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CARTA ABERTA DA REDE NACIONAL DE IRRIGANTES AO GOVERNO BRASILEIRO 

 

Para: o Desenvolvimento Sustentável da Agricultura Irrigada no Brasil 

Visando: Segurança alimentar e ambiental, sustentabilidade do agronegócio e redução da fome 

e da pobreza no Brasil 

 
A irrigação é, sem dúvida, a tecnologia com maior potencial de contribuir para o aumento da 

segurança alimentar e ambiental, bem como para redução da fome e da pobreza, além de gerar 

grande número de empregos. A irrigação traz benefícios importantes relacionados à produção 

de alimentos(1), à geração de empregos(2), ao desenvolvimento social(3) e ao meio ambiente(4) e, de 

tal forma, é uma tecnologia fundamental em qualquer planejamento estratégico de Estado. 

 

 

O Brasil é um dos poucos países do mundo com capacidade de triplicar sustentavelmente sua 

área irrigada. Os últimos levantamentos indicam que o país possui cerca de 8,2 milhões de 

hectares irrigados e tem potencial de irrigar 55 milhões de hectares, o maior potencial de 

crescimento de área irrigada no mundo. A ampliação da área irrigada no Brasil não compete 

com a preservação ambiental ou com outras atividades sociais e produtivas. 

 
 

A irrigação contribui para o desenvolvimento social e econômico do país, com geração de 

empregos estáveis e duradouros, além de reduzir as pressões sobre áreas de vegetação nativa, 

(1)Produção: a. Produtividade média: 3 vezes maior que a de sequeiro, podendo, em algumas 

culturas, como o arroz, chegar até seis vezes; b. Estabilidade: Reduz a variabilidade anual da 

produção, pois reduz os efeitos da variabilidade e das mudanças climáticas; c. Oportunidade: 

Viabiliza a produção de certas culturas, como, por exemplo, as hortaliças; d. Efetividade: 

Viabiliza a produção durante todo o ano, inclusive no período seco, e em regiões com baixa 

disponibilidade hídrica; Qualidade: garante mais qualidade ao produto final, aumentando o 

seu valor agregado. 

(2)Geração de emprego: 2 a 6 empregos por hectare na cadeia. 

(3)Desenvolvimento social: Valor da produção irrigada em 2019 = R$55 bilhões. Aumento do 

produto interno bruto e redução da pobreza. 

(4)Meio Ambiente: a. Redução da demanda por abertura de novas áreas para produção de 

alimentos. Mundo: 300 milhões de hectares preservados; b. Aumento do sequestro de 

carbono. 
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uma vez que as áreas irrigadas podem produzir até três vezes mais que a de sequeiro e trazem 

maior rentabilidade aos produtores. 

 
O crescimento sustentável e organizado da área irrigada no Brasil exige alto nível de 

planejamento e articulação entre vários setores da economia e dos governos Federal e Estaduais. 

Assim, impõe-se a necessidade de elaboração de planos estratégicos de desenvolvimento 

agrícola, focados na produção e não somente em infraestrutura, como vem ocorrendo ao longo 

dos últimos 20 anos. 

 
Os irrigantes brasileiros têm demonstrado, ao longo de décadas, criatividade e resiliência para 

responder aos mais variados tipos de mudanças. Para continuar a expansão e desenvolvimento 

da agricultura irrigada são necessárias políticas de Estado efetivas que tragam segurança jurídica 

e o norteamento para o crescimento. 

 
A necessidade do fortalecimento da agricultura irrigada a cada dia vai se mostrando como um 

imperativo para segurança na produção de alimentos, fibras e energéticos, devendo estar 

perfeitamente alinhada com a política agrícola do país, sendo ambientalmente sustentável, 

economicamente viável e socialmente justa. 

 
Avanços significativos já foram alcançados nas tecnologias de informação, da comunicação, de 

big-data e de modelos de inteligência computacional e de simulação, modificando em definitivo 

os processos de tomada de decisão. Estes, por sua vez, estão cada vez mais complexos, gerando 

necessidade de decisões mais rápidas, além de dependerem de análises de quantidades cada vez 

maiores de dados. 

