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“Envelhecer é tornar-se invisível” 
(Leandro Karnal, filósofo e historiador) 
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Seminário 1 

Ao que nos deixa transparecer, a agri-

cultura irrigada sustentável ganha cada 

vez mais espaço na agenda do Gover-

no do Estado de São Paulo. Na última 

semana, a Secretaria da Agricultura e 

Abastecimento realizou o Seminário 

sobre Agricultura Irrigada na sua sede, 

com a participação do presidente ho-

norário do ICID (International Commis-

sion on Irrigation and Drainage), o pro-

fessor Doutor Chandra A. Madramoo-

too. Um indiano radicado no Canadá, 

mais precisamente em Montreal, onde 

atua na como Diretor do Water Innova-

tion Lab e também lecionando na Ja-

mes McGill University. 

Tecnificação OK! 

O indiano abriu o ciclo de palestras 

com chave de ouro. A bem da verdade,  

no que se refere a produção, o Profes-

sor Madramootoo trouxe informações 

que só vieram avalizar o elevado grau 

de tecnificação da nossa região, ou 

seja, mostrou um pouco daquilo que já 

é realidade em muitas propriedades de 

irrigantes do sudoeste paulista, nota-

damente, entre os associados da AS-

PIPP. Foi muito bom saber que esta-

mos no compasso do que existe de 

melhor do mundo! 

Chamou a atenção 

Mas, saltou aos olhos as imagens 

transmitidas nos últimos slides de sua 

palestra. Após disparar frases [em in-

glês] de efeito, tais como, “o produtor 

precisa estar mais conectado com o 

mercado” ou ainda “precisamos traba-

lhar cadeias produtivas de excelência”, 

o professor demonstrou aquilo que foi 

a “cereja do bolo” da sua apresentação. 

Imagens de sistemas produtivos em 

propriedades rurais, com operação de 

seleção, verdadeiras linhas de produ-

ção, com produtos preparados para o 

mercado. Atuando como consultor do 

governo  chinês, o indiano deixou ain-

da uma provocação que ecoou pelo 

auditório e ainda ressoa: “Se a China 

pode, porque o Brasil não pode?”.  

Provocações 

Aliás, provocações não faltaram duran-

te o seminário. Grande parte delas vin-

das de Helvécio Saturnino, presidente 

da Associação Brasileira de Irrigação e 

Drenagem (ABID), em todas as vezes 

que lhe davam oportunidade. Contudo, 

a provocação certeira foi da diretora 

Executiva da ASPIPP, Priscila Silvério 

Sleutjes, que propôs a criação da Câ-

mara Setorial da Agricultura Irrigada. 

Se criada, certamente o setor ficará 

fortalecido para acompanhar algumas 

demandas, tais como, o Plano Estadual 

da Agricultura Irrigada e demais políti-

cas públicas. Caso aconteça antes de 

dezembro, a ASPIPP fecha o ano com 

chave de ouro - adornada com um 

belo chaveiros de diamantes –. 

Filosofando 

Perseverança significa pararmos não 

porque estamos cansados, mas porque 

a tarefa foi concluída. O sucesso nas 

batalhas é não guerrear até você se 

cansar, mas até quando o inimigo se 

cansar. Quando estamos entusiasma-

dos e cheios de energia, trabalhamos 

com vigor em nossas tarefas. É somen-

te quando ficamos esgotados que pre-

cisamos perseverar. A perseverança 

não exige mais do que temos, mas 

tudo o que temos. Perseverança é mui-

to mais do que trabalhar duro ou sim-

plesmente tentar. Perseverança é in-

vestimento. É a disposição de nos vin-

cularmos emocional, intelectual, física e 

espiritualmente a uma ideia, um pro-

pósito ou uma tarefa que tenha sido 

concluída. Persevere no trabalho duro, 

nos relacionamentos, no tratar os ou-

tros com respeito, em aprender e cres-

cer, no relacionamento diário com 

DEUS, enfim, persevere sempre na vida, 

até que ela se conclua. Prá pensar... 



