda não é uma fruta amplamente comercializada, pois existem pessoas

que não tiveram oportunidade ou curiosidade de conhecê-la.

A palavra “pitaya” significa “fruta escamosa”. É também denominada “fruta dragão”

em línguas específicas como o inglês e línguas asiáticas (PITAIA, 2018). 

O cultivo da pitaya é perene, o que gera certa facilidade para o produtor rural.  Uma

vez plantada na propriedade, não é necessário o replantio da mesma, sendo inclusive difícil

sua mudança de local depois de enraizada. 

A pitaya possui espécies e coloração de frutos diferentes, conforme a tabela abaixo:

Tabela 3: Características das espécies de Pitaya

Espécie Casca Polpa
Hylocereus undatus Vermelha Branca
Hylocereus costaricensis Vermelha Vermelha (Pink)
Selenicereus megalanthus Amarela Branca
Hylocereus polyrhizus Vermelha Roxa

Fonte: Pitaya do Brasil

A pitaya vermelha com polpa branca é a mais comercializada. Inicia a sua floração no

mês de dezembro e  os  frutos  aparecem entre  os  meses  de janeiro  e  maio.  Os frutos  são

maiores e pesam na média de 600 gramas (Figura 6). 
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Figura 6: Pitaya casca vermelha com polpa branca.

Fonte: Pitaya do Brasil. (2018)

A pitaya  amarela  (Figura  7)  não  é  muito  recomendada  pra  comercialização,  pois  possui

muitos espinhos, o que reduz seu poder comercial. Também produz fruto menor e leva seis

meses entre a floração e a colheita. Atualmente a pitaya está sendo consumida em diversas

formas,  tais  como:  “in  natura”,  sorvetes,  geléias,  polpa  para  sucos,  purês,  balas,  vinhos,

espumantes, cervejas artesanais, cápsulas, indústria de cosmético e corante natural.

Figura 7: Pitaya casca amarela com polpa branca.

Fonte: Pitaya do Brasil. (2018)

5.2 Justificativa
37



No entorno da Bacia do Rio dos Sinos existem muitos rizicultores que retiram grande

volume de água do rio para irrigação do arroz, que é uma cultura que necessita de muita água.

Diante da crise hídrica da bacia, é importante migrar para o cultivo de uma cultura que

demande menos água na sua produção.

5.3 Descrição do objeto: o cultivo da pitaya

A empresa P. B. produz, na sua maior parte, a pitaya com a casca vermelha e a polpa

branca, pois a mesma possui maior aceitação no mercado. 

No estado do Rio Grande do Sul, em razão do inverno normalmente rigoroso, a época

indicada para o plantio da pitaya é entre os meses de agosto a outubro, tendo em vista que a

planta  desenvolve  melhor  em períodos  mais  quentes.  O inverno  tende  também a  ser  um

período  de  maior  precipitação,  com  maior  incidência  de  chuvas,  sendo  o  inverso  da

necessidade da pitaya,  que prefere clima seco e pouca umidade.  Nos meses de inverno a

pitaya fica no período de dormência,  sem gerar frutos ou flores. Neste período é possível

efetuar a retirada de mudas para posterior plantio, no período de temperatura mais elevada. É

possível retirar mudas da pitaya normalmente após o seu terceiro ano de plantio.

Conforme informação do Sr. Diego, a muda retirada fica separada para secar entre 3 e

4 dias em local apropriado. Após este período, é colocada numa espécie de canteiro para,

posteriormente, na época correta, ser plantada no local definitivo. Como a empresa também

efetua a venda de mudas, o local definitivo da muda, após a retirada desse canteiro provisório,

pode ser em outra propriedade. A muda brota raiz em torno de 30 dias. Prefere o predomínio

de sol para melhor desenvolvimento. O local indicado para o plantio da muda é ao redor de

um palanque, que servirá de base para o crescimento da planta (Figura 8). 

Figura 8: Palanque de concreto
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 Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Na empresa são utilizados palanques de concreto e palanques de autoclave no cultivo.

Conforme  citado  pelo  Sr.  Diego,  existem  três  tipos  de  palanques  que  são  normalmente

utilizados: palanques de concreto; palanques de cerne ou eucalipto; e palanques de autoclave.

