
Produção de Arroz e o Desafio da  
Conservação de Água

Mudar a face do planeta para alimentar o mundo.

Enquanto a demanda por água aumenta ao redor do mundo, produtores de arroz começam a questionar os métodos  
tradicionais de irrigação, e descobrem que apenas poucas alternativas estão disponíveis. A competição pelo recurso mais 
precioso do planeta levou ao cultivo de arroz sob irrigação mecanizada.*

Desde que a Valley®  fundou a indústria da irrigação mecanizada em 1954, pivôs centrais irrigam desde as mais simples 
lavouras de grãos até as mais complexas hortaliças. Atualmente a Valley está incentivando e apoiando pesquisas para  
aprimorar a produção de arroz sob irrigação mecanizada na busca contínua pela conservação da água e alimentação da  
crescente população ao redor do mundo.

Com a irrigação mecanizada o arroz pode ser produzido em áreas onde o cultivo não era possível até agora. Sob  
irrigação tradicional por inundação, o arroz precisa ser cultivado em áreas mecanicamente niveladas ou com mínima declividade,  
exigindo ainda construção de taipas e estruturas na superfície para condução da água para irrigação. Sistemas mecanizados 
são capazes de irrigar o arroz na maioria dos tipos de campos, e consequentemente maior área pode ser cultivada!

Experimentos com arroz sob pivôs centrais Valley foram e estão sendo conduzidos na América do Sul e Estados Unidos. 
Quando comparada com os métodos tradicionais de irrigação por superfície, a irrigação mecanizada utiliza até 50% menos 
água na produção de arroz. Resultados já positivos são confirmados e melhorados a cada ano e, com a sua ajuda, poderemos 
aumentar a produção mundial de arroz conservando os recursos naturais de nosso planeta. 

* Patente pendente.
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Valmont Industria E Comercio LTDA
Av. Francisco Podboy, 1600
Distrito Industrial I
Uberaba/MG - Brazil 
CEP 38056-640 
Telephone: 55-34-3318-9000 
Fax: 55-34-3318-9001 
E-mail: comercial@valmont.com.br

www.valleyirrigation.com

Entre em contato com o Revendedor Valley de sua região para  
maiores informações.

A Valmont® possui uma política de desenvolvimento e melhoria contínua de seus produtos. Como resultado, certas alterações no padrão dos equipamentos, 
opções ou preços podem ocorrer após a publicação deste material. Algumas imagens e especificações podem não ser idênticas às da produção atual. O 
revendedor Valley® de sua região é a melhor fonte de informações atualizadas. Valley Irrigation reserva o direito de alterar modelos e especificações de 
produtos a qualquer momento sem prévio aviso.

©2009 Valmont Industries, Inc., Valley, NE 68064 USA. Todos os direitos reservados. PT11230  JN  7/09

Benefícios do Cultivo de Arroz sob Irrigação Mecanizada

•	 O controle da erosão por escoamento 
superficial	aumenta	a	fertilidade	e	o	
rendimento do solo

•	 Melhor	fixação	de	insumos	e	pesticidas	
aplicados reduz os riscos ambientais

•	 Áreas inundadas causam  
atolamento frequente das  
colhedoras

•	 Áreas secas proporcionam colheita 
rápida, fácil e limpa

•	 O solo está automaticamente pronto 
para a rotação de culturas  

•	 Erosão devido ao escoamento 
superficial	reduz	a	fertilidade	do	
solo e contribui para a poluição 
dos lençóis freáticos

•	 Pequena necessidade de preparo do solo
•	 Cultivo mínimo ou plantio direto

Irrigação por Inundação Irrigação Mecanizada

Combustível 162.33 64.5
Energia Elétrica 75.75 29.13
Manutenção e Reparo de 
Máquinas 97.68 78.03
Manutenção da Área 255.44 153.85
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Resultados baseados em lavoura comercial de ~120 hectares no Brasil
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Custos Variáveis da Produção de Arroz com Irrigação 
Mecanizada e Inundação
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Método de Irrigação

Resultados baseados em lavoura comercial de ~120 hectares no Brasil

Lâmina Média Aplicada (mm)
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