A possibilidade de criação de uma Câmara Setorial para 

orientar, propor e acompanhar as políticas públicas do 

setor de irrigação foi discutida durante um seminário 

sobre agricultura irrigada, realizado no último dia 6, na 

sede da Secretaria de Estado da Agricultura de Abasteci-

mento, em São Paulo. 

O evento reuniu aproximadamente 50 participantes, 

entre pesquisadores, autoridades, representantes de 

órgãos públicos e de entidades ligadas ao setor. Ao to-

do, durante a programação, foram realizadas 6 palestras 

acerca do eixo-temático irrigação, inclusive com a pre-

sença do convidado internacional: o professor Chandra 

A. Madramootoo, que atua na James McGill University, 

em Montreal, Canadá, além de ser presidente honorário 

da ICID. 

A iniciativa de criação da Câmara Setorial foi lançada 

pela diretora Executiva da Associação Sudoeste Paulista 

de Irrigantes e Plantio na Palha (ASPIPP), Priscila Silvério 

Sleutjes, durante sua apresentação no seminário. “O se-

tor produtivo precisa dialogar com os órgãos públicos 

dos diferentes setores, buscando o entendimento para a 

viabilização de políticas públicas. Fica a proposta para 

que seja levada ao secretário”, ponderou ela 

Câmara Setorial  

Criadas na década de 90, as Câmaras Setoriais da Secre-

taria de Agricultura e Abastecimento são fóruns de in-

terlocução entre o setor público e privado, com o obje-

tivo de fomentar as políticas públicas e o fortalecimento 

do agronegócio paulista. Nela, reúnem-se pesquisado-

res, técnicos, produtores rurais, representantes dos seto-

res de insumos, transporte, beneficiamento, armazena-

mento, industrialização, comércio e consumo, ou seja, 

todos agentes diretos e indiretos das cadeias produti-

vas. 

Atualmente, são 31 câmaras setoriais ativas que, no âm-

bito da Secretaria, estão sob a responsabilidade da Co-

ordenadoria de Desenvolvimento do Agronegócio – a 

Codeagro –. Cada câmara se reúne ordinariamente a 

cada três meses, ou extraordinariamente por solicitação 

do presidente, que é escolhido no colegiado, ou do se-

cretário executivo, designado pela Codeagro. As deci-

sões são consensuais e, uma vez adotadas, representam 

o compromisso de implementação da medida aprovada 

ou recomendada a ser assumido pelos diversos seg-

mentos da cadeia de produção respectiva. 

Palestrantes 

Além de Priscila e Madramootoo, o Seminário contou 

com a participação dos seguintes palestrantes: Professor 

Durval Dourado Neto (Vice-diretor Esalq); Regina Célia 

de Matos Pires (Apta-IAC); Júlio César Thoaldo Romeiro 

(EDR Botucatu) e Fernando Aluízio Pontes de Oliveira 

Penteado (Banagro-FEAP). Da Redação 

ASPIPP propõe criação da Câmara Setorial  

da Irrigação à Secretaria da Agricultura 

Priscila Sleutjes (ASPIPP), Chandra Madramooto (Canadá), Helvécio Saturnino (ABID) e Tiago Egydio (Espaço ECO) 



 

Entre 1960 e 2015 a área irrigada no Brasil aumentou 

expressivamente, passando de 462 mil hectares para 

6,95 milhões de hectares (Mha), e pode expandir mais 

45% até 2030, atingindo 10 Mha. É o que aponta o Atlas 

Irrigação: Uso da Água na Agricultura Irrigada, estudo 

da Agência Nacional de Águas (ANA) lançado no último 

dia 2, durante o IV Inovagri International Meeting, em 

Fortaleza (CE). 

A média de crescimento estimado corresponde a pouco 

mais de 200 mil hectares ao ano, enquanto o potencial 

efetivo de expansão da agricultura irrigada no Brasil é 

de 11,2 Mha. O potencial de ex-

pansão apontado acentua a ne-

cessidade de um esforço crescen-

te de planejamento e gestão a 

fim de evitar ou minimizar confli-

tos pelo uso da água, em especial 

nas bacias hidrográficas que já 

possuem indicadores de criticida-

de quantitativa. 

