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pode inviabilizar a produção de muitos agricultores. Mais de 300 entidades, entre sindicatos rurais,
cooperativas, associações de produtores, federações de agricultura, entre outras entidades, se reuniram e realizaram uma passeata que teve início no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson e foi
até o Congresso Nacional. Com camisetas nas cores verde e amarelo, os produtores rurais pediram
agilidade sobre essa questão que causa uma enorme insegurança jurídica no campo.
Além de ser o mês da mulher, março também é o mês das águas. Pela primeira vez no Brasil e na
América Latina, recebemos o Fórum Mundial da Água. Essa foi a 8ª edição do evento, que pela
primeira vez, teve um espaço voltado paro o público em geral, a Vila Cidadã, espaço gratuito que
contou com várias palestras e painéis. O 8º Fórum Mundial da Água contou com a presença de mais
de 120 mil pessoas, duas vezes mais do que o esperado, segundo os organizadores que estimaram
40 mil espectadores.
A Irrigo esteve presente no evento e participou de painéis, palestras e debates que mostraram a
gestão dos recursos hídricos, o uso racional da água, o manejo e conservação do solo, entre outros
temas. Também presente no evento, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) lançou, durante o Fórum, uma Comissão Nacional para tratar do uso da água na agricultura. Reforçando
a importância do recurso como insumo estratégico para a agropecuária brasileira. O próximo será
realizado em Dakar, no Senegal, em 2021.
Outro destaque importante foi a aprovação, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba, do aumento da vazão limite para a irrigação na região, que poderá chegar até 200 mil hectares. Essa discussão
foi iniciada em 2010, quando a ANA limitou a área irrigada na Bacia do Rio São Marcos, a montante
da Usina de Batalha, priorizando o uso da água para a geração de energia elétrica. O trabalho realizado
pelo comitê conseguiu reverter essa situação e a prioridade de outorga será para a irrigação.
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digital em favor do campo”, que já é uma realidade e tendência no agronegócio.

negócios, acesso à inovação e conhecimento, além de tecnologias de ponta, estarão disponíveis para
quem visitar a Feira Internacional dos Cerrados. Esse ano, o evento terá como tema “A tecnologia

Confira essas e outras notícias sobre irrigação e agronegócio
em geral, nas páginas da Revista Irrigo.
Boa Leitura!

Luiz Carlos Figueiredo
Presidente da Irrigo

Workshop
Internacional debate
importância da
agricultura irrigada
Manejo sustentável do solo é apresentado
em Workshop Internacional
Texto: Luiz Carlos Cenci

Foto: Luiz Carlos Cenci

Programação do
seminário foi composta
por diversos painéis
e palestras e contou
com a participação de
pesquisadores, estudantes
e representantes de ONGs,
empresas públicas e
privadas ligadas às áreas
de solo e água.
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Companhia
de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf)
realizou em Brasília, entre
os dias 13 e 16 de março, o III Seminário Solo e Água no Contexto do Desenvolvimento em Bacias Hidrográficas e o
V Workshop Internacional de Irrigação.
A programação do seminário foi composta por painéis com diversas palestras,

minicursos e debates e contou com participação de profissionais, pesquisadores,
estudantes, representantes de ONGs e empresas públicas e privadas ligadas às áreas
de solo e água, além de produtores rurais.
O diretor da Área de Revitalização
de Bacias Hidrográficas da Codevasf,
Inaldo Guerra, ressaltou a importância
desse tipo de debate e destacou que a
agricultura irrigada no Brasil necessita
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do meio ambiente, dos mananciais e das
pessoas por meio da geração de empregos e de renda”, destacou Caetano.
Segundo ele, a Fazenda Lages trabalha com a preservação, a conservação e
a proteção do solo e da água, bem como
a reutilização da capacidade hídrica da
propriedade. A água é tratada como ponto
primordial do desenvolvimento da produção agropecuária desenvolvida na fazenda. “Dentro da propriedade eu tenho
solo produtivo, ambientes de proteção,
ambientes de conservação estruturados e
definidos e reservação dos recursos hídricos em um processo dinâmico para longos
períodos de escassez hídrica. Tudo isso
priorizando a alta produtividade agrícola,
que é o que paga a conta de todo esse alto
investimento”, explicou Caetano.
Segundo o proprietário da Fazenda
Lages e presidente da Irrigo, Luiz Carlos
Figueiredo, existem muitos desafios para
se produzir alimento, principalmente para
produzir com alta qualidade e com custos
reduzidos. “Na verdade, nós não estamos
fazendo nada mais do que o necessário.
O objetivo é armazenar e economizar água
e mostrar que esse é o caminho”, afirmou.

