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Irrigapote as an important agroecological alternative in the cultivation of bell pepper and tomato 
 

ABSTRACT The aim of this paper was to present the importance of IrrigaPote for low-cost family farming and its use in 
the cultivation of vegetables such as tomatoes and bell peppers. The bell pepper (Capsicum annuum L.) culture 
originates in the American continent, being one of the most produced horticultural crops, presenting various colorations 
in the pericarp, such as yellow, red, green, orange, cream and purple. The tomato (Lycopersicon esculentum Mill) is the 
most cultivated solanacea in the world, adopts the short cycle crop and high productivity. IrrigaPote is a low-cost and 
highly sustainable irrigation technology. This irrigation system was created by the partnership between Brazil and Africa, 
with this union between Makelle University in Ethiopia and Embrapa Amazônia Oriental (PA). 2013, where the project 
was developed in Africa, whose principle is to use rainwater and to store it for irrigation with clay pots. In view of the 
above, it is concluded that IrrigaPote is an important agroecological alternative for low-cost family farmers, and it is 
feasible to irrigate vegetables such as tomatoes and bell peppers, where the plant absorbs only the amount of water it 
needs, avoiding the appearance of pests and pests, which occur with excess moisture in the soil and plant caused by 
conventional irrigation. 
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REVIEW 

RESUMO O objetivo neste trabalho foi apresentar a importância do IrrigaPote para a agricultura familiar de baixo 

custo e sua utilização no cultivo de hortaliças como o tomate e pimentão. A cultura do pimentão (Capsicum annuum 

L.) tem origem no continente Americano, sendo uma das hortícolas mais produzidas, apresentando variadas 

colorações no pericarpo, como: amarelo, vermelho, verde, laranja, creme e roxo. O tomate (Lycopersicon esculentum 

Mill) é a solanáceas mais cultivadas pela agricultura do mundo, adota a cultura de ciclo curto e de alta produtividade. 

O IrrigaPote é uma tecnologia de irrigação de baixo custo e altamente sustentável, esse sistema de irrigação surgiu 

pela parceria entre Brasil e África, com essa união entre a Universidade de Makelle, na Etiópia com a Embrapa 

Amazônia Oriental (PA), com o surgimento em 2013, onde foi desenvolvido o projeto na África, que tem como 

princípio utilizar água da chuva e estocar para ser usada na irrigação com potes de argila. Diante do exposto, conclui-

se que o IrrigaPote é uma alternativa agroecológica importante para a agriculta familiar de baixo custo, sendo viável 

para a irrigação de hortaliças como o tomate e o pimentão, onde a planta absorve somente a quantidade de água 

que ela necessita, evitando o surgimento de pragas e moléstia, que acontecem com excesso de humidade no solo e 

na planta, provocado pela irrigação convencional. 
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Introdução 
 

O pimentão (Capsicum annuum L.) atualmente ocupa o decimo lugar entre as hortaliças com importante nível econômico no 

mercado hortifrutigranjeiro brasileiro. O pimentão é vastamente cultivado entre pequenos e médios produtores de hortaliças, 

principalmente devido ao rápido retorno financeiro, em virtude do curto período para o início da produção. Os pimentões são cultivados 

geralmente em locais abertos, todavia o seu cultivo torna-se mais eficaz em ambiente protegido (Bispo et al 2017). 

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill) tornou-se uma das cultivares mais importantes do mundo, atingindo no ano de 2014, 

aproximadamente, 4,30 milhões de toneladas de frutos frescos, com o volume total de 2,5% da produção alcançando a nona colocação 

no ranking mundial. O tomateiro tem origem na costa leste da América do Sul onde as temperaturas prevalecem entre 15 a 19 ºC, com 

precipitação pluviométrica de baixa intensidade permitindo seu desenvolvimento. Essa cultivar floresce e passa a apresentar frutos em 

condições climáticas variáveis em países de clima tropical, dentre eles destacasse o Brasil no qual produz mais de uma safra por ano 

(Dossa e Fuchs 2017). 