Com dados inéditos, o Atlas Irri-

gação apresenta uma retrospectiva, um panorama atual 

e uma visão de futuro sobre a agricultura irrigada brasi-

leira, com foco no levantamento de áreas irrigadas, no 

potencial de expansão e no uso da água associado. 

Seus apontamentos permitem melhor atuação em áreas 

já consolidadas e naquelas que tendem se desenvolver 

mais rapidamente no horizonte considerado. 

Para o superintendente de Planejamento de Recursos 

Hídricos da ANA, Sérgio Ayrimoraes, presente no even-

to, o lançamento do Atlas no principal evento sobre 

irrigação é um marco na busca da segurança hídrica no 

Brasil. "Precisamos compreender a água como insumo 

ao desenvolvimento e não como gargalo", disse. Segun-

do ele, a ANA tem trabalhado para oferecer aos gover-

nos a base técnica que sirva de instrumento para a ges-

tão de recursos hídricos e para a tomada de decisões. 

A área atual equipada para irrigação estimada no estu-

do é de 6,95 milhões de hectares. Embora a atividade 

seja dispersa no território, o estudo identificou os prin-

cipais polos e características de 

concentração. 

Com base nas áreas atuais e pro-

jetadas para 2030, bem como no 

uso da água associado, foi possí-

vel estabelecer, em escala nacio-

nal, as principais áreas especiais 

de gestão dos recursos hídricos, 

subdivididas em três classes: po-

los consolidados com menor 

perspectiva de expansão, polos consolidados com maior 

perspectiva de expansão e polos emergentes com maior 

perspectiva de expansão. 

O setor de irrigação é o maior e mais dinâmico uso con-

suntivo de água dos mananciais no Brasil e no mundo: a 

maior parte da água é evapotranspirada pelas plantas e 

solos e não retorna diretamente aos corpos hídricos em 

um curto espaço de tempo. Embora a expansão do (...) 

Estudo da ANA aponta em 45% potencial de 
expansão da irrigação no Brasil até 2030 

“Precisamos compreender  

a água como insumo ao  

desenvolvimento e não  

como o gargalo”  
 

(Sérgio Aimorés, da ANA) 



(...) setor aumente o uso da água, diversos benefícios 

podem ser observados, tais como a otimização do uso 

do solo e de insumos (máquinas, implementos, mão-de

-obra etc.), o aumento e a regularidade na oferta de 

produtos agrícolas, o estímulo à implantação de agroin-

dústrias e a minimização de riscos meteorológicos e 

climáticos. 

Além disso, a irrigação, em geral, tende a ser acompa-

nhada ou antecedida por aperfeiçoamentos em outros 

insumos, serviços, máquinas e implementos. De acordo  

com o estudo, a agricultura irrigada é responsável pela 

retirada de 969 mil litros de água por segundo (969 m³/

s) e pelo consumo de 745 mil litros por segundo (745 

m³/s). 

Considerando os demais usos consuntivos, esses valo-

res correspondem a 46% da vazão total retirada (2.105 

m³/s) e a 67% da vazão de consumo (1.110 m³/s). Os 

números se equiparam aos dos Estados Unidos, onde 

59% da vazão de retirada é para irrigação, e à média 

global de cerca de 70% do consumo. No horizonte 

2030, estima-se que a área irrigada crescerá 45%, en-

quanto a retirada de água deverá crescer 38%. 

O menor crescimento do uso em relação à área deve-se 

à perspectiva de maior avanço de sistemas mais eficien-

tes no uso da água, tais como a irrigação localizada 

(gotejamento e microaspersão) e a aspersão por pivô 

central, que representaram 70% do incremento da área 

irrigada no país entre 2006 e 2016. Considerando as 

principais culturas irrigadas e sistemas de irrigação no 

Brasil, o Atlas Irrigação subdivide a agricultura irrigada 

em quatro grandes grupos: o arroz irrigado por inunda-

ção, a cana-de-açúcar, 

as demais culturas irri-

gadas por pivôs centrais 

e as demais culturas 

irrigadas por outros sis-

temas. 