A indicação de instalação de cada palanque é com 60 centímetros de profundidade, tamanho

ideal para o aprofundamento das raízes. A altura externa de cada palanque deve ser em torno

de 1,40 a 1,60 metros para o crescimento da planta no entorno. Sendo assim, a altura sugerida

de construção de cada palanque é em torno de 2 metros de altura.

Na área cultivada da empresa P. B., em cima de cada palanque é instalada a banda de

rodagem  externa  de  um  pneu  velho  de  carro,  que  foi  recortado  especialmente  pra  tal

finalidade (Figura 9). 

Figura 9: Borda de pneu usado como sustentação
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Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Essa  banda  do  pneu  servirá  de  sustentação  para  a  pitaya  após  adulta  e  bem

desenvolvida, auxiliando-a quando estiver grande e carregada de frutos (Figura 10).

Figura 10: Pitaya carregada de frutas

Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Durante o crescimento da muda, quando esta atinge a altura da banda de rodagem do

pneu  que  fica  na  parte  superior  do  palanque,  é  realizada  uma  poda  na  ponta  da  muda,

limitando o seu crescimento.  Essa poda incentiva a planta a dar broto logo no alcance do
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pneu,  o  que  permitirá  que  a  banda  de  rodagem sirva  de  sustentação  posterior,  como foi

idealizado (Figura 11).

Figura 11: Poda realizada na muda

 Fonte: elaborado pelo autor (2018)

Como adubos,  segundo  o  Sr.  Diego,  são  utilizados:  pó  de  roça;  esterco  de  gado,

galinha ou porco; fertilizantes orgânicos. O fertilizante químico não é indicado, pois pode

deixar a fruta com acidez. Por isso, no local é utilizado somente fertilizante orgânico, que

produz uma fruta mais doce.

A pitaya demora cinco anos para atingir o período alto de sua produção. Por volta do

terceiro ano após seu plantio, é possível retirar sua própria muda e efetuar a venda dessa. A

produtividade da pitaya ao completar  cinco anos gira  em torno de 15 a 45 toneladas  por

hectare. O valor de venda do Kg de pitaya do produtor para o comércio oscila entre R$5,00 e

R$7,00, dependendo do contrato de venda acertado.

5.3.1 Local indicado para plantação 

Conforme descrito pelo Sr Diego, da empresa P. B., ao realizar o plantio de pitaya, o

ideal é manter um espaçamento de 3 x 4 metros entre os palanques onde ficarão as mudas. Ao

redor de cada palanque são plantadas três mudas. Após 5 anos, essas plantas se encostam

umas  nas  outras,  por  isso  é  necessário  manter  esse  grande espaçamento  no  momento  do

plantio.
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O local mais propício para o plantio da muda de pitaya é um terreno que não seja

muito úmido, pois a planta se desenvolve melhor em local mais seco. O excesso de umidade

pode favorecer o apodrecimento da muda. Por ser naturalmente uma planta que necessita de

pouca água para seu crescimento e manutenção, a pitaya não afeta negativamente os recursos

hídricos da região onde é cultivada. Essa cultura pode ser implantada em locais com recursos

hídricos limitados também, já que não necessitará de grande volume de água. A área de terra

onde será plantada deve receber sol na maior parte do dia, pois a planta prefere a luz solar ao

invés  de  sombra.  Ela  desenvolve  melhor  com  o  aquecimento  recebido  pelo  sol,

preferencialmente durante 10 horas por dia.

Em relação ao solo, o tipo mais indicado para plantar a pitaya é o que apresenta textura

média. Ela também pode ser plantada em tipos de solos arenosos ou argilosos, com a condição

de que seja realizada a calagem e a adubação que ajudarão a planta a se desenvolver. Na

região do Vale dos Sinos muitos produtores estão aderindo à produção da cultura de pitaya,

especialmente em razão das secas mais prolongadas ocorridas nos últimos anos e da limitação

da  disponibilidade  hídrica  da  Bacia  do  Rio  dos  Sinos.  A  planta  desenvolve-se  bem  em

períodos  secos  e  temperaturas  altas,  pois  é  uma  cactácea,  conforme  dados  coletados  na

empresa P. B.