 
O Brasil possui uma forte rede de instituições de pesquisa, que geram tecnologias que são 

referência para o mundo. Os principais desafios da agricultura irrigada brasileira não são 

tecnológicos. Para que a agricultura irrigada possa se consolidar, utilizando plenamente todas as 

vantagens da tecnologia disponível, é preciso garantir ao irrigante as bases para o seu 

desenvolvimento, ou seja, é preciso que ele tenha segurança ambiental, hídrica, energética e 

jurídica para o seu negócio. Se existe tecnologia disponível, o que tem dificultado o 

desenvolvimento da agricultura irrigada? Os principais fatores não podem ser diretamente 
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resolvidas pelo irrigante. Eles dependem muito mais de articulação e integração entre as 

instituições públicas e entre as instituições públicas e privadas. Dentre os principais entraves vale 

a pena destacar: (i) licenciamento ambiental; (ii) barragens; (iii) outorga do direito de uso de 

recursos hídricos; e (iv) energia elétrica. 

 
O setor agrícola brasileiro já está 100% normatizado, seja pela lei de defensivos que estabelece normas 

desde o transporte, manuseio, armazenamento, uso até o descarte; pela política nacional de proteção da 

vegetação nativa, com regras de áreas a serem preservadas e áreas autorizadas para uso em toda 

propriedade rural brasileira; pelo uso da água com a política nacional de recursos hídricos e ainda pela 

política nacional de segurança de barragens. No caso de qualquer intervenção irregular ou dano ao meio 

ambiente aplica-se ainda a lei de crimes ambientais. Sem contar ainda que o Brasil tem as práticas mais 

sustentáveis de produção e conservação de solo, como o plantio direto, integração lavoura pecuária e 

floresta e outras técnicas para fixação e sequestro de carbono com alta tecnologia, graças ao 

desenviolamento da pesquisa. Por isso a Resolução CONAMA 284/2001 que pretende licenciar a tecnologia 

de irrigação apresenta-se na contra mão da transferências de conhecimento e tecnologia de ponta na 

produção de alimentos. 

 
A importância das barragens tem aumentado com a intensificação da variabilidade climática. As 

pequenas barragens são estruturas essenciais para viabilizar a irrigação na maior parte do Brasil. 

Elas se destinam a regularizar a oferta hídrica para atender a uma ou várias atividades. 

Armazenam o excesso de água durante a estação chuvosa para suprir o déficit hídrico durante a 

seca, quando a demanda é geralmente maior que a oferta. Não se pode estabelecer as mesmas 

regras, requerimentos e exigências de grandes barragens, para as pequenas barragens, 

normalmente feitas de terra e cujo impacto ambiental é consideravelmente menor. 

 
Atualmente, não é possível suprimir Áreas de Preservação Permanente (APPs) para a construção 

de barramentos voltados à irrigação, pois estes não são considerados de utilidade pública e 

interesse social. Isso tem inviabilizado ou criado insegurança jurídica para vários 

empreendimentos. A barragem não deve ser vista apenas como uma propriedade privada, mas, 

sim, como uma infraestrutura essencial para a reserva hídrica da bacia hidrográfica. Quando 

planejada, todos os usuários a jusante de uma barragem se beneficiam, devendo esse barramento, 

no caso, ser considerado de interesse social. Dessa forma, é importante alterar a Lei n° 

12.651/2012, possibilitando a construção de reservatórios de água para projetos de irrigação. 

 
A outorga de direito de uso de recursos hídricos, que é um dos instrumentos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos, é fundamental para o irrigante, pois traz segurança hídrica e reduz os  
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conflitos. Por outro lado, os prazos extremamente longos para a emissão das outorgas têm 

colocado muitos irrigantes em situação de ilegalidade. É fundamental que os gestores de Recursos 

Hídricos entendam as peculiaridades da demanda em áreas agrícolas. Não se pode conceber um 

tempo superior a seis meses para emissão de uma outorga. É preciso usar a tecnologia disponível 

para agilizar os processos de outorga, possibilitando um melhor uso da água. 