Para cada divisão foi 

usada uma estratégia de 

análise diferente. O ar-

roz, que ocupa 22% da 

área, é responsável por 

37,8% do consumo da 

agricultura irrigada. Já a 

cana-de-açúcar, onde 

grande parte da área 

utiliza irrigação de sal-

vamento (pequenas 

quantidades), ocupa 

29% da área e consome 10,9% do total. Os pivôs cen-

trais ocupam 20% e consomem 20,5%, enquanto as de-

mais culturas em outros sistemas ocupam 29% e conso-

mem 30,8% do total da irrigação. 

O Atlas Irrigação é o resultado do empenho da ANA em 

fornecer uma nova base técnica com informações rele-

vantes sobre a agricultura irrigada brasileira na sua in-

terface com os recursos hídricos, subsidiando tomadas 

de decisão com vistas à segurança hídrica e à garantia 

dos usos múltiplos da água. 

A Política Nacional de Irrigação, (Lei nº 12.787/2013), 

busca, em diversos aspectos, ser compatível com a Polí-

tica Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), 

apesar de, esta primeira, ainda permanecer sem regula-

mentação. Um exemplo prático dessa compatibilidade é 

a definição de que os planos de irrigação sejam compa-

tíveis com os planos de recursos hídricos. 

Além do superintendente da ANA, participaram da 

abertura do evento representantes do Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS); da Com-

panhia de Desenvolvimento do São Francisco e do Vale 

do Parnaíba (Codevasf); da Secretaria da Agricultura, 

Pesca e Aquicultura do Ceará; da Secretaria Estadual de 

Ciência e Tecnologia; da Associação Brasileira de Irriga-

ção e Drenagem (ABID); da Escola Superior de Agricul-

tura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP); do Water For Food 

Institut e da Federação das Indústrias do Ceará (FIEC). 

Também estiveram presentes nomes da Universidades 

do Recôncavo Baiano (UFRB), do Instituto Federal do 

Ceará (IFCE) e do Instituto Inovagri. 

(com informações da Agência Nacional de Águas - ANA) 

Sérgio Aimorés Soares, superintendente de Planejamento da ANA, na apresentação do Atlas 
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Em evento realizado no último dia 4 e que contou 

com a presença de autoridades, diretores, clientes 

e colaboradores, o Grupo Stéfani-Ribeirão Diesel 

e a Massey Ferguson inauguraram as novas insta-

lações da sua filial da Praça Cadiz, do Jardim Eu-

ropa II, em Avaré. A unidade avareense é uma das 

22 concessionárias mantidas pelo grupo, que 

neste ano completa 70 anos de atuação e está 

sediada na cidade de Jaboticabal (SP). 

Para a inauguração, além do prefeito Joselyr Sil-

vestres, estiveram representantes da AGCO do 

Brasil – Massey Fergusson: o diretor comercial 

Rodrigo Junqueira (diretor); também estiveram o 

gerente comercial Juan Latorre; da Unimassey, 

Marçal Obata; da AGCO Finance, Simone Scherer 

(gerente comercial); do Consórcio Nacional Mas-

sey Fergusson, o coordenador regional Daniel 

Romano e Flávio Vincensi.  

A ASPIPP foi representada pelo diretor Luiz Fer-

nando Doneaux Júnior. 

O descerramento da fita inaugural foi precedido 

pela benção do padre Cônego Alberto Campeza-

to, da Paróquia Nossa Senhora das Dores de Ava-

ré. Durante a solenidade, também foram apresen-

tados os equipamentos de primeira linha e as no-

vidades da marca para o mercado, sendo servido 

um jantar aos convidados ao final.  

Da Redação 

 Stéfani Massey Fergusson inaugura nova 

sede da concessionária em Avaré 
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