O uso intensivo do agrotóxico vem sendo, utilizado para o controle de pragas e doenças de lavouras. Tendo sua origem após as 

grandes guerras mundiais, quando a indústria química começou a produzir armamento. O uso maciço de agrotóxico tem promovido 

contaminação dos alimentos, águas e o ar. Estudos recentes encontraram resíduos de agrotóxicos na água da chuva em escola técnicas 

no Mato Grosso (Londres 2011). 

Diante do exposto, novas técnicas de irrigação eficiente, com baixo custo e adaptada a pequenas propriedades rurais, vêm sendo 

desenvolvidas com o intuito de aumentar a eficiência produtiva, nesse contexto à utilização de potes de argila é um método inovador, 

que possui características desejáveis. Além de eficiente e de baixo custo, a técnica apresenta componentes de sustentabilidade 

ambiental e social (Embrapa 2017). Kefa et al (2013) consideram o sistema de irrigação com potes de argila um dos mais eficientes 

sistemas para pequenos agricultores rurais.  

 Os métodos convencionais de irrigação das plantas levam a desperdícios hídricos, em virtude do favorecimento da propagação 

de pragas e moléstias pelo aumento da umidade na superfície do solo e da planta. Além da utilização de agrotóxicos, os quais promovem 

o desenvolvimento rápido da planta, porém com baixa qualidade (Londres 2011). 
A técnica de irrigação com potes de argilas cheios de água que posteriormente são enterrados na área a ser 

cultivada é fundamentada no princípio de minimizar as perdas de aplicação a campo (evapotranspiração e drenagem), 

sendo uma estratégia inteligente, podendo ser utilizada em condições climáticas desfavoráveis para a planta, como: 

período menos chuvoso ou período de baixa oferta hídrica por parte do produtor rural (Wolde-Georgis 2010).  

A técnica de irrigação com potes de barros enterrados no solo vem sendo vastamente utilizada em países de 

clima árido, como o Norte do continente africano, América Latina, Sudeste Asiático e Oriente Médio. Esses potes de 

argila podem ser uma técnica eficaz de fácil acessibilidade e ambientalmente sustentável, ajudando os produtores nos 

cultivos de legumes (Okalebo et al 1995; Daka 2001).  

O objetivo neste trabalho foi apresentar a importância do IrrigaPote para a agricultura familiar de baixo custo e 

sua utilização no cultivo de hortaliças como o tomate e pimentão. 
 

Pimentão 
 

A cultura do pimentão (Capsicum annuum L.) tem origem no continente Americano, sendo uma das hortícolas 

mais produzidas, apresentando variadas colorações no pericarpo, como: amarelo, vermelho, verde, laranja, creme e 

roxo (Carvalho et al 2013). 

O pimentão, planta arbustiva de ciclo curto, pode ser cultivado durante todo o ano. Seu caule é semilenhoso, 

podendo chegar entre 50 a 150 cm de altura. Essa planta frequentemente tem características de autopolizão. É possível 

elevar a taxa de cruzamento, que depende muito da ação polinizadora dos insetos. Seu sistema radicular é pivotante, 

podendo alcançar 120 cm de profundidade. O caule pode atingir valores superiores a 1m de altura, com flores de 

tamanho reduzido e coloração branca, isoladas, são hermafroditas, possuem um estigma e cinco anteras e são 

autógamas. Os frutos são do tipo baga e oco por dentro e seu formato varia de cúbico a alongado (Filgueira 2003). 

 O pimentão se desenvolve melhor em climas tropicais, não resistindo a baixas temperaturas. Solanácea, rica em 

vitaminas A e C, tendo mais concentração no pimentão amarelo. As três variedades são muito benéficas para o ser 
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humano, auxiliando no combate a doenças de seres humanos, devido à oferta do fósforo, sódio, cálcio e ferro (Souza 

2014). O pimentão completa seu ciclo entre 100-110 dias, isso englobando a semeadura até o início da colheita dos 

frutos, ainda em fase de maturação. Sendo assim, o período para a colheita de frutos maduros pode ser mais 

prolongado, em variedades de coloração amarela, vermelha, roxa. Dependendo do processo fitossanitário e a 

capacidade nutricional da planta, esse período pode se prolongar entre 3 a 6 meses de colheita (Souza 2014). 