shutterstock

de um apoio maior para se desenvolver.
“É oportuno esse debate num contexto
de crise hídrica que vivemos atualmente, quando somos chamados a pensar as
práticas de irrigação e de uso sustentável
dos recursos de solo e água”, afirmou.
Para o engenheiro agrônomo e diretor
técnico da Associação dos Irrigantes do
Estado de Goiás (Irrigo), Renato Caetano, que falou, durante o evento, sobre o
manejo sustentável do solo e da água que
é realizado na Fazenda Lages, localizada
em Cristalina (GO), a Irrigo tem trazido
esses exemplos de manejo sustentável
para outros modelos de fazendas irrigadas dentro do estado de Goiás, que,
segundo ele, tem potencial para irrigar
mais de 2 milhões de hectares, e hoje são
irrigados apenas 260 mil hectares, praticamente 10% desse potencial. “Nós podemos evoluir muito no estado e avançar
ainda mais no incentivo ao desenvolvimento da irrigação. Temos que priorizar
a Fazenda como o grande reservatório, e
isso vai ser o desenvolvimento ao longo
do tempo na agricultura e na pecuária.
Alta produtividade com alta rentabilidade e, ao mesmo tempo, com proteção
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Também participaram dos debates
o diretor executivo da Irrigo, Alécio
Maróstica, que apresentou a “experiência
da agricultura irrigada praticada pelos
agricultores na bacia do rio Samambaia”,
além do assessor técnico da Irrigo, Bruno
Vicente Marques, que falou sobre o
“manejo sustentável do solo e da água
– experiência da Fazenda Maringá”.
O seminário também contou com o apoio
da Organização das Nações Unidas para a
Alimentação e a Agricultura (FAO-ONU),
da Associação Brasileira de Irrigação e
Drenagem (Abid), da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), das
universidades, das empresas privadas,
entre outras.

A Irrigo tem levado aos produtores
irrigantes exemplos de manejo
sustentável. No estado de Goiás,
são irrigados apenas 260 mil
hectares, e o potencial para
irrigação pode chegar a mais de
2 milhões de hectares.

Abr/2018
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Fórum Mundial da
Água reúne mais de
120 mil visitantes
8º Fórum Mundial da Água debate agricultura irrigada

Texto: Luiz Carlos Cenci

O

8º Fórum Mundial da Água,
realizado em Brasília, no estacionamento do Estádio Nacional
Mané Garrincha, entre os dias
18 e 23 de março, superou as expectativas
dos organizadores e já é a maior edição da
história do evento, atendendo ao seu principal objetivo, que é colocar a água no topo
da agenda política e da sociedade. O Fórum
reuniu um público de mais de 120 mil visitantes de 172 países diferentes que, além
de participarem das mais de 300 sessões
temáticas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, visitaram a Expo, que são
restritas aos pagantes. Este ano o evento
contou com dois espaços de acesso gratuito
ao público: a Feira e a Vila Cidadã.
O Fórum Mundial da Água é o maior
evento global sobre o tema e é organizado
pelo Conselho Mundial da Água, uma organização internacional que reúne cerca de
400 instituições relacionadas à temática de
recursos hídricos em aproximadamente 70
países. O Conselho é composto de representantes de governos, da academia, da sociedade civil, de empresas e ONGs, formando
um significativo espectro de instituições relacionadas com o tema água. O Conselho tem
como missão “promover a conscientização,
construir compromissos políticos e provocar
ações em temas críticos, relacionados à água,
para facilitar a sua conservação, proteção,
desenvolvimento, planejamento, gestão e
uso eficiente, em todas as dimensões, com
base na sustentabilidade ambiental, para o
benefício de toda a vida na Terra”.
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O Fórum Mundial da Água contribui para
o diálogo do processo decisório sobre o tema
em nível global, visando ao uso racional e
sustentável deste recurso. Por sua abrangência
política, técnica e institucional, o Fórum tem
como uma de suas características principais

Agricultura Irrigada foi
tema de diversos debates
durante o 8º Fórum
Mundial da Água.
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a participação aberta e democrática de um
amplo conjunto de atores de diferentes
setores, traduzindo-se em um evento de
grande relevância na agenda internacional
(fonte: <www.worldwaterforum8.org>).
Agricultura irrigada é tema de debates
durante
A agricultura irrigada foi tema de diversos debates durante o 8º Fórum Mundial
da Água. Foram realizados diversos painéis
e palestras que mostraram as tecnologias
utilizadas nas propriedades rurais que