5.3.1.1 Área descoberta

Conforme  informações  do  Sr.  Diego,  a  pitaya  não  exige  área  coberta  para  o  seu

cultivo, podendo ser plantada em área sem proteção de cobertura. Numa área descoberta, a

pitaya normalmente desenvolve-se bem no Rio Grande do Sul, porém um pouco mais devagar

se  comparada  a  uma  área  coberta,  em  razão  da  baixa  temperatura  do  inverno  e  maior

ocorrência de eventos climáticos significativos.

Na empresa P. B, a propriedade fica localizada em Lomba Grande, numa área aberta

de  metragem 30 x  40,  foram plantadas  aproximadamente  300  mudas  em 100 palanques,

respeitando o espaçamento indicado de 3 x 4 metros entre os palanques (Figura 12). Em cada

palanque foram plantadas 3 mudas de pitaya, conforme explicação do Sr. Diego.

 Essa área foi plantada em dezembro de 2016 e no início de 2018 foram observados os

primeiros frutos.  A empresa P.B faz a retirada do primeiro broto antes de virar um fruto

completo,  cerca de um ano após o plantio da muda, pois, segundo a empresa,  favorece o

fortalecimento da raiz da planta. Isso auxiliará na formação de uma pitaya mais forte, com
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melhor enraizamento e provavelmente maior produção futura. Conforme o Sr. Diego, essa

tática está se mostrando favorável na propriedade da empresa.

Figura 12: Espaçamento ideal entre os palanques

Fonte: elaborado pelo autor (2018)

No terreno  aberto  são  indicados  os  palanques  de  cimento,  pois  apresentam maior

durabilidade. Eles são mais caros que os demais tipos de palanques, porém a planta se adapta

melhor,  pois não rejeita  esse tipo de material.  Na área sem cobertura,  a empresa P.B não

utiliza sistema de irrigação na propriedade de Novo Hamburgo. A pitaya absorve a água da

chuva, preferindo ambientes  com pouca umidade e que apresentem bom escoamento,  sem

água  empoçada  ao  seu  redor.  A  planta  não  é  totalmente  dependente  de  irrigação,  mas

desenvolve-se melhor se usufruir da irrigação por gotejamento (Figura 13).

Figura 13: Pitaya com irrigação por gotejamento
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Fonte: elaborado pelo autor (2018)

O cultivo da pitaya favorece a preservação dos recursos hídricos locais, pois é uma

planta que depende de pouca água, diferente de outras culturas que são muito dependentes de

água, como o arroz, por exemplo. 

5.3.1.2 Área coberta - estufa

A  pitaya  pode  ser  cultivada  em  área  coberta,  o  que  propicia  o  seu  melhor

desenvolvimento. Por preferir ambientes mais quentes, a pitaya plantada em estufa geralmente

cresce mais rápido do que em ambiente aberto, pois na estufa a temperatura fica mais elevada.

Embaixo da estufa a temperatura atinge em torno de 5 a 8 graus Celsius a mais do que no

ambiente externo, conforme relato do Sr. Diego.

Na área coberta da propriedade da empresa P. B. está sendo testada a utilização do

sistema de gotejamento de forma aérea. Na estufa a planta não recebe diretamente a água

proveniente da chuva, portanto fica dependente de algum sistema de irrigação. No local, na

empresa  P.  B.,  foram instaladas  tubulações  aéreas  com múltiplas  saídas,  por  onde  saem

mangueiras  cegas  (sem  gotejadores)  que  posteriormente  se  unem  com  as  mangueiras

gotejadoras. O local da estufa possui a metragem aproximada de 32 x 58 metros, segundo o

Sr. Diego. Antes da completa instalação do sistema de irrigação por gotejamento no local, é

necessária a irrigação manual  de todas as plantas  da estufa três vezes na semana por um

funcionário. São distribuídos cerca de 5 litros de água em cada planta em cada regada, com

regador manual. A cobertura da estufa teve um custo de cobertura total de R$8.000,00 de

lonas, R$4.000,00 de arcos e R$6.000,00 de arames. A expectativa é que as plantas cultivadas

na  estufa  apresentem uma  produtividade  maior  de  aproximadamente  30% em relação  às
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cultivadas na área aberta. A estufa protege mais a planta contra o vento, a geada e o granizo,

fatos que ocorrem no inverno do Rio Grande do Sul e podem prejudicar o desenvolvimento da

muda.