O pimentão é economicamente importante e amplamente cultivado e faz parte das principais hortaliças 

consumidas pelos brasileiros, principalmente pelo sudeste e nordeste do país. A cultivar é de grande importância para 

a economia do Brasil, bem como no exterior (Leme 2012). Segundo o mesmo autor, os estados de SP e MG são os 

maiores produtores do pimentão do Brasil, sendo responsável por 35% da produção nacional. 
 

Tomate 
 

O tomate (Lycopersicon esculentum Mill) é a solanácea mais cultivada pela agricultura do mundo, adota a cultura 

de ciclo curto e de alta produtividade. Tendo origem Andina da América do Sul, sendo cultivada no México e 

posteriormente se difundindo pela Europa. Em 2001 a produtividade mundial do tomate foi de 105 milhões de tonelada 

de frutos frescos (Naika et al 2006). 

Segundo Naika et al (2006), o tomateiro possui cultura herbácea, de porte arbustivo e é uma cultivar perene. Seu 

caule é lenhoso que não consegue sustentar em posição vertical o peso dos frutos e até mesmo da planta. O seu 

crescimento indeterminado, mas com haste que pode atingir até 2,5 m de altura, isso feito a poda. Suas flores são 

bissexuais, com diâmetros de 1,5-2,0 cm. O seu desenvolvimento de floração ocorre entre as folhas ou não, com o tubo 

do cálice com pouca extensão e viloso, possuindo sépala, sendo constituída na maioria das vezes com 6 pétalas de 

coloração amarela que podem crescer até 1 cm de comprimento. Os frutos são carnosos, possui a estrutura globular e 

achatada e seu diâmetro é de 2-15 cm, com a superfície lisa ou canelada. Sua coloração quando estão maduros é 

geralmente de amarelo, laranja e vermelho. 

O Lycopersicon pode se desenvolver em locais onde a precipitação pluvial é de 15 °C a 19 °C durante a fase de 

desenvolvimento. Sendo assim, pode-se florescer e frutificar em temperaturas variadas. Essa cultura suporta de 10 °C 

a 34 °C e, quando é submetida a 12 °C, a planta reduz seu desenvolvimento (Silva et al 2006). De acordo com Naika et 

al (2006) a primeira colheita dos frutos pode ser determinada em 45-55 dias após a florescência, ou 90-120 dias após a 

semeadura. O fruto do tomate é rico em vitaminas B e C, ferro e fósforo ajudando o ser humano a combater doenças e 

a manter uma vida mais saudável.  

O tomate é uma hortaliça que possui grande importância econômica para o Brasil, sendo que desde 2008 é o 

segundo mais produzido mundialmente com uma produção de 129.649.883 toneladas. No ranking de produção mundial 

o Brasil ocupa o sexto lugar com três milhões de toneladas, sendo a China o maior produtor seguido dos Estados Unidos, 

Itália, Turquia e Egito (Brito Junior 2012). 
 

Pragas da cultura do pimentão e tomate 
 

Segundo Filgueira (2003), o cultivo convencional do pimentão e tomate é muito suscetível ao ataque de pragas, 

como pulgões, ácaros, vaquinhas e tripés, que geralmente são os mesmos do tomate e outras solanáceas. 

Os pulgões M. euphorbiae são insetos sucçores da seiva da planta, pertencente à ordem Hemíptera e família 

Aphididae, chegando a atingir no máximo 5 mm de comprimento. É uma das espécies mais disseminadas pelo mundo, 

sendo que outras espécies são pragas de grande relevância para várias culturas. O clima tropical é favorável para a sua 

reprodução dos pulgões, por partenogênese telítoca. O resultado será o nascimento de apenas fêmeas ápteras ou 

aladas, sendo assim, a última forma de disseminação da colônia. As temperaturas elevadas, baixa precipitação e as 

condições nutricionais das plantas estão atreladas levando ao crescimento populacional dos pulgões (Silva 2006). 

