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A safra recorde prevista para 2017 chegou a 242 milhões de toneladas, segundo o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Um avanço de 30,3% em relação à produção de 2016. Favorecido 

pelo clima e pelos investimentos em tecnologia, o setor agropecuário cumpriu a promessa de 

tirar a economia de um ciclo de oito trimestres de queda e apresentou um crescimento de 13,4%, 

maior alta em mais de 20 anos. A safra recorde de grãos ajudou a impulsionar esse resultado e 

mais uma vez reafirmamos a importância do papel do agronegócio para a economia brasileira.

Enfrentamos a maior escassez hídrica dos últimos anos devido à redução do volume de chuvas 

em 2017. A desinformação e o alarmismo colocaram-nos mais uma vez como os vilões da crise 

hídrica, enquanto na verdade toda a população teve sua parcela de culpa. A pergunta é: o que 

você está fazendo pelo meio ambiente na sua casa, no seu bairro, na sua cidade? Nesta edição 

você confere estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) que mostra que 

os produtores rurais são os que mais preservam o meio ambiente.

Em 2017 a Agência Nacional de Águas (ANA) publicou o Atlas Irrigação, com projeções de crescimento 

do segmento até 2030. Nossa reportagem conversou com o especialista do órgão que falou sobre 

a importância da técnica de irrigação para a conservação do meio ambiente, uma vez que eleva a 

produtividade de áreas já em cultivo de sequeiro e evita a abertura de novas áreas para plantio.

Entre as notícias positivas do ano que passou está o fortalecimento da Associação dos Irrigantes 

do Estado de Goiás (Irrigo). Tivemos um crescimento de 106% no número de associados, 

promovemos, ao lado da Federação da Agricultura do Estado de Goiás (Faeg), o 2° Seminário 

de Irrigação do Estado de Goiás, e passamos a representar o segmento da agricultura irrigada 

no Fórum Goiano de Mudanças Climáticas. Nossa meta é ampliar ainda mais os trabalhos  

da Irrigo em 2018, e, para isso, precisamos de você, irrigante. Associe-se! Seja mais um a 

defender o nosso setor produtivo. 

Um forte abraço e boa leitura!



Q uando o tema é água, não há 
quem não tenha opinião for-
mada sobre o assunto. Alguns 
alertam que “é preciso cuidar  

    para não acabar”, outros, mais 
alarmistas, afirmam que “a água do mun-
do está acabando”, e há quem acredite 
que a água existe em abundância, mas 
é preciso garantir a gestão correta do 
uso, para que ela não falte para con-
sumo humano – doméstico, indústrias, 
produção de energia, agricultura e pe-
cuária. De uma coisa ninguém discorda, 
sem água não há vida, e é por isso que a 
Associação dos Irrigantes do Estado de 
Goiás (Irrigo) defende uma discussão 
mais ampla e participativa da sociedade 
sobre este assunto.

 

Em outubro de 2017, a Agência Nacio-
nal de Águas (ANA) divulgou um estudo 
intitulado Atlas Irrigação: uso da água na 
agricultura irrigada, que traçou um raio-X 
do setor no país. Os dados apontam que o 
Brasil está entre os dez países que mais ir-
rigam no mundo, com uma área produtiva 
de 6,95 milhões de hectares (Mha) e um 
potencial de crescimento de 45% até 2030. 
Os líderes mundiais são a China e a Índia, 
com cerca de 70 Mha cada, seguidos dos 
Estados Unidos (26,7 Mha), do Paquistão 
(20,0 Mha) e do Irã (8,7 Mha). Com todo 
esse potencial de crescimento, a maior 
preocupação da ANA é que essa expansão 
ocorra de forma sustentável, atendendo 
aos critérios de responsabilidade am-
biental dos órgãos reguladores ligados ao 

Segundo o Atlas 
Irrigação, Goiás 
tem potencial para 
aumentar sua área 
irrigada que hoje é 
de 717.484 ha para 
1.193.102 ha até 2030.

Água, para que te quero?
Segundo o Atlas Irrigação da ANA, a atividade utiliza 
apenas 20% da área potencial existente no Brasil e 
pode chegar a 10,09 mi de hectares irrigados em 2030

Texto: Thalita Braga
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setor ambiental. “O potencial se baseia 
em indicativos que apontam disponibili-
dade hídrica para sustentar essa expansão 
e na capacidade de expansão em áreas já 
desmatadas que hoje são utilizadas para 
agricultura de sequeiro e pastagens”, afir-
ma o especialista em recursos hídricos e 
coordenador executivo do Atlas Irrigação, 
Thiago Fontenelle.

Segundo Fontenelle, o irrigante está 
entre os agricultores mais qualificados 
do país. “Esses produtores rurais, além 
de fazer investimentos em tecnologia 
para irrigação, também implementam na 
propriedade manejo adequado de solo e 
água, essenciais para a produção sustentá-
vel”, explica. Ele observa que não se pode 
desconsiderar o fato de que a agricultura 
irrigada melhora as condições anteriores 
do solo, pois ela se instala em áreas ou 
de pastagens ou da produção agrícola em 
sequeiro. “Normalmente, quando o irri-
gante se instala, ele não leva só irrigação, 
mas também melhor manejo, melhores 
insumos, assistência técnica e extensão. É 
um pacote que traz manejo e produção do 
solo muito melhores, gerando muito mais 
riqueza”, argumenta Fontenelle.

Em contraponto, o setor de agricul-
tura irrigada enfrenta alguns entraves 
legais para sua expansão no que se 
refere à documentação, às licenças, às 
outorgas e também à falta de organiza-
ção dos irrigantes. Segundo Fontenelle, 
uma vez que os usuários estiverem ainda 
mais organizados, eles vão conseguir 
dos estados posições mais claras e rá-
pidas. Ele aponta outro impasse: a falta 
de um plano estadual de irrigação. “Goi-
ás é um dos estados com a maior área  
irrigada do país e ainda não tem um 
plano estadual de irrigação”. Como exem-
plo, cita o estado do Rio Grande do Sul 
(RS), que desenvolveu um plano e, jun-
to a ele, foram desenvolvidas ações de 
desburocratização da irrigação, como:  
licenciamento ambiental mais agilizado 
para construção de barramentos para 
irrigação, políticas de crédito, entraves 
burocráticos, tudo associado ao processo 
de planejamento do Plano Estadual de 
Irrigação do RS. “Esses instrumentos, 
não só da política de recursos hídricos, 
mas da política de irrigação, são muito 
importantes para o desenvolvimento da 
irrigação em Goiás”, afirma.

Especialista em recursos 
hídricos e coordenador 

executivo do Atlas 
Irrigação, Thiago 

Fontenelle afirma que 
o irrigante está entre 
os agricultores mais 
qualificados do país.

Foto: Assessoria de Comunicação da ANA
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Crise hídrica
Outro entrave enfrentado pelos agri-

cultores é a crise hídrica vivenciada 
nos últimos anos. Em 2017, o problema 
agravou-se e os moradores dos centros 
urbanos ficaram dias e dias sem forne-
cimento de água, e na zona rural não foi 
diferente. Produtores rurais viram rios e 
barragens secando, e a preocupação tomou 
conta de todos, mas, segundo o especia-
lista em recursos hídricos da ANA, não 
há motivo para alarde. “Ao se falar sobre 
crise hídrica é preciso compreender que 
existem ciclos hidrológicos. Hoje nós 
estamos enfrentando uma seca, daqui 
dois anos podemos estar enfrentando 
enchentes, e isso são variações nor-
mais”, explica Fontenelle. Segundo ele, 
o cálculo da capacidade de expansão de 
área irrigada do Atlas Irrigação foi reali-
zado considerando um clima médio, de 
acordo com cada região, e, por isso, a 
seca vivenciada este ano é considerada 
apenas um ciclo, que não deve interferir 
no crescimento da irrigação no país nos 
próximos anos.