 
A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se no fundamento de que a água é um bem de 

domínio público e é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. O que não tem “dono” 

geralmente é mal usado. A cobrança pelo uso de recursos hídricos não tem produzido os efeitos 

desejados para melhorar o uso da água. É importante que o usuário tenha um sentimento de 

propriedade sobre o recurso, pois quando se trata de algo que lhe pertence, a tendência é haver 

um maior cuidado e um melhor uso. 

 
Para que o setor possa avançar é preciso haver uma integração efetiva e verdadeira entre as ações 

institucionais e das políticas públicas setoriais. Essa integração parece simples de ser feita, mas é 

muito difícil de ser operacionalizada. Por exemplo, como pensar em segurança alimentar sem se 

pensar em segurança hídrica e energética? Como pensar em segurança alimentar sem considerar, 

por exemplo, um trabalho integrado dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente? Como 

pensar em segurança alimentar sem que o produtor tenha segurança na sua atividade? Ou seja, 

uma organização estratégica do setor passa, necessariamente, por uma maior integração das 

políticas dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento(1), do Desenvolvimento 

Regional(2), do Meio Ambiente(3), de Minas e Energia(4), da Ciência, Tecnologia e 

 

 
(1) É responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, pelo fomento do agronegócio e pela 

regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. Busca integrar sob sua gestão os aspectos mercadológico, 

tecnológico, científico, ambiental e organizacional do setor produtivo e também dos setores de abastecimento,  

armazenagem e transporte de safras, além da gestão da política econômica e financeira para o agronegócio 

(2) É responsável pelas políticas, programas e infraestruturas que contribuem para uma melhor integração,  

desenvolvimento regional e coesão 

(3) É responsável por promover a adoção de princípios e estratégias para o conhecimento, a proteção e a recuperação 

do meio ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a valorização dos serviços ambientais e a inserção do 

desenvolvimento sustentável na formulação e na implementação de políticas públicas de forma transversal e 

compartilhada, participativa e democrática, em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade 

(4) Representa a União como Poder Concedente e formulador de políticas públicas, bem como indutor e supervisor 

da implementação dessas políticas. Cabe, ainda, ao Ministério de Minas e Energia: (1) energização rural, agroenergia, 

inclusive eletrificação rural, quando custeada com recursos vinculados ao Sistema Elétrico Nacional; e (2) zelar pelo 

equilíbrio conjuntural e estrutural entre a oferta e a demanda de recursos energéticos no País 
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Inovações(5) e da Economia(6). 

 
 

O fato é que utilizamos muito pouco dos nossos recursos hídricos. É preciso criar mais valor e 

bem-estar com os recursos disponíveis. Isso não significa, é claro, incentivar a cultura do 

desperdício de água e nem de desrespeito ao meio ambiente. É importante definir as prioridades 

de uso nas bacias hidrográficas e lançar um olhar mais atento para aquelas bacias que já 

enfrentam algum problema de disponibilidade hídrica. Com uma gestão de recursos hídricos 

competente, é possível trazer segurança hídrica e atender a todos os usos e usuários sem 

comprometer a disponibilidade hídrica. Água é sinônimo de dialogar, de compartilhar e de integrar. 

Não é geradora de conflitos, mas sim de oportunidade para produzir alimento e desenvolvimento. 

 
Pensando em contribuir para o fortalecimento da agricultura irrigada no Brasil, contribuindo 

efetivamente para o aumento da segurança alimentar e ambiental, redução da fome e da pobreza 

por meio da geração de grande número de empregos, os representantes desta Rede Nacional 

de Irrigantes (RNAI), entidade sem fins lucrativos composta por 13 Associações de Irrigantes, 

5 Polos de Irrigação e 12 Associações de Nichos, apresentam abaixo suas sugestões de 

atividades prioritárias para o desenvolvimento Sustentável da Agricultura Irrigada no Brasil. 