As mudas plantadas em dezembro de 2017 na estufa já tinham, em abril de 2018, na

grande maioria, alcançado praticamente o tamanho das mudas plantadas um ano antes na área

descoberta, as quais foram cultivadas em dezembro de 2016. Na estufa, inclusive, uma muda

já apresentou quatro brotos acima da linha do pneu, enquanto que algumas mudas da área

descoberta ainda não atingiram essa linha. Esse desenvolvimento superior da planta localizada

na estufa se atribui ao ambiente mais quente e a irrigação ideal realizada. Após a irrigação por

gotejamento  ser  instalada,  a  irrigação  manual  poderá  ser  dispensada,  o  que  liberará  o

funcionário para efetuar outras atividades no tempo antes despendido para regar manualmente

as plantas do local.

Na área coberta da propriedade são utilizados palanques de autoclave,  já que neste

ambiente não estão diretamente expostos à ação do tempo e apresentam um custo menor de

aquisição. No palanque feito de autoclave, porém, a pitaya apresenta adaptação negativa, não

se fixando da mesma forma do que no de cimento. O tempo de durabilidade também é inferior

do que o palanque de cimento.

5.3.2 Os benefícios da pitaya

O consumo da fruta traz grandes benefícios, segundo o Sr. Diego, da empresa P. B.. A

fruta auxilia em diversos aspectos, dentre eles: combate à osteoporose, diabetes, depressão e

ansiedade;  anti-idade;  anti-inflamatório;  beleza  da  pele;  visão;  sistema  cardiovascular;

colesterol e prevenção do câncer. Além disso, a pitaya ajuda no emagrecimento, pois possui

baixas calorias e auxilia no controle do apetite, reduzindo a fome, conforme Dr. Rocha. Em

relação à flora intestinal, a pitaya estimula o crescimento de bactérias probióticas para manter

a flora intestinal equilibrada. O consumo da fruta colabora também no aumento da imunidade,

pois atua na saúde gastrointestinal favorecendo seu funcionamento e atua no combate a vírus

e bactérias. A pitaya auxilia no combate a osteoporose, já que é rica em cálcio e fósforo,

sendo que ambos controlam o metabolismo da massa corpórea auxiliando na prevenção da

ocorrência  da doença.  Por  apresentar  baixo teor  de índice  glicêmico,  auxilia  a regular  os

níveis de açúcar e ativar o organismo na condição de diabetes. 
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Segundo  Dr.  Rocha,  a  ingestão  regular  da  fruta  também  auxilia  na  prevenção  do

envelhecimento  devido  à  grande  concentração  de  vitaminas  e  minerais  antioxidantes  que

ajudam a  combater  os  radicais  livres.  A  pitaya  atua  como  anti-inflamatório,  pois  possui

grande teor de vitaminas e minerais. O consumo produz a alcalinização do sangue, auxiliando

na redução da inflamação das juntas, regenerando ferimentos e reduzindo dores e inchaços. 

A fruta contribui, ainda, no quesito beleza para quem a consome regularmente, pois é

fonte  de  gorduras  monoinsaturadas,  e  o  seu  consumo  auxilia  no  combate  à  depressão  e

ansiedade. Ela possui grande concentração de vitaminas do complexo B e cálcio, que fazem

parte da formação de células nervosas, ajudando a reduzir a incidência de depressão. Para o

sistema cardiovascular, contribui com ômega 3 e 6, reduzindo os triglicerídeos e ajudando a

estabilizar a pressão arterial. Também contribui com o nível de colesterol, pois possui niacina

(vitamina B3), diminui os níveis de mau colesterol e aumenta os níveis de bom colesterol. As

sementes da mesma possuem uma significativa quantidade de Fito albuminas, que bloqueiam

o aumento de células tumorais reduzindo os metais pesados, responsáveis em parte pelo início

dos tumores. Também contribui na qualidade de vida da pessoa portadora de câncer,  pois

auxilia na redução da fadiga, náuseas, vômitos, dor e aumenta o apetite (ROCHA).