Fontenelle chama a atenção para o 
modelo pioneiro utilizado em Cristalina 
– os barramentos utilizados para arma-
zenagem de água das chuvas. “Os bar-
ramentos são importantes não só para a 
irrigação, mas também para outros usos, 
como abastecimento humano, que só se 
viabiliza em algumas regiões porque é 
feita a reservação de água em períodos 
de chuva”, afirma. Segundo ele, esse 
modelo deve ser estimulado e otimizado. 
“A ANA, por exemplo, tem defendido o 
uso de barramentos coletivos, que po-
dem dar maior garantia e mais segurança 
hídrica, e com menores impactos, ao 
invés de ter a construção de vários bar-
ramentos pequenos”, diz. Fontenelle 
aponta para iniciativas como a da Irrigo, 
na busca pela organização dos usuários, 
como uma forma de melhorar a gestão 
dos recursos hídricos. “Esse modelo de 
organização dos usuários da bacia, que 
tem acontecido em Cristalina, com mui-
to ineditismo, precisa chegar a outras 

regiões. Desta forma, é possível cobrar 
dos órgãos ambientais que ajudem os ir-
rigantes a pensar em soluções de forma 
coletiva, de modo que beneficie o maior 
número de agricultores, reduzindo o 
máximo possível os impactos”, pontua.

Existe hoje uma diferenciação de cri-
térios para liberação de outorgas em cada 
órgão regulador. Em Goiás, por exemplo, 
os critérios utilizados para outorgas em 
rios federais, emitidas pela ANA, não são 
os mesmos utilizados pela Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infra-
estrutura, Cidades e Assuntos Metropoli-
tanos (Secima), e muitas vezes essa falta 
de harmonização cria impasses e dúvidas 
entre os produtores. Para Fontenelle, é 
muito importante que os critérios utili-
zados pelos órgãos reguladores estaduais 
estejam em harmonia com os critérios 
utilizados pela ANA. “A instância prin-
cipal de discussão dessa harmonização 
dos critérios de outorga é exatamente o 
Plano de Recursos Hídricos. Quando foi 
executado o Plano de Recursos Hídricos 
da Bacia do Paranaíba, uma das diretri-
zes que consta no plano é justamente 
essa compatibilização dos critérios de 
outorga, e é uma questão importante, só 
que cada Estado tem a sua jurisdição, e 
aí, mais uma vez, vem a importância da 
atuação do setor organizado, junto ao 
Comitê de Bacia, para que essas diretri-
zes elencadas no plano sejam realmente 
efetivadas”, pontua. Fontenelle destaca 
a atuação da Irrigo junto ao Comitê da 
Bacia do São Marcos. “Muitas vezes por 
situações específicas a outorga precisa 
ter critérios compatibilizados. Então, é 
necessária essa atuação junto ao Comitê 
de Bacias para que essas ações se desen-
volvam mais; por exemplo, a questão de 
prioridade de uso na Bacia do Rio São 
Marcos para a irrigação, que foi obtida 
através da participação dos irrigantes 
junto ao Comitê”, afirma.

Recentemente, em uma entrevista, o 
ativista norte-americano Seth M. Siegel, 
autor do livro Faça-se a Água, afirmou 
que a solução para crise hídrica no Brasil 
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é o aumento da cobrança pelo recurso. 
No papel, essa valoração econômica da 
água já existe há muito tempo e é um dos 
pilares da Política Nacional de Recursos 
Hídricos (PNRH), instituída pela Lei nº 
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que ficou 
conhecida como “Lei das Águas”. Para 
Fontenelle, essa valoração econômica 
é importante para estimular o uso ra-
cional e as boas práticas. “Os mecanis-
mos de cobrança da água ainda estão 
se desenvolvendo e são incipientes; em 
algumas bacias, já há cobrança, como 
na calha principal do São Francisco, em 
outras não, mas é importante que essa 
valorização econômica seja feita desde 
que cumpra a filosofia da PNRH, que é 
reverter os recursos para ações dentro 
da bacia”. Ele explica que o espírito 
da cobrança é justamente estimular 
o bom uso do recurso e o aumento da 
eficiência, bem como punir com tarifas 
maiores aquele usuário que faz o mau 
uso água. “Cobrar menos daquele pro-
dutor que faz uso do recurso de forma 
mais eficiente e punir quem tem muito 
desperdício, e utilizar o capital dessas 
cobranças no aprimoramento dos recur-

sos hídricos na bacia, para que não seja 
só mais um custo para o produtor, mas 
um instrumento da PNRH que deve ser 
implementado da melhor forma, através 
dos Comitês de Bacias – que são as ins-
tâncias que aprovam as cobranças e os 
valores”, explica.

 
Irrigação: vilã ou mocinha?

A agricultura irrigada é a grande alia-
da do desenvolvimento de uma produção 
mais sustentável, e, do ponto de vista 
ambiental, é muito mais interessante ter 
o desenvolvimento de uma agricultura 
mais tecnológica e estratégica, sendo uma 
alternativa para ter maior produção, sem 
que, para isso, precise haver mais des-
matamentos, sem abrir novas fronteiras 
agrícolas, utilizando as mesmas áreas que 
já são hoje utilizadas pela agricultura.

Segundo informações da ANA, na 
maior parte das bacias irrigantes não 
existe conflito direto de uso humano 
e da agricultura, visto que as capta-
ções são feitas em regiões diferen-
tes. “Na maior parte das regiões das 
bacias em que acompanhamos a ir-
rigação, não há conflito com outros 

Foto: Larissa Melo

Durante sua participação 
no 2º Seminário de 

Irrigação de Goiás, Lineu 
Rodrigues defendeu que 
a irrigação é a garantia 

da produção de alimentos 
suficientes para alimentar 

a população mundial nos 
próximos anos.
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usos, porque não são instalados nos 
mesmos lugares, não utilizam os mes-
mos mananciais”, explica Fontenelle.  
Segundo o especialista, a própria le-
gislação já define que, em situações de 
escassez, o abastecimento humano é 
prioritário; então, em bacias nas quais 
se tem situações de crise e em que há 
irrigante, geralmente esses são os pri-
meiros usuários a terem que diminuir ou 
desligar suas captações para priorizar o 
abastecimento humano. “Não há gran-
des justificativas para que a irrigação 
seja culpada em situações de crise hídri-
ca, seja porque ela não está competindo 
diretamente com o abastecimento, que é 
a maior parte dos casos, seja nas oca-
siões em que existem pequenas irriga-
ções, como há, por exemplo, nas bacias 
de contribuição a Brasília. Nesses casos, 
esses produtores têm que desligar ou 
diminuir suas irrigações, como foi feito 
no último ano. São dois aspectos que já 
dizem por si só que a irrigação não está 
tirando absolutamente grande parte da 
água das cidades, tampouco provocando 
a crise hídrica”, garante Fontenelle.

Irrigação em Goiás
Segundo o Atlas Irrigação, Goiás tem 

potencial para aumentar sua área irriga-
da, que hoje é de 717.484 hectares, para 
1.193.102 hectares até 2030. Segundo o 
diretor técnico da Irrigo, Renato Caetano, 
para que Goiás alcance esse crescimento, 
é essencial que o setor tenha capricho com 
a produção agrícola. “Para uma produção 
sustentável é preciso estar atento aos de-
talhes nas lavouras: manejo adequado de 
água e solo, monitoramento pluviométrico e 
construção de barragens para armazenamen-
to da água das chuvas”, afirma.

Caetano destacou também o traba-
lho realizado pela Irrigo em defesa do 
irrigante, garantindo representação 
dos produtores rurais juntos aos órgãos 
públicos e realizando levantamento de 
informações para estudo da agricultura 
irrigada em Goiás. “Há muito o que se 
avançar, mas a Irrigo tem trabalhado 
incansavelmente para organização do 
setor agrícola de Goiás, para que, com 
dados em mãos, possamos traçar estra-
tégias e ações para gestão dos recursos 
hídricos no estado”, conclui.
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Pesquisador da Embrapa defende irrigação e afirma que 
não há falta de água, mas falta de gestão dos recursos hídricos

Pesquisador e supervisor do Núcleo de Articulação In-
ternacional da Embrapa Cerrados, Lineu Rodrigues, é um 
defensor da agricultura irrigada e destaca a importância da 
irrigação para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, e, 
consequentemente, para a garantia da segurança alimentar 
da população. “Não se trata de uso da água para irrigação, 
é uso da água para produção de alimentos. Como eu posso 
garantir a quantidade mínima de alimentos para a população? 
É produzindo a quantidade necessária, e, nesse ponto, eu não 
tenho dúvidas, a irrigação é fundamental”, garante.