 
I. POLÍTICO E INSTITUCIONAL 

 
 

As legislações infra e supra legais elaboradas pelos Poderes Executivo e Legislativo formam a 

base legal para o desenvolvimento sustentável do País e da Agricultura irrigada. A importância 

dessa regulamentação é inquestionável, mas elas precisam ser reavaliadas de tempos em tempos, 

aproveitando as novas tecnologias e demandas da sociedade. 

 
 
 

 

(5) Tem como competências os seguintes assuntos: política nacional de pesquisa científica, tecnológica e inovação;  

planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades da ciência e tecnologia; política de desenvolvimento 

de informática e automação; política nacional de biossegurança; política espacial; política nuclear e controle da 

exportação de bens e serviços sensíveis 

(6) Tem como missão planejar e coordenar as políticas de gestão da administração pública federal, para fortalecer as 

capacidades do Estado para promoção do desenvolvimento sustentável e do aprimoramento da entrega de resultados 

ao cidadão 
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Atualmente, tramita no Congresso Nacional um número considerável de Proposições Legislativas 

que são fundamentais para trazer segurança jurídica para o setor. Dentre essas várias ações do 

legislativo, destacam-se os seguintes como altamente estratégicos: 

 
a. POLÍTICA NACIONAL DE IRRIGAÇÃO 

• Regulamentação da LEI Nº 12.787, de 11 DE JANEIRO DE 2013, que dispõe sobre a Política 

Nacional de Irrigação. 

Motivação: Possibilitar a efetiva aplicação da lei, que objetiva: I - incentivar a ampliação da área irrigada e o 
aumento da produtividade em bases ambientalmente sustentáveis; II - reduzir os riscos climáticos inerentes à 
atividade agropecuária; III - promover o desenvolvimento local e regional; IV - concorrer para o aumento da 
competitividade do agronegócio brasileiro e para a geração de emprego e renda; V - contribuir para o 
abastecimento do mercado interno de alimentos, de fibras e de energia renovável e para exportação. 

 
• PL 2975/2021: Institui o Dia Nacional da Agricultura Irrigada.  

Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Cultura (CCULT). 

Autor: Dep. Zé Vitor (PL/MG). 

 

 
b. RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

 
 

• PL 2294/2019: Altera a Lei nº 12.651/2012 para considerar de interesse social o represamento 

de pequenos cursos d'água, quando voltado para a irrigação. 

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Constituição e Justiça e de 

Cidadania (CCJC) - Câmara dos Deputados. 

Autor: Dep. Zé Vitor (PR-MG). 

 

• PL 2168/2021: Altera a Lei 12.651/2012 para considerar como de utilidade pública as obras de 

infraestrutura de irrigação e dessedentação animal. 

Situação: Aguardando Deliberação na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 

Desenvolvimento Rural (CAPADR) - Câmara dos Deputados. 

Autor: Dep. Jose Mario Schreiner (DEM/GO). 

Relator: Dep. Juarez Costa (MDB-MT) – CAPADR. 
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b. ENERGIA ELÉTRICA 
 
 

• PL 2045/2021 (Apensado ao PL 218/2020 que foi apensado ao PL 6501/2019) – Altera a Lei 

10.438/2002, que dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica emergencial, 

recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de 

Energia Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a 

universalização do serviço público de energia elétrica. 

Situação: Apensado ao PL 6501/2019 - Aguardando Parecer do Relator na Comissão de 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural (CAPADR) - Câmara dos 

Deputados. 

Autor: Dep. Jose Mario Schreiner (DEM/GO). 

Relator: Dep. Marcon (PT-RS) – CAPADR. 

 
 

• PDL 7/2019 – Susta o Decreto nº 9.642/2018, que "Altera o Decreto nº 7.891, de 23 de janeiro de 

2013, para dispor sobre a redução gradativa dos descontos concedidos em tarifa de uso do sistema 

de distribuição e tarifa de energia elétrica". 

Situação: Pronta para Pauta na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC) - 

Câmara dos Deputados. 

