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Resumo da palestra

• Já produzimos alimento suficiente para

alimentar 10 bilhões de pessoas. Precisamos

de mais irrigação?

• Quanto de água a irrigação utiliza? Certezas,

incertezas e proposta

• Caminhos para a produção sustentável de

alimento



Produção de alimentos já é suficiente

Hunger is caused by poverty and inequality, not

scarcity. For the past two decades, the rate of

global food production has increased faster than

the rate of global population growth. The world

already produces more than 1 ½ times enough

food to feed everyone on the planet. That’s enough

to feed 10 billion people, the population peak we

expect by 2050. http://www.huffingtonpost.com/eric-holt-gimenez/world-

hunger_b_1463429.html



Produção de alimentos já é suficiente

Por que precisamos de mais 

irrigação?



População

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issu

es_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf

Produção mundial

de alimentos

precisará aumentar

em 70% e dobrar

nos países em

desenvolvimento
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Demanda mais alimento

2015 -> 50%

da população

na classe

média

2050 -> 70%

da população

na classe

médiaK
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Pressão sobre a agricultura

Forças externas:

Estresses térmicos,

hídricos e

nutricionais tenderão

a se intensificar nos

trópicos

Impacto das

mudanças climáticas

no rendimento de

culturas. Cenário

para 2050.



Pressão sobre a agricultura

https://www.oneacrefund.org/blogs/information/post/starting-at-the-end-food-and-farming-in-2030/739

Milho (2030)

Redução 12% na

taxa de

crescimento.

90% aumento do

preço.



Agricultura...  Alimento

A Agricultura será, cada vez mais, pressionada na 

direção da multifuncionalidade

Agricultura...  Alimento – Fibras – Energia...

Agricultura...  Alimentação – Nutrição – Saúde...

Agricultura… Serviços Ambientais – Serviços

Ecossistêmicos…

Agricultura...  Biomassa – Biomateriais – Química 

Verde...

Agricultura ... 

Pressão sobre a agricultura



Pressão sobre a agricultura

No futuro, fração

cada vez maior da

produção agrícola

terá de ser

mobilizada via

comércio, pois a

distribuição da

população mundial

por região não

acompanha a

distribuição de

terras aráveis e a

capacidade de

produzir alimentos.

Assimetrias no

crescimento

populacional e

na produção de

alimentos



Pressão sobre a agricultura

Assimetrias na

disponibilidade

hídrica



Resumindo

Hunger is caused by poverty

and inequality, not scarcity.

Sem irrigação haveria

escassez de alimento no

mundo.

Sem irrigação haverá

escassez de alimento no

mundo.



Resumindo

A irrigação será cada vez mais

importante para produção

sustentável de alimento e

preservação ambiental

O Brasil será cada vez mais

importante nesse contexto.
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Irrigação faz uso intensivo de água

Falar de irrigação é

quase proibido

Falar de pivô é motivo

de pânico



Qual a origem dessa preocupação?

Global Risks Perception Survey 2015, World Economic Forum

Os cinco fatores de risco de maior preocupação à nível global

Crise hídrica

Crise de alimentos

Muita 

desinformação



Regiões Críticas

Rio Preto: Área irrigada de

10.607 hectares (178 pivôs

centrais)

São Marcos: 101.559

hectares irrigados (1.197

pivôs centrais)



Regiões críticas

16% dos rios

federais em estado

crítico, com base no

balanço hídrico

quali-quantitativo



Regiões críticas

A baixa

disponibilidade

hídrica não é

“culpa” da

irrigação

Na maioria dos

casos, é um

problema de

gestão

Monitoramento 

(dados)



Água para produção de alimento

Decisão da sociedade Informar



Quanto de água é utilizada na AI?

“water for People,  Water for Life” United Nations Water Development Report, UNESCO,2003. 

Agricultura

70%

Industrial 

22%

Doméstico

8%
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Países em
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Quanto se usa no Brasil?

% Vazão retirada 

por tipo de uso
% Vazão retirada que 

retorna ao sistema



Quanto se utiliza no Brasil?

Vazão 

“consumida”

Valores 

médios



Variação regional

70%



Quanto esse uso representa?

Vazão total dos 

rios brasileiros

Vazão

demandada

considerando

todos os usos

0,89%

Vazão rios sem

Amazônia, demanda

todos (T) os usos e só

irrigação

< 20%

4,78% (T)

2,63%



Regiões críticas

16% dos rios

federais em estado

crítico, com base no

balanço hídrico

quali-quantitativo



Variação temporal da demanda

A chuva é a

principal

protagonista



Precipitação total anual

Vazão



Variação temporal

Padrão de ChuvaJaneiro



Variação temporal

Precipitação

total para o mês

de Janeiro

(1980 a 2011)

para região do

Planalto Central



Escala temporal

Padrão de Chuva

Precipitação

diária - Mês de

janeiro de 1980

a 2011

Planalto central

Escala de

interesse da

irrigação



Variação da demanda

Exemplo: Milho (140 dias) plantado no dia 10 de janeiro de

1980 na região do Planalto Central (Cerrado)
1980

Excesso



Variação da demanda

Exemplo: Milho (140 dias) plantado no dia 10 de janeiro de

1980 na região do Planalto Central (Cerrado)
1980 1986



Variação da demanda

1980 Milho Precipitação 2011
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Variação da demanda

Irrigação total

(1980 a 2009)



Água para produção de alimento

15 ha = 7.535 a 57.382 m3

530 ha = 263.111 a 2.003.659 m3 =>

9.397 a 71.559 pessoas

Esse pivô produz

milho para alimentar

52.544 pessoas/ano



Uso da água (certezas)

Vazão retirada => 54%

Vazão “consumida” => 72%

Não é 72% da vazão total

dos rios (266.259 m3/s)



Uso da água (incertezas)

% Vazão retirada 

por tipo de uso
% Vazão retirada que 

retorna ao sistema

?72 %



Água para irrigação (Gestão da oferta)

Rio



Uso da água (proposta)

Rio

Impacto direto no valor

da eficiência

E se fosse

contabilizado a

contribuição de áreas

irrigadas para a

recarga de aquíferos?



Uso da água (proposta)
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Uso da água (proposta)

Vol. percolado 

médio = 26.200 

m3

Área de 100 

hectares

8% da demanda 

total de irrigação
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Estratégias de irrigação 

► Irrigação

♦ Expectativa de chuva

♦ Escalonamento de irrigações

♦ Irrigação de salvamento

♦ Estratégias de irrigação

♦ Irrigação com déficit

► Recursos hídricos

♦ Outorga - coletiva

♦ Disponibilidade

hídrica



Outorga coletiva



Aumentar a irrigação suplementar

30 anos, milho,

plantado no dia

10 de janeiro

ITC = Irrigação

total no ciclo

PETC =

Precipitação

Efetiva Total

no ciclo



Produção de alimentos

How to feed a hungry world (Nature: 531–532 - (29 July

2010)

Producing enough food for the world's population in 2050 will

be easy

But doing it at an acceptable cost to the planet will depend on

research into everything from high-tech seeds to low-tech

farming practices.

Irrigação



Uso da água (o que não sabemos)
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