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• Atuação em mais de 100 países. 
      Matriz sediada em Israel.

• Seis unidades de fabricação:
Brasil, Israel (Naan & Dan), 
Espanha, Turquia e  México

• Dez Subsidiárias:
Espanha; França; Itália; Romênia; 
Turquia; Austália; Brasil; México; Chile; 
Perú

• Várias unidades de produção JAIN 
nos EUA e Índia.



DESAFIO GLOBAL:
COMO ALIMENTAR 

MAIS DE 9 BILHÕES DE 
PESSOAS ATÉ 2050?

Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)



DISTRIBUIÇÃO DE ÁREAS IRRIGADAS POR TECNOLOGIA 

Fonte: Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
(http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationdrainage/treemap/index.stm)

Irrigação 
Superficial
(1000 ha)

Irrigação por 
Aspersão
(1000 ha)

Irrigação 
Localizada
(1000 ha)

BRASIL 2 619 2 446 334.8



Fonte: Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz [FEALQ]. 2014. Análise 
Territorial para o Desenvolvimento da Agricultura Irrigada no Brasil



    ÁREA IRRIGADA E PROJEÇÃO PARA 2030

Fonte: Agência Nacional de Águas [ANA]. 2017. Atlas 
Irrigação Uso da Água na Agricultura Irrigada



Tecnologia Campo

• Softwares
• Maquinas
• Drones e robótica
• Controle total
• Conectividade

• Custos altos
• Baixa 

produtividade
• Falta de cultura 

de aprendizado
• Resistencia ao 

novo

AjusteAjuste SoluçãoSolução

INFORMAÇÃO

 Foco na 
tecnologia

 Alto custo de 
desenvolviment
o

 Testes caros 
 Poucas 

amostras 
segmentadas

 Racionalidade 
limitada

 Foco no 
investimento de 
curto prazo

 Baixo 
conhecimento

 Risco

    DESAFIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO SETOR





Pastagens tropicais

• Alto potencial de produção de M S /ha grande diversidade de espécies, porém com 
valor nutricional bastante próximo (10 a 13 %PB, 62 a 64% NDT)

Tempo

Qualidade

Produção de MS

Faixa ótima de 
utilização



Desespero I



Mombaça
Cacaulandia - RO





Definição:

 O kit de irrigação é o conjunto de equipamentos de 
irrigação, dimensionado para irrigar uma certa área. 

 Desta maneira podemos definir que o kit é um projeto 
de irrigação que será replicado diversas vez

 Assim como todo projeto de irrigação, os aspectos 
ligados a uniformidade da irrigação, operação e manejo 
devem ser atendidos plenamente 



Oportunidades:

 Os kit são ideais para pequenas áreas

 Em local com dificuldade com peças de reposição

 Com baixa disponibilidade de mão-de-obra especializada

 Que necessite ganhar escala para reduzir custos

 Que demande disponibilidade imediata

 Frete otimizado

 Montagem simplificada e orientada



FERTIRRIGAÇÃOFERTIRRIGAÇÃO





Para manejar temos que conhecer o 
solo:

Solo seco Solo com água disponivel Solo com água facilmente disponivel Solo Saturado
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Um solo com curva de retenção 
CC = 40%  AFD = 30%   AD= 20%

Sólidos Coluna1

Não disponibiliza 
água para a planta

 Água disponível, porém 
o desenvolvimento é 
menor que o potencial

O manejo ideal na 
irrigação plena, a 
umidade varia 
entre AFD e CC

Acima deste ponto 
teremos desperdício 
de água e redução na 
aeração das raízes



Requisitos: 

 Os kits são elaborados a partir de premissas

 Atendidas essas premissas, os kits devem apresentar 
eficiência igual ou superior a projetos customizados

 As premissas utilizadas para a elaboração dos kits 
devem ser respeitadas para a sua indicação de uso

 As premissas mais utilizadas são: Área irrigada, 
comprimento e largura, desnível, espaçamento entre 
linhas, cultura irrigada entre outros



Principais kits disponíveis:
 Kit de irrigação por gotejamento 500m²

 Kit de irrigação por mini aspersão para pastagem 1ha

 Kit de irrigação por aspersão para pastagem 3ha

 Kit para irrigação por mini aspersão para HF 0,66ha

 Kit para irrigação por MICROASPERSÃO para Cacau 1ha

 Kit para irrigação por gotejamento totalmente móvel 2,5ha



KIT DE IRRIGAÇÃO POR 
GOTEJAMENTO 500M² 



KIT PARA FRUTICULTURA FAMILIAR 
1Ha por gotejamento



KIT MINIASPERSÃO PARA PASTAGEM 
1HA



KIT POR IRRIGAÇÃO MOVEL         
2,5HA



MOVIMENTAÇÃO DO KIT



Apresentações:



Manuais:











Resultados:

 Milho verde em kits de 500m² - Bolsa de estudo

 Pastagem nos kits de 1ha
Em locais com temperatura base acima de 13°C chegamos 
a 18 ua/ha

Média de propriedades atendidas 13 ua/ha com valor 
nutricional suficiente para produzir até 14 litros de leite

186 L/ha x 4 L/ha que é a média nacional
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Mudança de vida do produtor 
R$380 a.m x R$6.919 a.m

Média nacional Média das propriedades acompanhadas

Lotação ua/ha 1 13
Produção L/vaca 5 14
Rentabilidade % 100%* 50%
Preço do leite R$1,25 1,25
Renda liquida/ha/ano R$2.281,25* R$41.518
Salário mensal /2 ha R$380 R$6.919

* Sem considerar capital imobilizado





Rede de distribuição com 
1.140 ponto de venda 
distribuídos em todos 
Brasil. 



OBRIGADO PELA PARTICIPAÇÃO 

Estamos a disposição para o que pudermos ajudar:
Leandro@Naandanjain.com.br
Telefone: 19 9 81130724

mailto:Leandro@Naandanjain.com.br
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