INTRODUÇÃO
Em conjunto com as edições da revista ITEM e os Anais dos Conirds, a ABID, para manter vivo e
subsidiar as interlocuções que ocorrem nesses eventos, está disponibilizando as
apresentações da programação do XXIV Conird . São valiosas contribuições para um amplo
leque de negócios com base na agricultura irrigada. Ao conjugar as edições da revista ITEM, do
nº 98 ao nº 103, com as diversas apresentações inseridas neste site, como as dos XXIII e XXIV
Conirds, os interessados poderão despertar para mais estudos, mais pesquisas e,
principalmente, coletar mais subsídios para melhor planejar, ajustar e desenvolver seus
negócios. Nesse conjunto, foco na reservação das águas e na gestão integrada dos recursos
hídricos, superficiais e subterrâneos, enseja amplas reflexões .
As evoluções nas atitudes e decisões, para que todo o universo de produtores possa melhor
aquilatar os custos e oportunidades da conservação dos recursos naturais e a reservação das
águas, bem como da inserção da agricultura irrigada em seus negócios, precisam ser
permanentemente estimuladas. Nessa linha, há também a oportunidade de se discutir o lado
da comunicação, fazendo-a com espírito crítico, com muitos questionamentos, como tratado e
disponível no leque dessas apresentações. Trata-se de uma fragilidade que precisa ser vista
e
superada. Desenvolver a cultura da agricultura irrigada será sempre uma intangível agregação
de valores. Há um imenso leque de oportunidades pelo Brasil afora com vistas à estratégica
utilização das águas, que é vital na produção de alimentos.
Vale atentar sempre para o alcance da agricultura irrigada nas mais diferentes condições.
Exemplos como o dos cultivos protegidos ao lado do Rio Amazonas, bem como da pequena
horta em epicentros da seca, nos mais perversos rincões de pobreza.
A coleta, a reservação e a alocação do que eventualmente há de precipitações podem
proporcionar incomensuráveis benefícios socioeconômicos. Desde a produção de hortaliças
com apenas um canteiro, com a finalidade de garantir uma nutrição rica à criança para manter
a boa formação do cérebro, ao fomento das mais diversas cadeias de negócios pelo Brasil
afora, independentemente do porte e das condições dos produtores, há muito a ser feito.

São investimentos que, além de aspectos sociais, de atentar para pequenos detalhes, têm o
alcance de alavancar os negócios em escala, com geração de riquezas e empregos.
A endogenia dos empreendedores, local por local, é uma força maior para fazer acontecer
mudanças e o chamado desenvolvimento sustentável. Assim, no lugar de iniciar com restrições
ao uso dos recursos hídricos, entende-se como mais sábio e mais oportuno fazer prosperar
diversas iniciativas, estimulando-as para que as inovações, com o concurso de atores
interessados nos mais diferentes flancos , possam proporcionar esse almejado
desenvolvimento. O trabalho de "garimpar" informações, seguramente, é um dos bons
desafios nesse torvelinho das diversas apresentações aqui colocadas. Demandas adicionais,
críticas e sugestões são muito bem vindas em
abid.agriculturairrigada@gmail.com.