Lineu ressalta que o sistema de irrigação no Brasil ainda é 
fragilizado. “É importante que os agricultores se mobilizem, 
se organizem em associações, cooperativas e participem efe-
tivamente dos comitês e conselhos, de forma a influenciar as 
decisões que interferem no desenvolvimento da irrigação”, diz. Para o pesquisador, a agricultura 
irrigada enfrenta atualmente importantes desafios institucionais, políticos e técnicos. “É preciso 
uma unidade capaz de coordenar o processo de integração entre as instituições governamentais 
e entre as instituições governamentais e não governamentais. Esse esforço, entretanto, só será 
possível e efetivo se houver um real envolvimento dos usuários”, observa.
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D e onde vem o que é servido na 
sua mesa? Para quem nasceu 
no campo ou teve relações com 
o meio rural durante a vida, 

a resposta está na ponta da língua, mas 
um levantamento, feito recentemente 
pelo Centro de Pesquisa de Laticínios 
dos Estados Unidos (do inglês Innova-
tion Center of U.S. Dairy), mostrou que 
7% dos americanos acreditam que o lei-
te achocolatado vem de vacas marrons.  
O mesmo estudo mostra também que 48% 
das pessoas ouvidas não têm certeza so-
bre a origem do achocolatado. Já pensou 
em quantos produtos você consome e não 
conhece a origem?

Para começar, vamos falar sobre a 
cadeia do agronegócio, que está presente 

na maior parte no dia a dia das pessoas 
e muitas vezes a maioria nem percebe. 
Sabe aquele cafezinho logo de manhã? 
Para que ele chegue até à sua mesa são 
pelo menos dois anos do plantio até a 
primeira colheita. Em Goiás, ele é pro-
duzido 100% irrigado. Com o pãozinho 
francês não é diferente. O trigo produzi-
do no Estado – mais de 50 mil toneladas 
anuais – é consumido totalmente pelo 
mercado interno. Estima-se que 15% 
da área plantada seja irrigada. Assim 
também são as frutas, os hortifrutigran-
jeiros, parte dos cereais e até mesmo a 
carne bovina, que depende diretamente 
da irrigação para chegar na sua mesa. 
Não dá para imaginar como seria nossa 
vida sem esses produtos, não é mesmo?

Tem irrigação  
na sua mesa

Estudo da Ceasa Goiás aponta que 51,40% 
dos produtos ofertados na central de 
distribuição do estado foram produzidos 
por produtores goianos

Texto: Thalita Braga

Foto: shutterstock

A participação de produtos 
ofertados por produtores 

goianos foi de 51,40%, 
enquanto os produtos 

de outros estados 
representaram 45,60%, e 

de outros países 3%.
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Em 2016, a Central de Abastecimento 
de Goiás (Ceasa Goiás) comercializou 
939.034,05 toneladas de hortifrútis, um 
incremento de 0,79% em relação a 2015, 
o que gerou R$ 2,6 bilhões em negócios 
no estado. “A participação de produtos 
ofertados por produtores goianos foi de 
51,40%, enquanto os produtos de outros 
estados representaram 45,60%, e de ou-
tros países 3%”, afirma o gerente técnico 
da Ceasa Goiás, Josué Lopes Siqueira.

Entre os principais produtos comer-
cializados na Ceasa Goiás, o tomate é 
o campeão de oferta. Foram 105,7 mil 
toneladas, que movimentaram R$ 278 
milhões. O segundo lugar foi da batata-
-inglesa, com 89,6 mil toneladas movi-
mentando R$ 204,9 milhões. Ambos os 
produtos dependem diretamente da irri-
gação para serem cultivados em Goiás. Os 
municípios do estado com maior quan-
tidade ofertada, segundo a Ceasa Goiás, 
foram: Cristalina, com 69,2 mil toneladas 
 – equivalente a 13,35% da oferta estadual 
e responsável por movimentar R$ 158 
milhões em 2016, com destaque para ba-
tata-inglesa e cebola; Goianápolis, com 
45,5 mil toneladas ofertadas, tendo como 
principal produto o tomate; Anápolis, 
com 40,2 mil toneladas e destaque para 
as culturas de tomate, banana e laranja; 
Leopoldo de Bulhões, que produziu 34 mil 
toneladas e ampliou oferta de cenoura e 
de beterraba; e Campo Limpo de Goiás, 
que atingiu uma oferta de 23,19 tonela-
das e teve destaque na produção de cará, 
batata-doce e inhame.

Segundo Siqueira, todas as microrregi-
ões goianas tiveram participação na oferta 
de produtos comercializados na Ceasa 
Goiás; entretanto, três delas destacaram-
-se pela quantidade de produtos ofertados. 
“A microrregião de Goiânia garantiu uma 
oferta de 35,55% dos produtos, o que mo-
vimentou R$ 451 milhões; a microrregião 
de Anápolis teve uma participação de 
29,32% e gerou um movimento financeiro 
de R$ 283 milhões; e a microrregião do 
entorno de Brasília, com 20,56% da oferta 
estadual e uma movimentação financeira 
de R$ 225,1 milhões”. Ele ressalta que as 
três microrregiões formam um grupo de 55 
municípios, que, juntos, movimentaram 
R$ 959,7 milhões em produtos hortifruti-
granjeiros na Ceasa Goiás em 2016. “Esses 
números mostram a força econômica do 
agronegócio goiano e a sua importância 
para segurança alimentar de milhares de 
goianos e demais brasileiros”, afirma.

Os dados da Análise Conjuntural de 2016, 
realizada pela Ceasa Goiás, comprovam 
também que o principal fornecedor de ali-
mentos para os goianos são os agricultores 
do estado. “98,97% do que foi ofertado na 
Ceasa pela região Centro-Oeste, em 2016, 
foi produzido em Goiás”, garante Lopes.

Os produtos importados de outros países 
representaram apenas 3,09% do total geral 
ofertado. Os principais produtos importados 
foram: alho, cebola, maçã, pera, castanhas, 
amora, kiwi, ameixa, pêssego, nectarina e 
uva, que vêm de países como Argentina, Chile, 
México, Espanha, Portugal, Itália, Estados 
Unidos, China, Turquia, Israel e Nova Zelândia.

Oferta de produtos por região na Ceasa Goiás

Região Oferta (T) Participação (%)

Centro-Oeste 487.719,63 51,94

Sudeste 234.124,79 24,93

Sul 108.291,27 11,53

Nordeste 89.229,15 9,50

Norte 19.669,20 2,10

 Fonte: Ceasa Goiás, 2017.
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 Cesta básica
Além de viabilizar produção de horti-

frútis, é a irrigação que assegura parte da 
produção dos cereais em Goiás e que garante 
o controle do preço de mercado dos itens 
essenciais da cesta básica brasileira: o arroz 
com feijão. Em pesquisa divulgada em janei-
ro de 2018 pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos 
(Dieese), foi revelado que, no acumulado de 
2017, o preço médio do açúcar, do feijão, do 
arroz agulhinha, do leite, da carne bovina 
de primeira e da batata apresentou queda 
na maior parte das cidades pesquisadas na 
comparação com 2016. Já a manteiga e o café 
em pó tiveram taxas positivas na maioria 
das capitais.

O preço do açúcar caiu em todas as capi-
tais em 2017, com variações entre -40,71% 
(Goiânia) e -16,08% (Brasília). Ao longo do 
ano, o custo do produto no varejo mostrou 
tendência de queda, por conta da retração 
do preço internacional e da oferta de cana,  
suficiente para cobrir a procura. O feijão tam-
bém acumulou queda em todas as cidades.

