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- CONTEXTO TÉCNICO; 

- A IMPORTÂNCIA DA CITRICULTURA PARA O 

BRASIL E O TAMANHO DO PARQUE CITRÍCOLA; 

- A NECESSIDADE DA IRRIGAÇÃO NA 

CITRICULTURA, PLANEJAMENTO MACRO 

ESTRATÉGICO E PLANEJAMENTO ESPECÍFICO 

(TÉCNICAS AVANÇADAS); 

- DESAFIOS ATUAIS E SUGESTÕES; 

- ÁREAS POTENCIALMENTE IRRIGÁVEIS; 

- A DISPUTA PELA ÁGUA E O MEIO AMBIENTE. 

APRESENTAÇÃO 



•Fórum de aprimoramento técnico retratando a 
citricultura, com o objetivo de auxiliar o 
desenvolvimento sustentável; 

•A irrigação viabilizando a citricultura no centro 
norte do estado de São Paulo e sul de Minas 
Gerais, passando a ser considerada como 
essencial nestas áreas; 

•O alto índice de crescimento da irrigação e os 
impactos ambientais; 

•A  necessidade imediata de monitoramento e 
manejo das áreas irrigadas.  

CONTEXTO TÉCNICO 



•Localização do parque citrícola “elevado 
déficit hídrico”; 

•Resultados financeiros positivos e a realidade 
do segmento da irrigação na citricultura; 

•Segundo a ASSOCITRUS a citricultura ocupa 
o 4 lugar nas exportações brasileiras, gera 400 
mil empregos diretos e 1,2 milhões indiretos, 
fatura U$ 5 bilhões na cadeia produtiva e U$ 
1,1 com exportação, só em São Paulo está 
presente em 300 municípios (80% do 
agroneg.). 

A IMPORTÂNCIA DA CITRICULTURA 



• Vantagens diretas e indiretas: 

•Aumento significativo de produtividade; 

•Melhor qualidade dos frutos (casca, cor, 
tamanho e sabor “brix e rátio”;  

•Maior período da safra ; 

•Melhor controle fitossanitário; 

•Redução de insumos e custo; 

•Desenvolvimento da indústria cítrica e afins; 

•Maior desenvolvimento da pesquisa; 

•Maior e melhor resultado financeiro. 

 

A IRRIGAÇÃO NA CITRICULTURA 



•Sistemas de irrigação mais eficientes quanto a 
ecomonia de água e energia; 

•Utlização do potencial máximo dos sistemas e 
irrigação e correta aplicação d’água (manejo) e 
fertirrigação (maior produtividade/ha x menor 
volume d’água aplicado); 

•Sub Irrigação(aguação) x Resultados; 

•Recomendações para o planejamento do setor 
macro e micro estratégicos (maior interação e 
readequação); 

•Resultados obtidos (reavaliações periódicas). 

TÉCNICAS AVANÇADAS  



•Critérios p/ determinar a disponib. hídrica das 
microbacias, visando o melhor aproveitamento 
dos recursos hídricos (Q7,10, Q95 ou 
parâmetro(s) x risco assumido pelo produtor;  

•Recursos Hídricos, garantia do “Q7,10 (%)” do 
manancial para preservação da fauna e flora e a 
vazão excedente utilizar 100% para gerar 
desenvolvimento sustentável (múltiplos usos). 

•Esclarecer a co-responsabilidade do usuário; 

•“Novas alternativas” que auxiliem no monitor/ e 
disponibilidade d’água superficial e subterrânea, 
garantindo a preservação do meio ambiente. Ex: 
Parâmetros p/ represamento d’água x APP; 
outorga de poço x vazão específica x recarga; 
barramentos e escadas de peixe; 

 

DESAFIOS ATUAIS DA IRRIGAÇÃO 



•Facilitar a regularização da captação e a 
disputa entre todos os setores consumidores; 

•Reavaliação dos conflitos e corporativismo; 

•Criar alternativas para auxiliar os conflitos 
(Câmaras Independentes e facilidades na out.). 

•MATAS NATIVAS, APP’s e Reservas Legais, 
vinculadas a outorga e matrícula; 

•Bacia do Piracicaba, menos de 2% de MATAS; 

•Recursos das fotografias aéreas; 

•Grandes impactos x pequenos impactos; 
loteamentos x reservas legais, poluição do Ar, 
da água (esgoto x saúde pública) e do solo e 
subsolo (aqüífero). 

cont. 



•Adotar os “critérios observados” para auxiliar o 

planejamento regional dos recursos hídricos e a 

regularização ambiental; 

•Adotar imediatamente a cobrança d’água; 

•Adotar equipamentos de medição direta e 

obrigatoriedade do manejo das áreas irrigadas; 

•Adotar normas para fertirrigação e quimigação 

protegendo o meio ambiente (preservação do 

solo, “um enorme problema ambiental”); 

• Definição dos procedimentos de conflitos dos 

usos das águas e obrigatoriedades para os 

demais setores (público, loteamentos e indust.); 

•Reuso d’água. 

SUGESTÕES 



A correta aplicação da irrigação integrada com o 
meio ambiente, propiciando a sua máxima 
potencialidade, gera aumento de produtividade, 
maior valor agregado, maior volume de 
produção, maior desenvolvimento com melhor 
qualidade = desenvolvimento sustentável.  

•Atenção ao inverso. Dificuldades para se 
desenvolver uma nova atividade x facilidades 
para paralizar uma atividade existente 
(inviabilizar a vocação agrícola nacional). 

•Segundo a ONU 1 ha de fruticultura irrigada 
gera um emprego direto (menor custo de empr.) 

PERSPECTIVAS 



Devemos reavaliar constantemente os 
parâmetros adotados para o  planejamento  
macro  e  micro   estratégico  do setor agrícola 
estadual e a preservação do meio ambiente, 
garantindo o desenvolvimento sustentável e 
melhorando a viabilidade do segmento citrícola e 
demais. 

Identificação do problema = ação preventiva e/ou 
corretiva.  

        

        FIM 

CONCLUSÃO 