Abr/2018

ajudam na gestão dos recursos hídricos
e diminuem o uso da água nas lavouras.
Foram debatidos temas como o manejo e a
conservação do solo e da água, o manejo de
irrigação em propriedades rurais, os sistemas produtivos poupadores e eficientes no
uso da água, a revitalização de canais de
irrigação, entre outros.
O engenheiro agrônomo e diretor técnico da Associação dos Irrigantes do Estado
de Goiás (Irrigo), Renato Caetano, falou
durante o evento, no espaço da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA), sobre reestruturação hídrica nas
propriedades rurais. Ele mostrou que a
propriedade rural faz parte do ambiente
total do local onde ela está inserida e que
acaba se tornando um grande reservatório
de água, ajudando a melhorar a produtividade e aumentar a renda do produtor.
Segundo ele, a reestruturação hídrica
possui dois passos prioritários: infiltração
e armazenamento. Para isso, é necessário
apenas que o produtor adeque o seu manejo e o seu entendimento sobre a questão;
assim, ele faz com que a sua propriedade
se transforme em modelo de
conservação.
Foto:
Thalita Braga
“Essa é a base, se eu não tiver escorrimento
eu não vou ter degradação do solo e evito a
erosão. Se eu me basear nesses dois pontos
principais, o resto é tudo consequência”,
afirmou Caetano.
Ele também explicou que a permanência
do agricultor no campo passa pela reestruturação hídrica, principalmente para
garantir produtividade e renda durante
períodos de seca. Com esse tipo de adequação na propriedade, o produtor consegue
melhorar a produtividade, reduzir o uso de
insumos, diminuir o uso da água por bombeamento, inclusive de pivô, porque a água
vai estar reservada, economizando, assim,
em todo o processo de irrigação. “Primeiro,
eu acredito que a reestruturação hídrica
está voltada para a permanência desse
agricultor no campo. Nós vamos mostrar
para ele que a questão do meio ambiente
é necessária. Com isso, ele vai melhorar
a produtividade, e quem paga a conta é a
soja. Quando a lavoura sentir um período
de estiagem, a produtividade e as respostas
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das plantas serão melhores, elas vão sentir
menos, interferindo menos na receita do
produtor. Ele vai entregar um produto com
mais sustentabilidade, e se ele não preservar o ambiente de produção, a longevidade
do processo diminui”, explicou Caetano.
Comissão Nacional de Irrigação é lançada
durante Fórum
A CNA lançou, durante o 8º Fórum
Mundial da Água, uma Comissão Nacional
para tratar do uso da água na agricultura.
A iniciativa reforça a importância do recurso como insumo estratégico para a
agropecuária brasileira. Segundo o coordenador de Sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias Filho, a água será o insumo
responsável por nortear o crescimento da
agricultura. Ele explicou que o tema passará da Subcomissão de Recursos Hídricos
para a Comissão Nacional, o que ampliará
as discussões. “É uma oportunidade de
avançar com as demandas do setor. Ter um
espaço para discutir nacionalmente o tema
é um diferencial para o desenvolvimento
da agricultura como um todo”, afirmou.
A pasta da irrigação atualmente está
no Ministério da Integração Nacional, e a
nova comissão da CNA pretende migrar a
pasta para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Segundo
Ananias, a irrigação enquadra-se melhor
nas competências do Mapa, pois exige políticas voltadas para o desenvolvimento do
agronegócio.
A Comissão Nacional é composta por
CNA, Federações de Agricultura e Pecuária
e Associações de Irrigantes e atua como
ponto focal de discussões das ações, das
políticas e dos posicionamentos do setor
sobre o uso da água para a agropecuária.
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Conflitos no uso da água também foram
debatidos no evento
Os conflitos no uso da água em todo o
mundo são constantes; no Brasil isso não
é diferente. O pesquisador da Embrapa
Cerrados, Lineu Rodrigues, falou sobre
essa questão em uma palestra sobre gestão
compartilhada da água. Segundo ele, a gestão é uma das principais estratégias para o
manejo da irrigação e dos recursos hídricos.
A demanda por alimentos será cada vez
maior e, consequentemente, o consumo de
água. Estima-se que 97% da agricultura
brasileira é irrigada com água da chuva
(plantação ou lavoura de sequeiro), e os
3% restantes são irrigados por sistemas de
irrigação, não necessariamente dependendo da água da chuva. “No Brasil, em geral,
usamos menos de 1% da nossa disponibilidade hídrica. O problema é que temos
bacias críticas em termos de disponibilidade hídrica e que fazem uso intensivo da
agricultura irrigada”, afirmou Rodrigues.
Um desses exemplos, citados por Rodrigues, é a bacia do rio São Marcos, que

O próximo Fórum será
realizado em Dakar no
Senegal em 2021.