Autor: Dep. Heitor Schuch (PSB-RS). 

Relator: Dep. Luis Miranda (DEM-DF) – CCJC. 

 
 

• PL 5017/2019: Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para conceder descontos especiais 

nas tarifas de energia elétrica utilizada para atividade de irrigação, aquicultura e exploração de 

poços semi artesianos para dessedentação humana. 

Situação: Aguardando designação do relator na Comissão de Serviços de Infraestrutura (CI) – 

Senado Federal. 

Autor: Câmara dos Deputados. 

 

• PL 3172/2021: Exclui da base de cálculo dos tributos federais as bandeiras tarifárias incidentes 

sobre a energia elétrica. 

Situação: Aguardando Designação de Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) - 

Câmara dos Deputados. 

Autor: Dep. Weliton Prado (PROS/MG). 



 

 

 
 

c. TRIBUTÁRIO 
 
 

• PL 5685/2013: Determina a adoção de taxa de juros diferenciada para o financiamento de 
equipamentos de irrigação por gotejamento ou microaspersão. 

Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Finanças e Tributação (CFT) – Câmara 
dos Deputados. 

Autor: Senado Federal - Marcelo Crivella - PRB/RJ. 

Relator: Dep. Jerônimo Goergen (PP-RS) – CFT. 
 

d. CRÉDITO RURAL 
 
 

• PL 2636/2021: Institui linha de crédito rural para o investimento em sistemas de irrigação e 
construção e modernização de armazéns. 

Situação: Aguardando Parecer do Relator na Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento 
e Desenvolvimento Rural (CAPADR) – Câmara dos Deputados. 

Autor: Dep. Marcelo Brum (PSL/RS). 

Relator: Dep. Juarez Costa (MDB-MT) – CAPADR. 

 
 

II. TÉCNICO E OPERACIONAL 
 
 

• Implantação do Conselho Nacional de Irrigação 

Motivação: O Conselho Nacional de Irrigação é ente estratégico na articulação com outras instâncias do 

poder federal. Com função estratégica de contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável da 

agricultura irrigada no país, desempenha funções primordiais para a agricultura irrigada, tais como: (i) 

acompanhar a execução do Plano Nacional de irrigação; (ii) contribuir, juntamente com outras instituições, 

na formulação de critérios gerais para a outorga de direitos de uso de recursos hídricos e para a cobrança 

por seu uso; (iii) estabelecer diretrizes complementares para implementação da Política e aplicação de seus 

instrumentos; (iv) analisar, juntamente com outras instituições, propostas de alteração da legislação 

pertinente a recursos hídricos e a concessão de energia elétrica. 

• Agilidade e aperfeiçoamento nos mecanismos de outorga e licenciamento ambiental 

Motivação: A outorga de direitos de uso de recursos hídricos é instrumento fundamental para o 

desenvolvimento da agricultura irrigada no Brasil. Os processos de licenciamento e outorgas precisam ter 

um prazo máximo para ocorrer. Além disso, os critérios devem levar em consideração as características 

regionais e da agricultura. Dadas as características da irrigação, é importante considerar outras formas de 

gestão de recursos hídricos, como, por exemplo, a gestão compartilhada e outras formas de alocação de 

água para o setor agrícola, tais como: outorga sazonal, outorga coletiva, mercado de águas, etc. 

• Desenvolvimento de infraestrutura básica, principalmente de fornecimento de energia 

Motivação: A energia é elemento vital para o desenvolvimento da agricultura irrigada. A disponibilidade e a 

qualidade de energia são tão importantes quanto a disponibilidade e a qualidade de água. No Brasil, são 

poucas as situações em que a irrigação não dependa, em nenhuma de suas fases, de energia, seja para 

elevar a água de um ponto mais baixo para outro mais elevado e/ou para suprir com energia/pressão para 

o funcionamento do sistema de aplicação de água aos cultivos irrigados. Desta forma, o adequado 

desenvolvimento da agricultura irrigada depende da disponibilidade, da qualidade e do custo da energia.  


