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2050 9,7 bilhões

300 2000

2018 7,6 bilhões

Produção mundial de 
alimentos precisará 2,1bilhões

- Aumentar 70 %

- Dobrar nos países em 
desenvolvimento

http://www.fao.org/fileadmin/templates/wsfs/docs/Issues_papers/HLEF2050_Global_Agriculture.pdf http://www.worldometers.info/world-population/

Pressões:Produção de alimento 



http://4.bp.blogspot.com/-oB3knXLtBsE/VWoRCH7cOFI/AAAAAAAACcI/
iTanc_rCRMs/s1600/topic.jpg

Garantir que todos 
tenham acesso a 
quantidade mínima 
de alimentos

Produzir quantidade 
de alimento 
suficiente

Irrigação

Água e Energia

Garantir alimento a todos



Importância da irrigação

Sequeiro

Irrigado

Redução da 
variabilidade



Produção de alimento

Sem ÁguaCom Água



Importância da Ag. Irrigada

Seria necessário expandir a área de 
sequeiro em cerca de 250 milhões 
de hectares para se obter uma 
produção equivalente a produção 
média adicional que é proveniente 
de áreas irrigadas (Sojka et al., 
2006) .

A baixa segurança para a atividade 
da agricultura irrigada é uma 
ameaça para a produção de 
alimentos
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Agricultura nos trópicos



Brasil

Fuente: IBGE, Conab y MDIC.

Produção agrícola anual (milhões de toneladas)

  Grãos 145

  Bovinos 25

  Frutas 41

28%  PIB; 37%  Mão de obra; 42%  Exportação 

Brasil

» 3º maior exportador: U$ 64,8 milhões
» Maior produtor de café, cana de 

açúcar, laranja.

Contribuição da Agricultura
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O que uma planta precisa para crescer?

Sol (Luz) Ar

Solo Água



Área agrícola = 246,9  milhões de ha

Sequeiro = 239,9 milhões de 
hectares (97,6%)

Irrigado = 7 milhões de hectares 
(2,8%)



Média histórica de precipitação mensal

Outubro

Maio

Agosto



Precipitação total média mensal



Precipitação x ETo



Precipitação no mês de novembro

370

50



Chuva a principal fonte hídrica 

http://www.swedishwaterhouse.se/wp-content/uploads/20050628141452Blue-Green-Policy.pdf

Precipitação
Fonte hídrica

100%

65%
Água verde

Fl
or

es
ta

Pa
st

ag
em

A
gr

ic
ul

tu
ra

Á
re

as
 ú

m
id

as

35% Água azul
10%

Vazão de 
retorno

90%
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Área agrícola = 246,9  milhões de ha

Irrigado = 7 milhões de hectares 
(2,8%)



Água retirada x consumida

2.083 m3/s

52% irrigação

1.158 m3/s

68,4% irrigação

Conjuntura 2018



Vazão de retorno

Conjuntura 2018

1.083 m3/s

Retorna 26,9%

Utiliza 73,1%



Quanto de água usamos?

 Vazão total dos 
rios brasileiros

 Vazão 
demandada 

considerando 
todos os usos

0,9%

 Vazão rios sem 
Amazônia, demanda 
todos (T) os usos e só 
irrigação

< 20%

4,8% (T)

2,6%



Regiões críticas: disponibilidade hídrica reduzida

 16% dos rios federais 
em estado crítico, com 
base no balanço hídrico 
quali-quantitativo.
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Soja (122 dias) plantada dia 10 Nov.

2000 1987



Soja (122 dias)

31 anos: Plantada no dia 10 de novembro 



Data Plantio: Soja (122 dias; 30 anos)

Plantada em 10/12 Plantada em 10/10 e em 10/12 

V = 218.320 m3 (100 hectares) V = 184.400 m3 (100 hectares)

∆V = 33,920 m3 (100 hectares) => ~ 18,4% do volume de 10/10



Precipitação x Número dias sem chuva



Precipitação Novembro

2011 1986
Maio número de dias 

sem chuva
21 dias

1985
Maio sequência 

consecutiva de dias 
sem chuva

11 dias

2004
Pouca chuva, mas 

bem distribuída



Data Plantio: Soja (122 dias; 31 anos)
Plantada em Outubro

1980

2010

31 anos

1 30

Menor 
demanda

Maior 
demanda



Data Plantio: Soja (122 dias; 31 anos)

Chuva média 
31 anos

(Embrapa Cerrados)

Vazão média 
15 anos

Rio preto

Demanda 
Irrigação/ciclo
Pivô de 100 ha

Representa a 
média de 31 

anos da 
demanda dos 
plantios de 1 a 

31 de 
dezembro



Barragens
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Área adicional 
irrigável

61.357.688 hectares

38.076.212 hectares
Aptidão de solo e 
relevo alta e média



Ciclo hidrológico



Recarga (Conservação do solo)

Bacia de 1 km2

Capacidade de 
armazenament
o na zona não 
saturada de 
1.846.800 m3



Recarga (Conservação do solo)

BALSEQ 



Data Plantio: Soja (122 dias; 31 anos)



Data Plantio: Soja (122 dias; 30 anos)

Plantada em 10/12

Dif = 296,2 mm



Água para os diversos setores da economia

Cidade Indústria

Agricultura

Funções 
ecossistemas 
aquáticos



Valor da água

 Disponibilidade

 Acesso

71 % da superfície 
da terra é coberta 
por água



Água para irrigação (Gestão da oferta)

 Rio

 ● Associações 
de irrigantes, 
Federações

 ● Comitês de 
bacias

●Irrigar 
pensando na 
bacia 
hidrográfica



Água para qual finalidade?

Decisão da sociedadeInformar



Livros



Obrigado 
lineu.rodrigues@embrapa.br

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/42157533/artigo-agua-para-producao-de-alimento 

https://www.embrapa.br/olhares-para-2030/artigo/-/asset_publisher/SNN1QE9zUPS2/content/lineu-neiva-rodrigues?inheritRedirect=true 

https://www.youtube.com/watch?v=XjwHnsb_83A

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2798136/artigo---agua-na-agricultura-com-planejamento-e-gestao-nao-ha-crise-hidrica

https://www.embrapa.br/cerrados/-/asset_publisher/JY3381IKCcOA/content/id/32545843 

https://www.sna.agr.br/com-planejamento-e-gestao-crise-hidrica-pode-chegar-ao-fim-diz-pesquisador/ 

https://www.embrapa.br/conteudo-web/-/asset_publisher/fHv2QS3tL8Qs/content/lineu-neiva-rodrigues/10180 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/42157533/artigo-agua-para-producao-de-alimento
https://www.embrapa.br/olhares-para-2030/artigo/-/asset_publisher/SNN1QE9zUPS2/content/lineu-neiva-rodrigues?inheritRedirect=true
https://www.youtube.com/watch?v=XjwHnsb_83A
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/2798136/artigo---agua-na-agricultura-com-planejamento-e-gestao-nao-ha-crise-hidrica
https://www.embrapa.br/cerrados/-/asset_publisher/JY3381IKCcOA/content/id/32545843
https://www.sna.agr.br/com-planejamento-e-gestao-crise-hidrica-pode-chegar-ao-fim-diz-pesquisador/
https://www.embrapa.br/conteudo-web/-/asset_publisher/fHv2QS3tL8Qs/content/lineu-neiva-rodrigues/10180
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