 Segurança alimentar
O engenheiro agrônomo e diretor técnico 

da Associação dos Irrigantes do Estado de 
Goiás (Irrigo), Renato Caetano, chamou a 
atenção para a importância da irrigação na 
regulação na produção de alimentos. “Em 
Goiás não temos perda de safra por geadas 
ou excesso de chuva. Para os agricultores 
do Estado, a irrigação é a garantia de poder 
plantar e colher. Ela permite a previsibili-
dade de produção e ainda o planejamento 

da melhor cultura, conforme a necessida-
de do mercado”, disse. Quando se fala em 
hortifrútis a irrigação torna-se ainda mais 
essencial, segundo o engenheiro agrônomo. 
“Vamos pensar nas áreas de produção de 
milho doce 100% irrigadas; nelas a média 
de produtividade em Goiás é de 18/19 to-
neladas por hectare (t/ha). Essa mesma 
produção em uma área de sequeiro cai para 
10 t/ha. Outro exemplo é a cebola; em outras 
áreas do país, em que não se utiliza a técnica 
de irrigação por pivô central, eles produzem 
em torno de 20 a 40 t/ha. Em Cristalina (GO) 
são produzidas de 80 a 100 t/ha. O mesmo 
acontece com a batata, o alho e com o toma-
te, que tem uma das maiores produtividades 
do país em nossa região”, pontua.

Segundo Caetano, em Goiás a irrigação 
está diretamente ligada ao aumento da pro-
dutividade agrícola. Ele destaca outro grande 
ganho que a irrigação propícia ao setor.  
“O uso da irrigação eleva a qualidade des-
ses produtos e assegura que eles cheguem 
ao mercado em um momento de escassez 
da produção em outras partes do país, que 
não estão produzindo por falta de condições 
climáticas. É nesse momento que o produto 
goiano supre a necessidade de consumo, 
contendo a elevação dos preços do mercado 
e assegurando a capacidade de compra do 
consumidor final”, diz.
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A Associação dos Irrigantes do 
Estado de Goiás (Irrigo) partici-
pou do “Seminário Irrigação no 
Brasil: uma nova gestão”, pro-

movido pela Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA), em 2017, no qual a 
CNA e mais oito entidades do setor pediram  
a transferência do comando da Política  
Nacional de Irrigação para o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Em um documento denominado 
“Carta Aberta dos Irrigantes”, a CNA e as 
entidades propõem a mudança imediata na 
condução da agricultura irrigada do país, atu-
almente sob a responsabilidade do Ministério 
da Integração Nacional (MI), “cujas atividades 
são direcionadas a obras de infraestrutura”.

Recentemente, o Ministério extinguiu 
a Secretaria Nacional de Irrigação (Senir), 

“deixando a atividade sem comando e 
direcionamento”. “A condução da política 
de agricultura irrigada no Brasil enfrenta 
um quadro de abandono por parte do 
governo federal”, diz o texto da carta.

Na abertura do Seminário, o presidente da 
CNA, João Martins, afirmou que a instituição 
vai trabalhar para transferir ao Mapa a Polí-
tica Nacional de Irrigação. “É urgente alterar 
o modelo institucional em vigor passando o 
controle para o Ministério da Agricultura”.

O documento destaca que o Mapa é o 
órgão adequado para executar as demandas 
da agricultura irrigante. “O fortalecimento 
da Política Nacional de Irrigação levará à 
expansão da área irrigada, verticalizando a 
produção agropecuária, gerando empregos, 
reduzindo o risco climático e promovendo o 
uso eficiente dos recursos naturais”.

A “Carta Aberta dos Irrigantes” foi entre-
gue aos deputados Tereza Cristina (PSB/MS) e 
Guilherme Coelho (PSDB/PE), representan-
tes da Frente Parlamentar da Agropecuária 
na Câmara. “Esse é um tema sensível. Pre-
cisamos avançar na adoção de uma política 
de irrigação que atenda aos interesses do 
produtor”, disse a deputada.

O diretor executivo da Irrigo, Alécio 
Maróstica, afirma que falta diálogo entre 
as entidades do setor e o governo para 
melhorar a política de irrigação. “Acredito 
que neste momento falta bom senso. Falta 
sentar em seminários e discutir quais os 
avanços que nós precisamos. Tem bas-
tante água, para muito mais gente. Nós 
temos energias renováveis, que nós pode-
mos produzir demais: biomassa, biogás, 

CNA e entidades do agro 
pedem mudança no comando 
da política de irrigação

Irrigo defende ainda a criação do Conselho Nacional 
de Irrigação na CNA

Texto: Thalita Braga

Foto: Daniel Paiva
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energia solar etc., sem precisar dessas 
enfadonhas pequenas centrais hidrelétri-
cas (PCHs) que estão sendo construídas, 
caríssimas e de baixa produtividade”, de-
fende Maróstica.

Além da CNA, as seguintes entidades 
assinam o documento: Câmara Temática de 
Agricultura Sustentável e Irrigação do Mapa; 
Associação Brasileira de Irrigação e Drena-
gem (Abid); Federação Brasileira de Plantio 
Direto na Palha (FEBRAPDP); Associação 
dos Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo); 
Associação do Sudoeste Paulista de Irrigação 
e Plantio na Palha (Aspipp); Associação dos 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba); 
Associação dos Produtores Rurais e Irrigan-
tes do Noroeste de Minas Gerais (Irriganor); 
e o Sindicato dos Produtores Rurais de Luís 
Eduardo Magalhães.

 Conselho
A Irrigo propôs também a criação do 

Conselho Nacional de Irrigação, dentro da 

CNA, o qual deverá reunir profissionais 
e entidades de várias partes do país, que 
atuem no segmento e que possam produzir 
conteúdo técnico-científico para nortear 
o desenvolvimento do setor de agricultura 
irrigada, como a Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária (Embrapa), o Instituto 
Agronômico de Campinas (IAC), a Agência 
Nacional de Águas (ANA), as secretarias 
estaduais de meio ambiente, entre outras. 
“Esse é um momento crucial para irrigação; 
estamos sendo achincalhados pela socie-
dade como se o irrigante fosse o grande 
vilão da crise hídrica no país, enquanto na 
verdade somos todos responsáveis pela pre-
servação ambiental. Os governos não têm 
cumprido seu papel, as cargas tributárias 
para os agricultores são cada vez maiores, 
ainda assim temos enfrentado todos esses 
obstáculos para continuar produzindo em 
nosso país. Chegou a hora de cobrarmos 
respaldo e respeito por nosso segmento 
agrícola”, afirmou.
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E ntre ações da Associação dos Irri-
gantes de Goiás (Irrigo) em 2017, o 
presidente, Luiz Carlos Figueiredo, 
recebeu uma comitiva de especia-

listas da Agência Nacional de Águas (ANA) e 
do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) para 
uma visita técnica sobre o aprimoramen-
to do uso da água para irrigação no Brasil, 
por meio da modelagem SSEBop. Acompa-
nharam o grupo os palestrantes do Serviço  
Geológico dos Estados Unidos (USGS, na 
sigla em inglês), Gabriel Senay e MacKenzie 
Friedrichs, que conduziram um workshop 
promovido pela ANA, além dos especialistas 
em recursos hídricos da ANA, Thiago Fonte-
nelle e Marcela Ayub, e o pesquisador do Cen-
tro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa Cerrados), Daniel Assunção.

Durante a visita à Fazenda Figueiredo, 
em Cristalina (GO), o grupo pôde conferir 
de perto o sistema de irrigação por pivôs 
centrais, desde a construção de barramentos 
para reservar as águas das chuvas, passando 
pela captação, até chegar à distribuição de 
água por aspersão nas lavouras de café. O 
engenheiro agrônomo responsável pela área 
irrigada da propriedade, Leonardo Mundim, 
detalhou todo o manejo de solo e água apli-
cado na produção do café e esclareceu as 
dúvidas dos visitantes.

Luiz Carlos Figueiredo destacou tam-
bém a importância desse intercâmbio 
de informações entre pesquisadores dos  
Estados Unidos, do Brasil e para os pro-
dutores do setor de agricultura irrigada 
de ambos os países. “Na Fazenda Figuei-
redo temos um propósito de sempre fazer 
o melhor, por isso estamos sempre bus-
cando novas tecnologias, conhecimento e  
experimentando técnicas para obter 
melhores resultados na produção agro-
pecuária. É esse o modelo de produção 
sustentável que a Irrigo quer perpetuar 
em Goiás e no Brasil, para que possamos 
produzir com eficiência”, afirma.

