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IntroduçãoIntrodução

PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GESTÃO DAS ÁGUAS (PRINCÍPIOS BÁSICOS DA GESTÃO DAS ÁGUAS (LeiLei 9.433/97)9.433/97)::

•• A A bacia hidrográficabacia hidrográfica é a unidade de planejamento.é a unidade de planejamento.

•• A água é um A água é um bem de domínio público.bem de domínio público.

•• A água é um A água é um recurso natural limitado.recurso natural limitado.

•• A água é um recurso dotado de A água é um recurso dotado de valor econômicovalor econômico..

•• A gestão deve sempre proporcionar o A gestão deve sempre proporcionar o uso múltiplo.uso múltiplo.

•• Uso prioritárioUso prioritário para consumo humano e para consumo humano e dessedentaçãodessedentação de de 
animais, em casos de escassez.animais, em casos de escassez.

•• A A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizadagestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada, , 
dela participando o Poder Público, os usuários e as dela participando o Poder Público, os usuários e as 
comunidades.comunidades.
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A IRRIGAÇÃO E A GESTÃO DAS ÁGUASA IRRIGAÇÃO E A GESTÃO DAS ÁGUAS::

•• Maioria das solicitações de outorga de uso que a ANA recebe vem Maioria das solicitações de outorga de uso que a ANA recebe vem do setor do setor 
de irrigação.de irrigação.

•• É comum se observar concentração de irrigantes em trechos de bacÉ comum se observar concentração de irrigantes em trechos de bacias com ias com 
maior vocação agrícola, fato que exige atenção redobrada dos órgmaior vocação agrícola, fato que exige atenção redobrada dos órgãos ãos 
gestores para que não ocorram conflitos entre usuários.gestores para que não ocorram conflitos entre usuários.

•• Com certeza ocorrerá uma expansão das áreas irrigadas no Brasil Com certeza ocorrerá uma expansão das áreas irrigadas no Brasil e e 
conseqüentemente um aumento da demanda de água pelo setor, uma vconseqüentemente um aumento da demanda de água pelo setor, uma vez ez 
que o país tem grande vocação para o agronegócio, temque o país tem grande vocação para o agronegócio, tem--se uma população se uma população 
crescente para alimentar e existe grande extensão de terras irricrescente para alimentar e existe grande extensão de terras irrigáveis.gáveis.

•• A ANA tem atuado na atenuação de conflitos no setor de irrigaçãoA ANA tem atuado na atenuação de conflitos no setor de irrigação e da e da 
irrigação com outros setores usuários, por exemplo nos Vales do irrigação com outros setores usuários, por exemplo nos Vales do Jaguaribe Jaguaribe 
e e BanabuiúBanabuiú -- CE e na bacia do rio Verde Grande CE e na bacia do rio Verde Grande –– MG e BA.  MG e BA.  
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A ANA E A CONSERVAÇÃO DE ÁGUA

•• A Superintendência  de Conservação de Água e Solo A Superintendência  de Conservação de Água e Solo –– SAS tem como SAS tem como 
objetivo maior a conservação da água e do solo nas bacias brasilobjetivo maior a conservação da água e do solo nas bacias brasileiras, eiras, 
para que se alcance a sustentabilidade dos múltiplos usos da águpara que se alcance a sustentabilidade dos múltiplos usos da água. Para a. Para 
tanto, a SAS / ANA vem conduzindo Programas Temáticos e  Especiatanto, a SAS / ANA vem conduzindo Programas Temáticos e  Especiais.is.

•• Os setores usuários, como a agricultura, têm grande importância Os setores usuários, como a agricultura, têm grande importância no no 
dimensionamento e validação de ações dimensionamento e validação de ações conservacionistasconservacionistas..

•• A SAS/ANA está aberta a sugestões e contribuições dos diversos sA SAS/ANA está aberta a sugestões e contribuições dos diversos setores, etores, 
com vistas a garantir a oferta quantidade suficiente de água de com vistas a garantir a oferta quantidade suficiente de água de boa boa 
qualidade.qualidade.

•• São exemplos de programas implementados ou em implementação pelaSão exemplos de programas implementados ou em implementação pela
SAS/ANA na área:SAS/ANA na área:

Certificação da Sustentabilidade do Uso da Água na Agricultura ICertificação da Sustentabilidade do Uso da Água na Agricultura Irrigadarrigada
Plano de Uso Racional da Água de Irrigação nos vales do JaguaribPlano de Uso Racional da Água de Irrigação nos vales do Jaguaribe e e e BanabuiúBanabuiú
-- CECE
Racionalização do Uso da Água na Agricultura IrrigadaRacionalização do Uso da Água na Agricultura Irrigada
Programa Produtor de ÁguaPrograma Produtor de Água
Projeto Reúso (Convênio ANA/EMBRAPA/UFPB)Projeto Reúso (Convênio ANA/EMBRAPA/UFPB)
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DisponibilidadeDisponibilidade de recursos      hídricos no de recursos      hídricos no 
Brasil e no mundoBrasil e no mundo

Recursos
Hídricos
Renováveis

%

(km3/ano)

Mundo 49.475

Brasil 5.418 11

Local

FAO (2004)
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Panorama do uso da água por setor 

• Nível Mundial



77



88Relação área irrigada/área irrigável
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•• Agricultura mundial: Agricultura mundial: maiormaior usuáriausuária de de águaágua
(~ 70% do total).(~ 70% do total).