5.4 Fundamentação legal e estimativa de custos

O custo da irrigação pode ser citado através de uma avaliação econômica, onde serão

descritos aproximadamente os gastos e os retornos anuais idealizados no projeto agrícola.

Usando  como  base  essa  avaliação  econômica,  o  resultado  desta  avaliação  indicará  se  é

interessante ou não a implantação de um sistema de irrigação.

Para implantação de irrigação por gotejamento, o valor varia conforme o tamanho da

propriedade. Como critério de julgamento de um projeto de irrigação, podemos citar a análise

de  economia  de  água  que  gerará  com  a  implementação  de  um  projeto  de  irrigação  por

gotejamento se comparado com um projeto de irrigação por aspersão, por exemplo.

O  custo  de  produção  inicial  para  um  hectare  de  pitaya  é  de  aproximadamente

R$45.000,00. No espaço de 1 hectare são necessários 833 palanques que custam R$17,00

cada, se for escolhido o palanque de cimento. Em cada palanque são plantadas 3 mudas de

pitaya, ao custo que varia entre R$12,00 e R$15,00 cada muda. No total são plantadas 2500

mudas em um hectare.
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5.5 Prazo, local e condições de entrega

O prazo de implantação de um projeto de irrigação por gotejamento varia de acordo

com a modalidade escolhida,  o tamanho do local  escolhido e o tipo de terreno existente,

conforme informações coletadas na empresa V.I.

As condições de entrega podem ser acordadas com o proprietário da área rural: se será

realizada por etapas ou não, especialmente se for um projeto para um local muito extenso.

5.6 Obrigação das partes, acompanhamento e fiscalização

Se o proprietário  rural  contratar  uma empresa  especializada  em irrigação,  como a

empresa V. I., o proprietário tem a obrigação de efetuar os pagamentos conforme acordado,

assim como a empresa possui a obrigação de entregar o projeto com plena capacidade de

operação, dentro do prazo combinado.

O acompanhamento deve ser realizado pelo responsável pela criação e implantação do

protejo de gotejamento, bem como o proprietário ou responsável pela área rural destinada ao

sistema de irrigação. 

5.7 Pagamento, subcontratação e sanções  

O  pagamento  de  um  sistema  de  irrigação  é  feito  por  contrato  celebrado  entre

proprietário rural e empresa, onde consta o valor definido pelo projeto, bem como a forma de

pagamento e as devidas multas em caso de descumprimento.

Por se tratar de um serviço especializado, não há possibilidade de subcontratação. 
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 6 CONCLUSÃO

Durante o presente trabalho foi possível observar a grande importância de prezarmos

pelo uso racional de água. Foi apresentada uma solução viável que gera economia de recursos

hídricos,  proporcionada por meio do modelo de irrigação por gotejamento,  que diminui  o

volume  de  água  necessária  e  o  percentual  de  desperdício.  Foi  possível  expandir  o

conhecimento de irrigação por gotejamento voltado para o Vale dos Sinos.

Conforme  dados  da  Emater-RS,  em  uma  década  ocorrem  em  média  7  anos  de

estiagens prolongadas. O trabalho apresentou como alternativa, através da adoção do sistema

de gotejamento nas propriedades rurais, uma redução das perdas ocasionadas na produção

gaúcha em virtude da estiagem no RS. Foi divulgado que a cultura da pitaya irrigada por

gotejamento pode aumentar a renda do produtor rural.

Em razão da necessidade da redução do consumo de água proveniente da Bacia do Rio

dos Sinos,  especialmente  da quantidade  utilizada  na  atividade  agrícola,  foi  encontrada  na

cultura  da pitaya  uma atividade  produtiva  ainda pouco divulgada.  Durante a  investigação

realizada na utilização da irrigação por gotejamento nesta cultura, foi identificada a redução

do desperdício de água neste sistema.
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