Abr/2018

abrange os estados de Goiás, de Minas
Gerais e o Distrito Federal. São 101.550
hectares irrigados com água desse rio,
tendo 1.197 pivôs centrais. A maioria dessa
área está a montante da Usina Hidrelétrica
de Batalha, localizada entre os municípios
de Paracatu (MG) e Cristalina (GO). São
cerca de 71 mil hectares que acabam gerando diversos conflitos pelo uso da água
para fins agrícolas e geração de energia.

Abr/2018

O Fórum Mundial é organizado
pelo Conselho Mundial da Água,
organização que reúne cerca de
400 instituições relacionadas à
temática de recursos hídricos em
aproximadamente 70 países.
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Irrigo leva ao Fórum a importância da
construção de ambientes produtivos
Também esteve presente no evento o
assessor técnico da Irrigo, Bruno Vicente
Marques, que falou sobre manejo sustentável do solo e da água na Fazenda Maringá,
localizada em Cristalina (GO). Segundo
Marques, essa é uma propriedade modelo,
e os grandes produtos da Fazenda Maringá
evoluíram além da soja, do milho, do trigo,
do feijão ou da pecuária, por exemplo, sendo que hoje os grandes produtos da Fazenda Maringá são solos produtivos por meio
da inserção da variável ambiental em todas
as atividades da Fazenda.
Marques explicou que a Fazenda Maringá tem um enfoque na construção de ambientes produtivos, e isso se dá a partir do
entendimento pleno das questões ambientais que existem na propriedade rural. Tudo
que se colocar naquele solo vai produzir e
ser altamente produtivo. Hoje a propriedade trabalha com múltiplas culturas, desde a
pecuária, passando pelos grãos, até a fruticultura como atividades econômicas. “Ou
seja, o produto agrícola como a atividade
econômica para viabilizar a vontade dos
proprietários, de serem agricultores, com
o grande produto que é a matéria orgânica, a infiltração da água e a redução dos
escorrimentos superficiais. Então, são diversos fatores que levaram hoje a Fazenda
Maringá a construir ambientes produtivos
e, consequentemente, aumentar a rentabilidade e a produtividade com a redução
de gastos excessivos com defensivos e com
outros insumos que são aplicados”, explicou Marques.
Segundo ele, com esse trabalho na
construção de solos e ambientes produtivos e, a partir do momento em que foi
inserida variável ambiental nas atividades
da Fazenda, a rentabilidade aumentou
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exponencialmente. “Hoje, a Irrigo entende
que esse modelo aplicado na Fazenda Maringá é algo muito promissor. Ele se torna
um fator determinante para se trabalhar
na gestão da bacia hidrográfica do rio
Samambaia e, posteriormente, em outras
bacias, principalmente em relação à agricultura irrigada”, ressaltou.
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Um dos destaques do
8º Fórum foi a vila cidadã,
espaço gratuito que recebeu
milhares de visitantes.

Sobre o Fórum Mundial da Água
O Fórum Mundial da Água foi criado em
1996 pelo Conselho Mundial da Água, a
fim de estabelecer compromissos políticos
acerca dos recursos hídricos. Sua 8ª edição,
realizada em Brasília, entre os dias 18 e 23
de março, reuniu mais de 120 mil pessoas.
Além dos momentos de debate e da exposição, que são restritos aos pagantes, este
ano o evento teve dois espaços de acesso
gratuito ao público: a Feira e a Vila Cidadã.
A escolha de Brasília como sede da 8º
edição deu-se em 26 de fevereiro de 2014,
durante reunião de governadores do Conselho Mundial da Água, na Coreia do Sul.
Esse foi o primeiro Fórum realizado no
Hemisfério Sul. O Fórum ocorre a cada três
anos e já passou por: Daegu, Coreia do Sul
(2015); Marselha, França (2012); Istambul,
Turquia (2009); Cidade do México, México
(2006); Kyoto, Japão (2003); Haia, Holanda (2000); e Marrakesh, Marrocos (1997).
O próximo será realizado em Dakar, Senegal, em 2021. Para mais informações sobre
o 8º Fórum Mundial da Água basta acessar o
site oficial do evento no endereço eletrônico:
<http://www.worldwaterforum8.org/pt-br>.
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conte sempre
com o
suporte
de um
especialista