Workshop
O workshop faz parte da contratação do 

USGS para capacitação técnica de profissio-
nais brasileiros que atuam no planejamento 
e na operação da Rede Hidrometeorológica 
Nacional, conforme o Memorando de Enten-
dimento BR-20.0000 vigente até 2025. Esta 
cooperação – assinada pela ANA, pelo CPRM 
e pelo USGS – prevê intercâmbios de infor-
mação técnica, treinamentos e pesquisas. 
Além da área de recursos hídricos, a parceria 
engloba outros temas, como: variabilidade 
climática e mudanças no uso da terra; ecos-
sistemas; e perigos naturais, avaliações de 
riscos e resiliência.

Presidente da Irrigo recebe 
comitiva de especialistas da 
ANA e do CPRM para visita 
técnica em lavouras irrigadas

Atividade compõe programação de workshop para 
capacitação técnica de profissionais brasileiros 
que atuam no planejamento e na operação da Rede 
Hidrometeorológica Nacional

Texto: Thalita Braga
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Durante a programação do evento, em 
Brasília, os instrutores do USGS falaram sobre 
a aplicação da modelagem SSEBop para o pla-
nejamento do uso de recursos hídricos. Esta 
metodologia adotada pelo USGS utiliza geo-
processamento aplicado em produtos de sen-
soriamento remoto (como imagens de satélite) 
para quantificação de áreas irrigadas e de eva-
potranspiração, que são variáveis consideradas 
para o cálculo da demanda de água.

Os especialistas estadunidenses mostraram 
como os brasileiros podem implementá-la 
considerando as características das dife-
rentes regiões do país e apresentaram como 
a modelagem pode ser utilizada em análises 
específicas de uso da água, especialmen-
te a irrigação. Também foram abordados  
aspectos de monitoramento, como a eva-
potranspiração.

Presidente da Irrigo, 
Luiz Carlos Figueiredo, 
apresentou aos 
participantes do workshop 
técnicas e manejo 
utilizado no cultivo de 
café irrigado, em sua 
propriedade no município 
de Cristalina (GO).

Foto: Thalita Braga
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Brasília sediará 8º Fórum 
Mundial da Água em 2018

Fórum ocorre pela primeira vez no hemisfério 
Sul e deve receber mais 30 mil pessoas 

B rasília se prepara para receber o 
maior evento global sobre água: o 8°  
Fórum Mundial da Água, entre 
os dias 18 a 23 de março de 2018. 

São esperados cerca de 30.000 represen-
tantes de mais de 100 países para discutir 
temas relacionados aos recursos hídricos e 
promover a maior conscientização coletiva 
a respeito dos temas ligados à água. Com 
o tema “Compartilhando Água”, o Fórum 
ocorre pela primeira vez no hemisfério Sul.

Criado em 1996 pelo Conselho Mundial 
da Água, o Fórum é uma oportunidade de 
discussão em nível mundial e uma con-

tribuição para estabelecer compromissos 
políticos e incentivar ações em todos os 
setores da sociedade. O evento é um espa-
ço aberto a todos os setores da sociedade 
e recebe empresas públicas e privadas, 
universidades, centros de pesquisa, repre-
sentantes de governos locais, estaduais e 
nacionais, legisladores, organismos nacio-
nais e internacionais, membros de Comitês 
de Bacia Hidrográfica, ONGs e demais or-
ganizações da sociedade civil.

O Fórum será estruturado em quatro 
processos principais: temático, que for-
nece a base técnica para discussões sobre 

S
h

u
tt

er
st

o
ck

Jan/2018www.irrigoias.com.br22



o tema água em diversas vertentes, tais 
como água e energia, economia, alimen-
tos, cidades e ecossistemas; político, que 
garante o debate entre autoridades go-
vernamentais e parlamentares; regional, 
que discute as perspectivas sobre água nos 
diferentes continentes do mundo; e pelo 
grupo focal de sustentabilidade, que será 
um grupo transversal sobre perspectivas 
do uso sustentável da água.

Paralelamente, o Fórum Cidadão ganha 
destaque com a participação popular que 
irá debater as responsabilidades conjuntas 
sobre água. Concomitantemente, aconte-
cerá a feira demonstrativa de projetos e 

divulgação de boas práticas, e a exposição, 
abertas a empresas e instituições ligadas 
ao desenvolvimento tecnológico interes-
sadas em divulgar ideias, contribuições e 
inovações nos temas relacionados à água.

A Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal (Adasa) foi uma das principais 
protagonistas na formulação e na defesa da 
proposta que trouxe o 8º Fórum Mundial 
da Água para Brasília. A Adasa e o governo 
do Distrito Federal, juntamente a órgãos 
do governo federal, como o Ministério 
do Meio Ambiente (MMA) e a Agência 
Nacional de Águas (ANA), além de parceiros 
da iniciativa privada, estão à frente da 
realização deste grande evento. Para mais 
informações a respeito do evento, acesse:  
<www.worldwaterforum8.org/>.
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ILPF: a revolução 
agropecuária do século XXI

Integração lavoura, pecuária e floresta é a receita 
para quem elevar os lucros da propriedade, 
garantindo uma produção sustentável

Texto: Thalita Braga

Q ue empresário não quer ver seus 
lucros aumentarem e, ao mesmo 
tempo, cumprir seu papel de 
guardião do meio ambiente? Bem,  

    parece que a Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) encon-
trou essa receita há alguns anos, e há quem 
afirme que a integração lavoura, pecuária 
e Floresta (ILPF) será a base da revolução 
agrícola deste século. São mais de 30 anos 
de pesquisa sobre a técnica, e o que se pode 
comprovar é que quem implantou o sistema 
ILPF não se arrepende, seja pela rentabilida-
de que a diversificação de cultura propiciou, 
seja pelo ganho ambiental que a modalidade 
de produção oferece.

Segundo o pesquisador da Embrapa Solos 
e presidente do Conselho Gestor da Rede 
ILPF, Renato Rodrigues, entre as vantagens 
desse sistema estão: a intensificação sus-
tentável do uso da terra, a diversificação da 
produção, a geração de emprego e renda, a 
conservação do solo, o melhor uso dos re-
cursos naturais e dos insumos, a redução 
da pressão pela abertura de novas áreas, o 
bem-estar animal e também a mitigação 
das emissões de gases causadores do efeito 
estufa. “Como a ILPF se baseia em preceitos 
conservacionistas, como o plantio direto na 
palha, a rotação de culturas e a recuperação 
de pastagens, ela contribui para a maior efi-
ciência produtiva e para aumentar a matéria 
orgânica no solo”, afirma.

De acordo com pesquisa encomendada 
pela Rede ILPF, o Brasil possuía, em 2016, 
11,5 milhões de hectares com alguma con-
figuração de integração de sistemas. O nú-
mero, em crescimento, é dez vezes maior do 

que a área ocupada pela tecnologia em 2005.  
O dado mostra também que o Brasil já cum-
priu há três anos a meta estipulada pelo Plano 
de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) 
em 2009, que era de aumentar em 4 milhões 
de hectares a área com ILPF até 2020. Com 
o Acordo de Paris sobre Mudança do Clima, 
ratificado pelo governo brasileiro em 2016, 
entretanto, mais 5 milhões de hectares foram 
acrescentados à meta, com previsão de ser 
atingida até 2030.

 
Tecnologia pronta

Em 2006, quando a odontóloga Marize 
Porto assumiu a gestão da Fazenda Santa 
Brígida, não sabia dos desafios que a es-
peravam, mas logo ela descobriu que eram 
muitos. O primeiro deles foi a distância: 
ela morando em São Paulo e a propriedade 
situada em Ipameri (GO). O segundo foi a 
falta de experiência; como profissional de 
saúde, havia muito o que se aprender sobre 
gestão de propriedade rural. E, por fim, não 
havia dinheiro e nem maquinário para tocar 
qualquer projeto, mas ainda assim Marize 
topou o desafio e virou o jogo no qual ela 
havia entrado com saldo negativo. “Eu tinha 
três filhos menores de idade, tinha acaba-
do de perder meu marido, a fazenda tinha 
que no mínimo se autossustentar. Se outras 
pessoas fazem isso e vivem disso, por que eu 
não vou conseguir e fazer também?”, conta. 