O ácaro rajado, Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) é a praga que mais ataca o pimentão, trazendo 

grandes prejuízos aos agricultores (Pacheco et al 2016). O ácaro rajado apresenta sua coloração nas cores verde, 

vermelha, alaranjada e branca, possuindo no seu dorso duas machas pretas. Os ácaros causam danos às plantas em 
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duas situações: (1) O favorecimento de seu crescimento populacional, que será a junção de vários fatores climáticos 

como temperatura elevada, ausência de precipitação e baixa umidade; (2) O desequilíbrio ambiental causado pelo uso 

incessante de fungicidas e inseticidas nas lavouras, sendo favorável ao seu crescimento populacional (Lopes 2007). O 

ácaro causa o atrofiamento das folhas levando a enrolasse, podendo prejudicar as gemas de crescimento da planta e, 

dependo infestação, pode ocorrer a queda de frutos pequenos e a perda da floração (Souza 2014). 

A vaquinha (Diabrotica speciosa) possui a sua estrutura corporal ovalada e sua cor verde brilhante, podendo 

atingir 5-7 mm de comprimento. Na sua fase adulta pode prejudicar as plantas quando se alimentam de sua área foliar, 

principalmente em sementeiras e recém-transplantada no campo (Lopes 2007).  

Os tripés (Ordem: Thysanoptera) são insetos sucçores da seiva da planta, chegando a atingir 1-2 mm de 

comprimento de coloração amarelo-claro e branco-hialino. Podem transmitir o vírus Tomato spotted wilt virus (TSWV) 

às plantas. O vírus é adquirido na fase larval, sendo capaz de transmiti-lo até a sua morte. Os sintomas mais comuns do 

vírus na cultura do pimentão são: paralisação do crescimento e deformação dos frutos, anéis concêntricos, faixa verde 

nas nervuras e mosaico amarelo. Plantas infectadas na sementeira ou após o plantio terá sua produção completamente 

prejudicada (Lopes 2007). 
 

Agrotóxicos 

 

Segundo Silva e Fay (2004) os agrotóxicos são compostos sintetizados usados na agricultura para precaver ou 

restringir consequências que ocasionam a disseminação de pragas. A comercialização dos principais produtos 

agrotóxicos são moléculas orgânicas sintetizadas que apresentam uma baixa massa molecular, normalmente menos 

solúvel em água e elevada atividade biológica. Sendo assim, na categoria de agroquímicos inclui todos inseticidas, 

fungicidas, herbicidas, fumigantes e distintos compostos orgânicos.  

De acordo com Cizenando (2012) os agrotóxicos foram inseridos na Alemanha no final de 1930, com intuito de 

ser usada na guerra como arma química. Depois que ocorreu a segunda Guerra Mundial (1941-1945), a agricultura foi 

um fato chave para mudar a realidade de países devastados pela guerra, sendo assim, ocorreu modificações na 

agricultura para se ter melhor desempenho e, desta forma, foram criados os agrotóxicos e os adubos sintéticos. Sendo 

o marco do crescimento na agricultura, a produtividade cresceu, criando possibilidade para toda agricultura mundial. 

Sendo o marco da agricultura que ficou conhecido como “Revolução Verde” que iniciou na década de 60.  

Lopes e Albuquerque (2018) afirmaram que o Brasil utiliza uma grande demanda de agrotóxicos, sendo assim, 

essa revolução foi impulsionada no Brasil na década 70, pela implantação do Programa Nacional de Defensivos Agrícolas 

(PNDA), onde o Brasil passa a ser o país que mais incentiva o uso de defensivos nas plantações. A nomenclatura 

agrotóxica passou ser utilizada no Brasil devido a criação da Lei Federal nº 7.802, de 1989, regulamentada pelo Decreto 

nº 4.074, de 2002. 