Renato Caetano
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Produtores protestam em
Brasília contra o passivo
do Funrural
Produtores rurais de todo o Brasil protestam contra
passivo do Funrural

Foto: Luiz Carlos Cenci

Texto: Luiz Carlos Cenci

Mais de 300 entidades
de todos os estados
brasileiros marcaram
presença no protesto.
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erca de 10 mil produtores rurais de
todo o Brasil reuniram-se, no dia
4 de abril, em frente ao Congresso
Nacional, em Brasília (DF), para protestar contra a cobrança retroativa do Fundo de
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).
Mais de 300 entidades, entre sindicatos rurais, cooperativas, associações de produtores
de todos os estados brasileiros, federações de

agricultura, entre outras entidades, marcaram
presença no protesto. O ato teve início no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, pela
manhã, onde os produtores se concentraram,
e, após o almoço, oferecido pelas entidades
presentes e pelos organizadores, saíram em
passeata rumo ao Congresso Nacional.
O Funrural incide sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural
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A dívida cobrada dos
produtores rurais
é de cerca de
R$ 17 bilhões de reais.

Foto: Luiz Carlos Cenci

e é destinado à Previdência Social. Após uma
longa batalha judicial, em 2011 o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que sua cobrança
era inconstitucional, e, por esse motivo, muitos produtores deixaram de pagar o imposto,
mas, em 2017, o STF, em nova votação, voltou atrás e tornou o Funrural constitucional,
e o passivo que se formou entre 2011 e 2017
passou a ser cobrado pelo governo com juros
e correção monetária. No entanto, os produtores alegam que o que está sendo cobrado,
entre 2011 e 2017, é inconstitucional, e que o
pagamento desse passivo trará muitos prejuízos ao setor, que, em 2017, foi responsável por
70% do crescimento do Produto Interno Bruto
(PIB) brasileiro.
Em relação a esse passivo, que os produtores alegam ser uma cobrança indevida, no último dia 3, em sessão do Congresso Nacional,
senadores e deputados federais rejeitaram o
veto do presidente da República, Michel Temer, a dispositivos do Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 165/2017, que deu origem à
Lei que instituiu o Programa de Regularização
Tributária Rural, também chamado de Refis
Rural, que permite a renegociação das dívidas
de produtores rurais (Lei nº 13.606/2018).
Entre os vetos cancelados está o aumento de
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25% para 100% de desconto das multas e dos
encargos sobre os débitos acumulados com
o Funrural. Também foi restabelecido, pelos
congressistas, a redução das contribuições
dos empregadores à Previdência, de 2,5%
para 1,7% da receita proveniente da comercialização dos produtos. Apesar dessa vitória
no Congresso a favor dos produtores, todos
com que conversamos durante o protesto
realizado em Brasília foram unânimes em
dizer que essa dívida não existe.
Essa também é a opinião da Associação Brasileira dos Produtores de Grãos (Abrasgrãos).
Segundo a presidente da entidade, Ângela
Anversa, o produtor não estava amparado por
algum sindicato ou entidade, mas sim por uma
Lei. Além disso, os produtores rurais de todo o
país estavam amparados pelo próprio STF, e,
por essa razão, o Funrural não foi recolhido durante o período em questão. “Nós não deixamos
de pagar porque não queríamos, existia uma
Lei que não nos obrigava. Nós fomos pegos de
surpresa. A gente sente que foi uma rasteira que
levamos do Poder Judiciário e dessa insegurança
jurídica, pois estava decidido de uma maneira e
de repente mudaram o entendimento. Então, a
gente enxerga que não existe um passivo, não
existe uma dívida”, explicou.