Eram mais de 2 mil hectares de pastos 
degradados e infestados de cupins. A primei-
ra medida foi realizar um levantamento de 
quanto custaria a recuperação dessa área, e 
foi na ponta do lápis que Marize concluiu que, 
do modo convencional, o custo não caberia 
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no orçamento. “Era uma coisa cara e com 
retorno a longo prazo, não tínhamos tempo 
e nem dinheiro. Então foi quando resolvemos 
procurar a Embrapa em busca de uma solu-
ção, foi quando conhecemos os pesquisadores 
Romero Aidar e João K, que nos apresentaram 
uma tecnologia pronta: o ILPF”, relembra.

A produtora lembra que na época a pro-
posta do projeto era de que a agricultura 
pagaria todos os custos da produção e de 
que a nova pastagem sairia de graça. “De 
repente o que era bastante caro, que era a 
recuperação das pastagens, estava saindo 
de graça. Meu primeiro pensamento foi: se 
esse projeto é tão fantástico assim, por que 
ninguém faz? Qual o problema? A respos-
ta me surpreendeu: ‘falta conhecimento 
da tecnologia aos produtores’. Decidi 
não hesitar mais e apostei na novidade”.  
Marize conta que, no início, ela não tinha 
máquinas, não tinha força de trabalho, 
não tinha conhecimento nem dinheiro, e, 
para desenvolver o projeto sugerido pela  
Embrapa, chamou um vizinho para aju-
dá-la. Como moeda de troca, ela arrendou 
parte da fazenda para ele, que logo cui-

dou do preparo do solo, plantou e colheu.  
“Nesse primeiro plantio eu só comprei os in-
sumos, e meu vizinho cuidou de todo o resto.  
Ao final da colheita eu paguei as contas e 
o que a Embrapa havia me prometido foi 
cumprido, o pasto estava lá, exatamen-
te como me foi garantido. Pastagem de  
primeiro ano e de graça, porque a agri-
cultura pagou todo o custo”, afirma.

Marize iniciou o projeto plantando soja e 
milho em consórcio com a braquiária, que, 
segundo o pesquisador da Embrapa, João 
K, é fundamental em qualquer sistema de 
integração, visto sua capacidade de enraiza-
mento no solo. E, a partir do terceiro ano, o 
eucalipto foi inserido no processo, fechando 
o ciclo de ILPF. “O eucalipto tem três funções 
muito interessantes: econômica, quando eu 
faço a venda da madeira; sombreamento 
para o gado, proporcionando mais conforto 
para o animal; e o efeito ambiental, porque 
o eucalipto sequestra e fixa o carbono (CO2), 
inclusive capturando os gases emitidos pelos 
animais que causam o efeito estufa, equili-
brando, assim, o CO2 nesse sistema”, conta.

Mas a lucratividade do sistema não para 

Foto: Cristiano Borges

Com o sistema de 
ILPF, Marize Porto 
passou a fazer quatro 
safras por ano na 
mesma área e viu a 
Fazenda Santa Brígida 
tornar-se modelo de 
produtividade no Brasil.
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por aqui. A produtora rural destaca a partici-
pação da pecuária no projeto de integração. 
Segundo ela, a tecnologia permite a produ-
ção de um boi barato, conforme as variações 
anuais. “Quando eu engordo um boi dentro 
do sistema de ILPF, a arroba do boi me cus-
ta uma média de R$ 57; já quando eu não 
conseguir engordar o boi a pasto e preciso 
levá-lo para o confinamento, essa arroba já 
passa a custar R$ 88”. Marize lembra que 
antes do ILPF, em que os animais tinham 
uma oscilação de peso por conta das pasta-
gens ruins, o custo de produção por arroba 
chegava a R$ 105, o que levava à diminuição 
dos lucros de forma significativa.

Além de todas as vantagens citadas, Marize 
destaca que o ILPF é considerado um siste-
ma “poupa-terra”. “Na mesma área em que 
eu produzo agricultura, pecuária e floresta, 
eu economizo, em relação a um vizinho que 
utiliza o sistema convencional, seis vezes a 
terra. Ou seja, ele precisa de seis vezes mais 
terra para produzir o mesmo que eu. Esse é 
um dado comprovado por estudos da Embrapa 
em parceria com a Unesp, que avalizam a im-
portância do ILPF para ampliação da produção 
sustentável no país”, destaca.

Tem boi na várzea
Final de outubro e o volume do Rio Pa-

ranã segue caudaloso no nordeste goiano. 
Diferentemente de outros tantos rios que, 
devido à estiagem de 2017, praticamente 
secaram, em Flores de Goiás os produtores 
de arroz irrigado não sofreram os efeitos 
da seca. É o que afirma o presidente da As-

sociação dos Arrozeiros e Irrigantes do Vão 
do Paranã, João Alexandre Jorge Filho, que 
também é engenheiro agrônomo e produ-
tor rural. Segundo ele, embora inacabado, 
o Projeto Flores de Goiás, que já construiu 
duas barragens de sustentação no Rio Pa-
ranã e no Rio Porteira, garante a água para 
os produtores a jusante do barramento o 
ano inteiro. “Nós deixamos as comportas 
fechadas o máximo de tempo possível, 
para reservar água para o período de seca. 
Esse ano, por exemplo, nós deixamos as 
comportas fechadas até julho, e abrimos a 
segunda comporta no final de agosto, por 
isso não tivemos nenhum problema com 
falta d’água”. João conta que o controle de 
abertura das comportas acontece pela Su-
perintendência de Irrigação da Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico do Estado 
de Goiás (SED) e pela Associação dos Arro-
zeiros, com a manutenção delas sendo de 
responsabilidade dos produtores.

Mesmo com a abundância de água, 
os agricultores da região enfrentam um 
problema que é típico da região: a falta 
de condutividade hidráulica do solo. Isso 
impede que seja feita mais de uma safra 
por ano. Segundo o engenheiro agrônomo 
e assessor especial da SED, Vitor Hugo An-
tunes, diferentemente de Luiz Alves, em 
que a irrigação é feita por ascensão capilar, 
no município de Flores de Goiás o solo é 
muito fino, e, após ser encharcado, não 
consegue mais absorver água, por falta 
de poros que permitam a infiltração. “Já 
fizemos experimentos com soja, milho e 
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Foto: Thalita Braga

sorgo, mas nenhuma das culturas atingiu 
a produtividade necessária para cobrir os 
custos de produção”, afirma Antunes.

Sem sucesso com os experimentos de 
uma segunda safra, o produtor João Alexan-
dre optou pela integração lavoura-pecuária 
na Fazenda Poções, uma atividade que já 

estava na família antes mesmo da agricul-
tura, e que agora é garantia de lucratividade 
na propriedade. “Inicialmente minha família 
trabalhava exclusivamente com pecuária, até 
que o cultivo de arroz chegou na região e meu 
irmão, em 1991, arrendou parte da fazenda 
para rizicultura. Foi então que copiamos uma 

Na Fazenda Poções, os 
irmãos Alexandre Jorge 
Neto e João Alexandre 
produzem 2,3 mil ha 
de arroz irrigado por 
inundação.
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tradição comum no Rio Grande do Sul, que 
é o aproveitamento da resteva da cultura 
para engorda do gado, logo que o agricul-
tor tirava o arroz”, lembra. Ele conta que, 
após a colheita do arroz, sobra um volume 
de cultura muito grande sobre a área, e esse 
volume atrapalha o próximo plantio, além da 
ocorrência de rebrota. “Para que não rebrote 
e caia o grão, reinfestando a área, é preciso 
fazer um controle dessa rebrota, que pode 
ser via física, com gradeação ou rolo-faca; 
via química, com dessecação; ou você resolve 
ganhar dinheiro integrando a pecuária, ge-
rando mais empregos e renda”, garante.

João Alexandre conta que tanto o clima 
quanto a disponibilidade de água propi-
ciam o plantio de arroz o ano inteiro, que 
começa a ser plantado em julho e vai até o 
início de março. “Com isso, conseguimos 

escalonar plantio, irrigação, mão de obra, 
colheita, tudo para que a área seja melhor 
aproveitada”. Após a secagem de Flores, a 
produção do João segue para Goiânia e Aná-
polis, para ser beneficiada e distribuída em 
todo o estado, garantindo o grão na mesa de 
milhares de goianos.