Segundo Pol et al (2015) os agroquímicos fazem parte da vivencia do agricultor e consumidor que tem contato 

direto, contaminando água, solo, hortaliças e frutas, que muitas das vezes não se têm informações corretas do uso 

indiscriminado de agrotóxicos que se utiliza. Segundo a Anvisa, em análises feitas para se ter o índice de contaminação 

de agrotóxico em hortaliças, os resultados foram que o pimentão tem (80,0%) de contaminantes e o tomate (32,60%). 
 

Irrigação convencional 
 

Segundo Testezlaf (2017), a irrigação foi criada na pré-história através dos desvios hídricos para suprir as 

necessidades das plantas. A partir dessa técnica, o ser humano conseguiu sobreviver em zonas áridas e semiáridas, 

transformando o ambiente com possibilidades de ser habitado. Sendo assim, o ser humano entendeu que ele 

necessitava de água para se manter vivo e as plantas também, pois as plantas se desenvolvem com mais eficiência e 

rapidez quando são irrigadas corretamente. 

No desenvolvimento das civilizações antigas, há no contexto histórico a presença da intensiva técnica de irrigação 

no desenvolvimento e sobrevivência dos povos, onde consta na história que as sociedades mais desenvolvidas ficavam 

as margens dos rios Nilo (Egito), Eufrates e Tigre (Mesopotâmia), Huang (China) e Hindus (Índia) (Testezlaf 2017). 
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De acordo com pesquisas realizadas pelo Programa Nacional (Proni 1989) constatou-se que, o Brasil comparado 

com outros países, possui a segunda maior área com irrigação, com 55 milhões de hectares, sendo 30 milhões de terras 

de várzeas e 25 milhões de terras altas. 

A irrigação convencional é a técnica que prevalece pelos elementos tradicionais de aspersão (tubulação, 

aspersores e moto bombas), tendo como princípio a movimentação na área de produção, abrangendo em cada ponto 

um campo da área irrigada ou conservar-se fixo no mesmo lugar no período de desenvolvimento produtivo da planta, 

cobrindo todo o percurso a ser irrigado (Testezlaf 2017).  
 

IrrigaPote 
 

O IrrigaPote é uma tecnologia de irrigação de baixo custo e altamente sustentável. Esse sistema de irrigação 

surgiu pela parceria entre Brasil e África, com essa união entre a Universidade de Makelle, na Etiópia com a Embrapa 

Amazônia Oriental (PA). Com o surgimento em 2013, desenvolveu-se o projeto na África, que tem como princípio utilizar 

água da chuva e estocar para ser usada na irrigação com potes de argilas. Sendo assim, no período de estiagem a planta 

não terá reposição hídrica no solo, levando a um déficit hídrico, o qual levará a planta a acionar a raiz para buscar água, 

encontrando a parede do pote poroso, proporcionando umidade na parede do pote (Siqueira e Martorano 2018).  

No estudo realizado por Gebru et al (2018) observou-se que havia um número de frutos com peso e rendimento 

significativamente mais elevados com a prática de irrigação com potes de argilas quando comparados a utilização de 

sucos convencionais implantados a campo. Este estudo também identificou que o tomate apresentou um aumento na 

sua produtividade de 32%, quando comparado com métodos tradicionais. Desse modo, a utilização de pote de barro 

pode contribuir para elevar os níveis de segurança alimentar em áreas com baixa oferta hídrica para a produção de 

vegetais. 
 

Considerações finais 
 

Diante do exposto, conclui-se que o IrrigaPote é uma alternativa agroecológica importante no cenário atual para 

a agriculta familiar de baixo custo, sendo viável para a irrigação de hortaliças como o tomate e o pimentão, 

apresentando principalmente ganhos na produtividade e redução de custos para o pequeno produtor, em virtude da 

não utilização de energia elétrica, uma vez que a condução da água é realizada por gravidade. Além disso, nesse sistema 

a planta absorve somente a quantidade de água que ela necessita, evitando o surgimento de pragas e moléstias, que 

acontecem com excesso de umidade na superfície da planta e no solo, provocados pela quantidade excessiva de água 

empregada no sistema de irrigação convencional. 
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