Demanda de água pelos 
diferentes setores no Brasil –
1996 (FAO, 2004)

•• Da Da águaágua derivada derivada ouou captada para  captada para  irrigaçãoirrigação, apenas 50% , apenas 50% 
sãosão efetivamenteefetivamente utilizadas pelas culturas, utilizadas pelas culturas, poispois existemexistem
perdasperdas diversas, das diversas, das quaisquais parte volta para o sistema parte volta para o sistema 
hidrológico e hidrológico e ficafica à à disposiçãodisposição a a jusantejusante nana baciabacia..

•• ComCom o o crescimentocrescimento demográfico, as demográfico, as necessidadesnecessidades de de águaágua
para a agricultura para a agricultura logicamentelogicamente devemdevem crescercrescer..
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Evolução das áreas irrigadas no Brasil
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Irrigação no Brasil, por região - 2001
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• Métodos de irrigação:

– Superfície
– Aspersão
– Microirrigação
– Outras Técnicas
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Irrigação no Brasil, por método - 2001
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• Estima-se que quase 1,5 milhão de hectares no Brasil são
irrigados com sistemas de irrigação mais tradicionais
(inundação), principalmente onde a disponibilidade de água
é ampla. Esta tecnologia pode trazer um bom retorno
financeiro, quando associada a uma apropriada preparação
da terra e alguma mecanização.

• Tecnologias de irrigação por aspersão são preferidos por
grandes agricultores dos cerrados e por produtores de 
alguns tipos de verduras e frutas. Estas tecnologias são
bastante usadas em esquemas públicos e privados, indo de 
linhas móveis de aspersão até autopropelidos e pivôs
centrais. 

• Nas áreas onde existe escassez de água está havendo um 
forte crescimento no uso de equipamentos de microirrigação, 
basicamente para o cultivo de frutícolas.
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• Uma boa eficiência de uso da água pode ser obtida com os
diferentes métodos de irrigação, em suas variações que se 
adequam a diferentes situações.

• Em anos recentes, a área com irrigação por superfície tem 
decrescido e a irrigação por aspersão para grãos e a 
microirrigação para verduras e frutas tem crescido. 

• A eficiência total de uso de água no Brasil é estimada em 40-
65% para irrigação por superfície, 60-85% para aspersão e 
78-97% para métodos de microirrigação.
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Irrigação potencial, por regiões, no Brasil (FAO, 2004)

Região
Várzeas
(1.000 ha)

Terras Altas
(1.000 ha)

Área Total
(1.000 ha)

Norte 
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste

8.000
100
750

1.500
3.000

5.300
900

3.400
2.200
4.200

13.300
1.000
4.150
3.700
7.200

Total 13.350 16.000 29.350

•• A área total apresentada na tabela inclui somente áreas onde a A área total apresentada na tabela inclui somente áreas onde a 
irrigação pode ser desenvolvida e exclui as áreas de alto valor irrigação pode ser desenvolvida e exclui as áreas de alto valor 
ecológico na região Norte (bacias do Amazonas e Tocantins).ecológico na região Norte (bacias do Amazonas e Tocantins).

•• Caso Caso nãonão se se consideremconsiderem tais tais restriçõesrestrições esseesse potencial potencial chegachega a          a          
55 55 milhõesmilhões de de hectareshectares irrigáveisirrigáveis (PRONI, 1989).(PRONI, 1989).

•• Nos cerrados da região CentroNos cerrados da região Centro--Oeste, o potencial para irrigação se Oeste, o potencial para irrigação se 
expandiu substancialmente em anos recentes, seguindo os avanços expandiu substancialmente em anos recentes, seguindo os avanços 
no manejo do solo e nas técnicas de irrigação aplicáveis naquelano manejo do solo e nas técnicas de irrigação aplicáveis naquela
região. Com isso, região. Com isso, um próxima estimativa poderá apontar para bem um próxima estimativa poderá apontar para bem 
mais que os 29,35 milhões de hectaresmais que os 29,35 milhões de hectares (FAO, 2004).(FAO, 2004).
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• Uso racional da água de irrigação: 

– Tem como principal objetivo reduzir os 
desperdícios de água, buscando alcançar a 
melhor produtividade física da cultura por 
unidade de área e unidade de água 
utilizada, levando-se em conta a 
sustentabilidade do sistema do ponto de 
vista econômico, social e ambiental.
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• Uso racional da água de irrigação: 