Para o produtor, os custos de produ-
ção são um dos motivos que mais têm 
desmotivado os arrozeiros a continuar na 
atividade. Segundo João, hoje o agricultor 
consegue comercializar a saca de arroz de 
50 quilos por, em média, R$ 45, não dei-
xando margem de lucro para quem produz. 
“É preciso ter uma produtividade alta para 
que o arroz pague os custos de produção, 
e, no nosso município, só conseguimos 
atingir a média de 7.300 kg/ha graças à 
irrigação”, afirma. 

Integração lavoura e 
pecuária foi a receita que 
João Alexandre encontrou 
para elevar os lucros da 
propriedade,  aplicar 
rotação de cultura como 
manejo de solo e elevar a 
produtividade da fazenda.

Foto: Thalita Braga
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Rede ILPF
No final de 2017 o Brasil participou da Conferência das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 23, que acon-
teceu em Bonn, na Alemanha. Foram apresentados os avanços 
alcançados por meio da adoção de sistemas de ILPF, que é uma 
das tecnologias que faz parte do Plano ABC, além do projeto 
“Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, Valoriza-
ção do Campo e Tecnificação da Agricultura Tropical: ILPF, a 
alternativa para a agricultura do amanhã”. A proposta prevê 
ações para os próximos dez anos e busca captar US$ 1 bilhão 
junto a instituições internacionais. “A nossa ideia é implantar 
1 milhão de hectares de ILPF dentro de um programa de cer-
tificação reconhecido internacionalmente até 2025, com uma 
meta inicial de 300 mil hectares até 2020, condicionada à cap-
tação de recursos internacionais. O que vamos buscar agora 
é fazer esses acordos internacionais por meio de green bonds 
(títulos verdes) para conseguir o orçamento total do progra-
ma”, explicou o pesquisador Renato Rodrigues.

Renato detalha que o programa é composto por oito eixos 
que englobam desde ações para certificação de propriedades 
que adotem os sistemas ILPF até ações que fomentem a assis-
tência técnica e incentivem a adoção da tecnologia. Também 
entram no programa ações de comunicação e de valorização da 
agricultura brasileira e a transferência de tecnologias de ILPF 
para a África, a América Latina e o Caribe.
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Quantas vezes você já ouviu falar 
que o produtor rural é o vilão 
do meio ambiente? Com toda 
certeza foram muitas, mas o  

 que os cálculos do Grupo de In-
teligência Territorial Estratégica (Gite) da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) mostram é que, no final de 2016, 
mais de 170 milhões de hectares de vegetação 
nativa estavam preservados pelos agricultores 
dentro dos imóveis rurais, o que representa 
mais de 20% do território brasileiro.

Os trabalhos, coordenados pelo pes-
quisador Evaristo de Miranda, chefe-
-geral da Embrapa Monitoramento por 
Satélite (SP), foram iniciados com a  
incorporação da base de dados do Cadastro  

Protetor do 
meio ambiente

Estudo da Embrapa mostra que  
o agricultor é quem mais preserva 
a vegetação nativa no Brasil

Texto: Thalita Braga

Ambiental Rural (CAR) do Serviço Flores-
tal Brasileiro ao Sistema de Inteligência 
Territorial Estratégica (Site) do Gite.  
As informações disponibilizadas contêm 
dados como o perímetro do imóvel ru-
ral, além de mapas das áreas exploradas, 
consolidadas, de preservação permanente, 
de reserva legal, de interesse social, de 
utilidade pública, entre outros. Ao todo, 
quase 4,4 milhões de imóveis rurais es-
tavam inscritos no CAR até outubro de 
2017, abrangendo uma área cadastrada da 
ordem de 418,7 milhões de hectares. Como 
o cadastramento ainda está aberto, esses 
números não param de crescer.

Miranda deu uma dimensão do trabalho 
empreendido pela equipe do Gite. Segundo 

Foto: Arquivo Embrapa 

Segundo o pesquisador 
da Embrapa, Evaristo 
Miranda, mais de 170 
milhões de hectares 
de vegetação nativa 
estão preservados pelos 
agricultores dentro dos 
imóveis rurais brasileiros.
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o pesquisador, os dados dos 4,4 milhões de 
imóveis cadastrados – repartidos em 5.570 
municípios – resultaram em um arquivo 
de mais de 40 Gigabytes compactados e 
de estrutura bastante complexa. Centenas 
de milhões de polígonos foram analisados 
por procedimentos de geoprocessamento 
pela equipe do Gite, que totalizou as áreas 
de preservação permanente e as reservas 
legais dentro de cada imóvel e retirou as 
sobreposições e incongruências. “São 18 
categorias de uso e ocupação das terras 
geocodificadas em cada imóvel rural. E, 
para cada categoria, há, em geral, mais de 
um polígono por imóvel”, ressaltou.

Após as análises dos milhões de polígo-
nos dos imóveis cadastrados, o resultado 
surpreendeu a equipe do Gite. “O que mais 
nos impressionou foi a quantidade de vege-
tação nativa preservada. As áreas totalizadas 
equivalem a mais de 170 milhões de hectares 
de vegetação nativa preservada dentro dos 
imóveis, pelos agricultores. Isso representa 
mais de 20% do território brasileiro, en-
quanto todas as Unidades de Conservação 
(UCs) totalizam 13% do Brasil”, comparou 
Miranda. E esses números, segundo a equipe 
que fez a análise, ainda deverão aumentar.
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estão se cadastrando e os números terão 
pequenas alterações até o final deste ano, 
quando termina o prazo do cadastramen-
to. A quantidade de áreas preservadas nos 
imóveis rurais certamente vai aumentar.”

Na opinião de Miranda, as análises de-
senvolvidas com os dados do CAR colocam 
em questão a “vilanização” da agricultura 
na temática ambiental. “Ocorreram si-
tuações problemáticas e irregulares que 
chamaram a atenção da sociedade. Mas 
elas não são a regra. A grande maioria dos 
agricultores não pode ser tachada de devas-
tadora da natureza. Os dados demonstram 
que ninguém preserva mais o meio am-
biente no Brasil que o agricultor”, afirma.

Para o presidente da Associação dos Ir-
rigantes do Estado de Goiás (Irrigo), Luiz  
Carlos Figueiredo, esse estudo reafirma mais 
uma vez a importância do papel desempe-
nhado pelo produtor rural na sociedade. 
“Permanecer produzindo em nosso país é 
um desafio diário, e, em 2017, esse desafio 
foi ainda maior. Enfrentamos um ano de 
escassez hídrica e os primeiros a serem 
apontados como culpados fomos nós, os 
produtores rurais. Acusações infundadas, 
sem embasamento em estudos e atos ir-
responsáveis que nos levam a ser taxados 
como inimigos do meio ambiente. Isso não 
pode continuar assim. Temos compromis-
so com nossa sociedade e, principalmente, 
temos total responsabilidade com nosso 
maior patrimônio: a água”. Figueiredo 
lamentou o fato ocorrido em Correntina, 
bem como no Vale do Araguaia, em que 
os agricultores passaram de empreen-
dedores a bandidos, sem qualquer pon-
deração. “Pessoas honestas, que traba-
lham diariamente para levar alimento 
até a mesa de centenas de brasileiros.  
Geram emprego, dão dignidade a centenas  
de famílias e, em um ato irresponsável 
de uma minoria, depredam o patrimônio 
de terceiros sem qualquer respeito pela 
propriedade privada”, disse.

Esse panorama é o mesmo em todas as 
regiões do Brasil. “Quando consideramos 
os imóveis em seu conjunto, os produto-
res rurais preservam em vegetação nativa 
uma parcela dos imóveis sempre superior 
à exigida pelo Código Florestal, que é de no 
mínimo 20%”, disse.

