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Principais Bacias 
hidrográficas do Brasil



Fonte: ANA



Usinas hidrelétricas 
instaladas no Brasil



Pagamento de tarifa adicional no uso de energia

Incide compensação 
financeira pela 
utilização de 
recursos hídricos

Adicional bandeira 
amarela



COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



Bahia - Ano de 2018
R$ 13 milhões

Mato Grosso - Ano de 2018
R$ 23 milhões

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



Brasil 2018
R$ 2,5 bi

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS



Qual a origem das águas 
que fluem no período de 
estiagem?



Ciclo hidrológico



Reservação de água no solo



Mudança no uso do solo pode alterar os fluxos de água no ciclo hidrológico, 
causando externalidades



 Erosão, causada pela não 
manutenção da cobertura do 
solo associada a baixas taxas 
de infiltração.

 Contaminação das águas dos 
rios e lagos com moléculas 
químicas utilizadas na 
agricultura.

 Perda da camada fértil do 
solo, causando prejuízo aos 
produtores rurais.

 Baixa recarga do lençol 
freático e aquíferos.

 Menor lucratividade ao 
produtor rural.

Problemas



Problemas

 Elevados custos de 
manutenção de estradas 
vicinais;

 Problemas no escoamento 
da produção;

 Problemas de 
deslocamento no meio 
rural;



Problemas
 Assoreamento de rios, lagos e 

reservatórios;

 Menor capacidade de 
armazenamento dos corpos 
d’água;

 Menor disponibilidade de 
água, inclusive para irrigação;

 Maiores custos no tratamento 
de águas para abastecimento 
das cidades;

 Sociedade vê os produtores 
rurais como causadores de 
todos esses problemas, seja 
pelo mau manejo do solo ou 
uso da água para irrigação.



 Adequar as 
propriedades rurais 
por meio de ações 
que promovam 
aumentando a taxa 
de infiltração da água 
no solo.

 Promover a adesão 
dos agricultores.

 Comunicar à 
sociedade as ações 
adotadas pelos 
agricultores, 
apresentando-os 
como produtores de 
água. 

Soluções



 Promoção do uso das 
tecnologias de 
produção 
sustentáveis já 
validadas no Brasil, 
por meio da 
capacitação de 
produtores rurais e 
técnicos, como:
• Plantio direto
• ILPF
• Sistemas 

Agroflorestais.
• Outos.

Soluções



 Promover maior 
eficiência no uso da 
água para irrigação 
por meio da adoção 
de novas tecnologias, 
e comunicar isso à 
sociedade.

Soluções



 Promover a 
adoção de 
estratégias de 
conservação 
de solo e 
água na 
adequação 
de estradas 
vicinais.

Soluções



Ambiental

InfraestruturaInovação

Os pilares do Águas do Agro

Manejo adequado do solo
RAD
RRL e RAPP
Corredores Ecológicos

Conectividade
ATER
Gestão Financeira

Estradas Vicinais
Pequenas Barragens
Agricultura Irrigada
Eletrificação Rural



Nacional

Estadual

MunicipalProjeto Local
Comunidade
Microbacia 
Hidrográfica

Estrutura de governança e entregas do Programa Águas do Agro

Criação/adequação de linhas de crédito que apoie a implementação 
das ações de conservação de solo e água, estimule a adoção de novas 
tecnologias de irrigação, e promova o uso de energia renovável.

10.000 microbacias organizadas em comunidades de produtores rurais

Capacitados 1.000.000 produtores e técnicos

Capacitados 50.000 tratoristas e operadores de máquinas

Instaladas  10.000 Unidades de Referência Tecnológica (URTs)

Fomentada pesquisa em tecnologias de conservação de solo e água

Atendidos 200.000 produtores rurais com fornecimento de insumos

Atendidos 2000 municípios com fornecimento de insumos e 
equipamentos

Atendidas 10.000 microbacias com fornecimento de infiltrômetro

Construído/readequado 50.000 km de estradas vicinais

Prazo: 10 anos.                Custo Total  4,5 Bi.





Muito obrigado!!

Jefe.ribeiro@agricultrua.gov.br
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