Abrange desde a captação da água até a sua aplicação nas 
culturas e no sistema de produção agrícola, incluindo:

• a escolha adequada do método e do sistema de 
irrigação 

• a concepção do projeto e o dimensionamento do 
sistema e dos equipamentos de irrigação 

• a redução das perdas de água na captação, 
armazenamento e distribuição 

• a eficiência da irrigação
• o correto manejo da irrigação, e
• suporte de sistemas de produção das culturas 

irrigadas que permitam otimizar o rendimento físico 
por unidade de área e unidade de água utilizada.
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ConsideraçõesConsiderações finaisfinais

•• A A populaçãopopulação brasileirabrasileira crescecresce emem rítmorítmo aindaainda bastante bastante 
forteforte..

•• Para alimentar esta Para alimentar esta populaçãopopulação serãoserão necessáriosnecessários maismais
alimentos (mediante o aumento da alimentos (mediante o aumento da produtividadeprodutividade
agrícola, da agrícola, da superfíciesuperfície cultivada e da cultivada e da intensidadeintensidade de de 
cultivos etc.).cultivos etc.).

•• As reservas hídricas As reservas hídricas jájá estãoestão sendo sendo pressionadaspressionadas emem
algumasalgumas regiõesregiões do Brasil.do Brasil.

•• CertamenteCertamente, , esseesse aumento de aumento de produçãoprodução faráfará comcom que se que se 
expandamexpandam as áreas as áreas comcom irrigaçãoirrigação, o que exigirá a , o que exigirá a adoçãoadoção
de técnicas de de técnicas de racionalizaçãoracionalização do uso da do uso da águaágua. . DentreDentre elaselas, , 
o o desenvolvimentodesenvolvimento de de equipamentosequipamentos e sistemas de e sistemas de 
irrigaçãoirrigação maismais eficientes para as eficientes para as maismais variadas variadas situaçõessituações
verificadas no campo e a verificadas no campo e a melhoriamelhoria do manejo de do manejo de 
irrigaçãoirrigação..
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ConsideraçõesConsiderações finaisfinais –– continuaçãocontinuação

•• A ANA tem trabalhado  para que a irrigação não veja sua A ANA tem trabalhado  para que a irrigação não veja sua 
expansão limitada pela indisponibilidade de água, expansão limitada pela indisponibilidade de água, 
promovendo ações responsáveis de gestão, conservação e promovendo ações responsáveis de gestão, conservação e 
racionalização do uso da água.racionalização do uso da água.

•• Além da ANA, dos órgãos estaduais de gestão de recursos Além da ANA, dos órgãos estaduais de gestão de recursos 
hídricos e dos usuários de irrigação, essas ações devem hídricos e dos usuários de irrigação, essas ações devem 
envolver os fabricantes de equipamentos, técnicos e envolver os fabricantes de equipamentos, técnicos e 
pesquisadores, bem como as instituições de ensino e pesquisadores, bem como as instituições de ensino e 
extensão que trabalham com a agricultura e as ciências extensão que trabalham com a agricultura e as ciências 
agrárias.agrárias.
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LOCALIZAÇÃO DO MAR DE ARAL 

Mar de AralMar de Aral
CasaquistãoCasaquistão

UsbequistãoUsbequistão

RússiaRússia

TurcomenistãoTurcomenistão

IrãIrã
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MAR DE ARALMAR DE ARAL
Impactos Ambientais (1960Impactos Ambientais (1960--1990)1990)

Parâmetro Parâmetro 
Ambiental Ambiental 
_______ _______ 

DataData

Área Área 
(km(km22))

VolumeVolume
(km(km33))

Fluxo Fluxo 
de Águade Água
(km(km33/ / 
ano)ano)

ConcenConcen--
traçãotração de de 

sais sais 
(g/l)

Prof. Prof. 
médiamédia
(m)

Nº de Nº de 
espécies espécies 

de de 
peixes

(m)
(g/l) peixes

19601960 66.10066.100 1.0661.066 5656 1010 5353 2020

19901990 34.80034.800 304304 44 3333 3838 55

VariaçãoVariação -- 47%47% -- 73%73% -- 93%93% + 230%+ 230% -- 29%29% -- 75%75%
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MAR DE ARALMAR DE ARAL

Impactos Socioeconômicos Impactos Socioeconômicos 

(1970(1970--19901990))

Parâmetro Parâmetro 
SócioSócio--

EconômicoEconômico
____________________

DataData

Mortalidade Mortalidade 
InfantilInfantil

(por 1000 (por 1000 
nascidos)nascidos)

Empregos na Empregos na 
pescapesca

19701970 3535

4545

+29%+29%

61.00061.000

19901990 1.8001.800

VariaçãoVariação -- 96%96%
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