As análises dos dados do CAR serão 
atualizadas pela Embrapa semestralmente. 
Para Evaristo de Miranda, os dados devem 
sofrer mudanças. “Os agricultores ainda 
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NASA 
Estudo da NASA (sigla em inglês 

de National Aeronautics and Space  
Administration – Administração Nacional 
da Aeronáutica e Espaço) confirmou os 
dados da Embrapa, demonstrando que o 
Brasil utiliza apenas 7,6% de seu terri-
tório com lavouras, somando 63.994.479 
hectares. A Dinamarca cultiva 76,8%, dez 
vezes mais que o Brasil; a Irlanda, 74,7%; 
os Países Baixos, 66,2%; o Reino Unido, 
63,9%; a Alemanha, 56,9%.

O levantamento da NASA também dis-
põe de subsídios sobre a segurança alimen-
tar no planeta, com a medição da extensão 
dos cultivos, áreas irrigadas e de sequeiro, 
intensificação no uso das terras com duas, 
três safras, e até áreas de cultivo contí-
nuo. Não entram nesses cálculos áreas 
de plantio florestal e de reflorestamento, 
que são as terras dedicadas ao plantio de 
eucaliptos. No Brasil contaram-se apenas 
as lavouras.

De acordo com o estudo, a área da Terra 
ocupada por lavouras é de 1,87 bilhão de hecta-
res. A população mundial atingiu 7,6 bilhões em 
outubro passado, resultando que cada hectare, 
em média, alimentaria quatro pessoas. Na rea-
lidade, a produtividade por hectare varia muito, 
assim como o tipo e a qualidade dos cultivos.

A maior parte dos países utiliza entre 
20% e 30% do território com agricultura. Os 
da União Europeia usam entre 45% e 65%; 
os Estados Unidos, 18,3%; a China, 17,7%; e 
a Índia, 60,5%. “Os agricultores brasileiros 
cultivam apenas 7,6%, com muita tecnolo-
gia e profissionalismo”, assegura Miranda. 

As maiores áreas cultivadas estão na Ín-
dia (179,8 milhões de hectares), nos Estados 
Unidos (167,8 milhões de hectares), na Chi-
na (165,2 milhões de hectares) e na Rússia 
(155,8 milhões de hectares). Somente esses 
quatro países totalizam 36% da área culti-
vada do planeta. O Brasil ocupa o 5º lugar, 
seguido pelo Canadá, pela Argentina, pela 
Indonésia, pela Austrália e pelo México. 
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O planeta Terra é constituído de 75% de 
água e 25% de terra. Do total de água, 97,5% 
são de água salgada, que se encontra nos 
oceanos, e 2,5% de água doce. A maior parte 
da água doce não é facilmente localizada 
para ser utilizada, uma vez que 68,9% dela 
está presente na forma sólida (calotas pola-
res e geleiras), 29,9% de água subterrânea 
e apenas 1,2% refere-se à água superficial, 
que é de fácil acesso, conhecida também 
como água social. Desse pequeno percentual 
(1,2%), 52% estão nos lagos; 38% retidos 
no solo, representando a umidade no perfil 
edafológico; 8% na forma de vapor d’água, 
presente na atmosfera; 1% nos lagos, re-
servatórios e rios; e 1% na constituição dos 
organismos vivos.

Uma forma de aumentar a disponi-
bilidade da água social é a construção de 
barragens de grande e pequeno portes. Nas 
propriedades rurais, a ideia é a construção 
de pequenos barramentos, para aproveitar 
parte da água oriunda das precipitações do 
período chuvoso.

Para o estado de Goiás, dos 1.588 mm de 
chuva anualmente, 472 mm refere-se ao 
escoamento de água que poderá ser armaze-
nado para uso no período seco. Este sistema 
já está presente na maioria das propriedades 
com sistema de irrigação. Segundo dados 

levantados no Cadastro dos Irrigantes, dos 
3.254 sistemas de irrigação, 2.118 têm como 
local de captação o barramento.

Construir pequenas barragem para ar-
mazenamento de água das chuvas, aliado a 
práticas de conservação de solo nas bacias 
de contribuição, constitui operações fun-
damentais para o aumento da infiltração 
de água no solo, com maior perenização de 
cursos d’água, maior número de nascentes 
nas bacias de cabeceira e, consequente-
mente, maior disponibilidade de água para 
o abastecimento humano e a produção de 
alimentos irrigados.

Pequenas barragens de terra são uma 
obra relativamente fácil, se forem consi-
derados aspectos técnicos e ambientais e se 
estiver sob a responsabilidade de um enge-
nheiro qualificado. Sua construção requer o 
conhecimento do local, dos dados edafoló-
gicos, do relevo, da bacia de contribuição e 
do volume de água a ser armazenado, para 
atender aos objetivos por meio dos quais a 
barragem será construída.

Outro ponto importante a ser considera-
do é a outorga do direito de uso da água. Esta 
licença estabelece os objetivos da represa, a 
vazão a ser utilizada e os componentes obri-
gatórios que compõem o maciço de terra, 
evitando, assim, problemas no futuro.

Pequenas barragens
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  ARTIGO

Olivaldo Eustáquio 
Borborema é 
engenheiro agrônomo 
e especialista em 
irrigação e informática.
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Aprovado pelo Conselho Nacional 
de Recursos Hídricos (CNRH), 
o reajuste no valor de cobrança 
pelo uso das águas brutas de 

domínio da União apresentou um aumento. 
Os usuários que captam o recurso da Bacia 
do Rio Paranaíba, das áreas pertencentes à 
União, pagarão 3% a mais no valor aplicado 
no ano passado. Para 2018, o valor da cap-
tação da água bruta será de R$ 0,0103 para 
cada metro cúbico (m3) obtido. Em 2017, 
essa quantia era de R$ 0,0100 para cada m3.

Água do Rio Paranaíba terá 
reajuste de 3% para usuários 

Reajuste passa a valer a partir deste ano 
para usuários que captam o recurso da 
Bacia do Rio Paranaíba

Texto: Thalita Braga
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intuito de estimular o uso racional da água e 
gerar recursos financeiros para a realização 
de investimentos de recuperação e preser-
vação nas áreas dos mananciais das bacias.

De acordo com a resolução, os preços 
deverão ser reajustados anualmente a par-
tir de 2018 com base na variação do IPCA 
vigente no período de 12 meses, apurado 
em outubro do ano anterior. No entanto, 
fica facultado aos Comitês de Bacia a apre-
sentação, ao CNRH, de proposta de adoção 
de outro índice oficial, caso haja justifica-
tiva para isso. 

Declaração
Até o dia 31 de janeiro, os usuários que 

pretendem utilizar a água de domínio da 
União devem fazer uma declaração com 
o pedido para quantidade do recurso que 
deve ser utilizado. O documento deve ser 
apresentado à ANA para que o órgão consi-
ga monitorar o uso da água federal.

De acordo com a ANA, os usuários regu-
larizados devem encaminhar uma outorga 
com os dados. O documento deve conter os 
parâmetros de velocidade do fluxo, vazão, 
nível ou volume da água que a empresa 
deve utilizar ao longo do ano. 

Além da área da Bacia do Rio Paranaíba, 
mais seis bacias hidrográficas doces fe-
derais entrarão na nova medida. São elas: 
Rio Paraíba do Sul, Rios PCJ, Rio Doce, Rio 
Verde Grande e Rio São Francisco. A co-
brança é paga pelos usuários que utilizam 
a água para diversos fins, como irrigação, 
saneamento e geração de energia elétri-
ca, por isso os principais usufruidores 
são indústrias, mineradoras e empresas 
de saneamento. De acordo com a Agência 
Nacional de Águas (ANA), que normaliza 
essa utilização, os novos valores serão em 
relação à captação da água bruta, que é 
extraída diretamente da natureza.

Após receber os valores, a ANA repas-
sa integralmente para a agência de águas 
das bacias com o objetivo de a instituição 
aplicar o montante em ações selecionadas 
pelo Comitê da Bacia. Ainda segundo o 
órgão, o critério utilizado para reajustar 
anualmente o valor é em relação ao Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA) apurado nos últimos 12 meses, com 
base no índice de outubro de 2017. Para 
este ano, o número calculado foi de 2,7%.

Instrumento da Política Nacional de Re-
cursos Hídricos (PNRH), a cobrança tem o 

Jan/2018 www.irrigoias.com.br 37








