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Acontece

CBH-Guandu colhe frutos do Programa
de Incentivo ao Uso Racional
da Água na Agricultura
Membros do Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Guandu (CBH-Guandu)
e convidados participaram, na tarde do
dia 20 de agosto, de uma visita técnica
a uma propriedade, localizada na zona
rural de Afonso Cláudio, contemplada pelo
Programa de Incentivo ao Uso Racional da
Água na Agricultura (P22). No encontro, foi
possível ver de perto o funcionamento do

irrigâmetro, além de conhecer os resultados
do programa, relatados pelos proprietários,
José Luiz dos Reis e José Carlos. O projeto
foi implantado na bacia no ano de 2013
e, segundo Márcio Mota, professor da
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e um
dos idealizadores do produto, já é possível
observar economia de água na região, além
da melhoria da qualidade da lavoura.

O PROGRAMA
O Programa de Incentivo ao Uso
Racional da Água na Agricultura
beneficiou 37 produtores rurais na
Bacia do Guandu, com a instalação do
irrigâmetro, aparelho desenvolvido
pela UFV que indica, de forma
simples, quando e quanto irrigar.
Outros três ainda estão em processo
de instalação.
Os proprietários rurais que receberam o irrigâmetro foram indicados pelo

Comitê, tendo como critérios de seleção o tipo de cultura, a localização geográfica e presença em zonas de conflito.
As propriedades escolhidas são visitadas
por técnicos contratados pelo programa,
que analisam: tipo de solo, sistema de
irrigação, produto cultivado e temperatura do local. A partir das informações
coletadas, o irrigâmetro de cada participante é configurado.

Impactos positivos

Os resultados já são perceptíveis na Bacia do Rio Guandu.
Confira alguns depoimentos.
José Luiz dos Reis

produtor rural contemplado pelo
irrigâmetro
“Antes, a gente produzia uma
goiaba murcha e amarelada. Após
a instalação do irrigâmetro, o nosso
produto ganhou mais qualidade e a
cor do fruto mudou totalmente, porque
a goiaba ficou revigorada por receber
água na hora certa. Com a orientação
do aparelho, ficou muito mais fácil
controlar a irrigação. Neste último mês
nós irrigamos a produção três vezes.
Sem o aparelho, nós teríamos irrigado,
no mínimo, oito vezes.”

Valdete Soares

presidente do CBH-Guandu

“Estávamos ansiosos para ver os
resultados na bacia e a maioria dos
produtores
respondeu
conforme
esperávamos. Acreditamos que os
frutos desse projeto serão muito
bons para a nossa bacia e ajudarão
na recuperação e até na diminuição
dos problemas ambientais do Rio
Guandu.”

Márcio Mota

professor da UFV e responsável
pelo programa na bacia
“O saldo foi altamente compensador.
Os produtores estão muito satisfeitos
com o equipamento, por diversas razões. A primeira é econômica. Eles têm
consumido menos energia, aumentado
a produção e a qualidade do produto, e
isso tem refletido também em economia de água.”

Ana Paula Alves Bissoli

secretária executiva do CBH-Guandu
“O nosso principal objetivo ao
implementar esse programa foi o
caráter agrícola da Bacia. Apesar de ter
uma disponibilidade hídrica razoável,
entendemos que no futuro, com o
aumento da demanda, a quantidade de
água pode diminuir. O nosso objetivo
é, além de incentivar os produtores
rurais a produzirem mais e melhor, em
quantidade e qualidade, é fazer isso
utilizando adequadamente os recursos
hídricos, de forma a evitar o surgimento
de novas áreas de conflito.”