www.irrigoias.com.br

019

Foto: Luiz Carlos Cenci

A dívida cobrada dos produtores rurais,
segundo a Editoria de Economia e Negócios
do jornal Estadão, é de cerca de R$ 17 bilhões,
valores que, segundo os produtores rurais,
poderiam ser investidos na compra de máquinas e insumos e na produção agropecuária,
gerando renda, empregos e movimentando a
economia do Brasil. “Nós não estamos falando
de qualquer dívida, a gente está de falando de
algo que pode inviabilizar a produção agropecuária. Com ou sem Refis, é uma dívida
absurda que pode inviabilizar muitos setores”,
afirmou Anversa.
“Nós já pagamos INSS e todos os encargos
trabalhistas. Todos os nossos funcionários são
fichados. Não existe uma negação com relação
à Previdência Social, porque a gente paga tudo
isso. É um Fundo que não traz retorno para
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gente. Não temos segurança rural, não temos
estradas de qualidade, não existe logística, a
gente não tem nada, a gente só tem o aumento
de tributos. O que o STF decidiu, e são pessoas
competentes para isso, a gente acata, o que
queremos entender é o porquê de pagar uma
dívida retroativa que eles mesmos falaram que
a gente não precisava pagar. Eu acredito que a
manifestação foi muito válida e que não estamos fazendo nada ilegal, então, eu espero que
haja uma reflexão, porque a grande questão
de tudo é a insegurança jurídica que o nosso
país está vivendo diante de diversos assuntos.
A gente está falando de milhões da economia e
que o país precisa recolher, mas está passando
da hora de valorizar o produtor rural”, desabafou a presidente da Abrasgrãos.

Cerca de 10 mil
produtores rurais
de todo o Brasil se
reuniram, em frente
ao Congresso Nacional,
para protestar contra
a cobrança retroativa
do Funrural.
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O Funrural é calculado por meio
da receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural.
Em 2011 o STF decidiu que sua
cobrança era inconstitucional, e,
por esse motivo, muitos produtores
deixaram de pagar o imposto.

Sobre o Funrural
O Funrural é o imposto incidente sobre a
receita bruta proveniente da comercialização
da produção rural. Ele é composto do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), da contribuição para o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar) e do Risco Ambiental do Trabalho
(RAT). As determinações sobre esse recolhimento são determinadas pela Receita Federal,
na Instrução Normativa (IN) nº 971/2009.
De acordo com essa norma, a responsabilidade pelo recolhimento será do produtor rural
pessoa física quando comercializar sua produção diretamente com: o adquirente domiciliado no exterior; o consumidor pessoa física
no varejo; outro produtor rural pessoa física;
o segurado especial. Em relação ao produtor
rural pessoa jurídica, o recolhimento será de
sua responsabilidade quando comercializar
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sua própria produção rural. Será da empresa
adquirente na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do
segurado especial.
O art. 184 dessa IN é que disciplina essa
responsabilidade. Ele é um artigo bem extenso,
com dez parágrafos, e lá estão previstas todas
as hipóteses de responsabilidade pelo recolhimento. A última alteração importante trazida
por essa Lei foi que, para o ano de 2019, a Lei
permitirá a possibilidade de o produtor rural,
tanto pessoa física quanto jurídica, optar pelo
recolhimento sobre a comercialização ou sobre
a folha de pagamento. Essa escolha deverá ser
feita em janeiro de cada ano e será manifestada
por meio do recolhimento de uma ou outra opção, sendo válida para todo o ano-calendário,
só podendo ser alterada no ano seguinte (fonte: <http://www.e-auditoria.com.br>).

www.irrigoias.com.br

021

CBH do Paranaíba
aprova expansão da
agricultura irrigada

Prioridade de outorga na bacia do Paranaíba é para a agricultura

Texto: Luiz Carlos Cenci

M

ais uma vitória para os produtores irrigantes do estado.
No dia 27 de março foi votada
e aprovada, no Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranaíba, que integra
o Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos e é vinculado ao Conselho
Nacional de Recursos Hídricos, a Deliberação
nº 88/2018, que aprova as diretrizes para a
regulação de usos da bacia do rio São Marcos
a montante da Usina Hidrelétrica de Batalha
(UHE Batalha).
A deliberação fornece diretrizes aos órgãos
gestores para a regulação integrada dos usos
dos recursos hídricos, na qual ficou decidido
que, para a finalidade de irrigação, será estabelecido o limite de 0,20 L/s/ha/ano, em
média, para a bacia, levando em consideração
a necessidade de água para cada cultura, tendo como referência os coeficientes de cultura
(Kc) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), combinando a proporção
entre irrigação plena e irrigação complementar para obtenção dos limites estabelecidos.
Foi aprovado pela deliberação o aumento
linear, até 2040, da vazão limite para irriga-
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ção, até o atendimento da área irrigada de
200 mil hectares no período de vigência da
outorga concedida à UHE Batalha. Além disso,
também poderá ser considerada a alternativa
de reservação da água excedente da bacia por
meio de barramentos e reservatórios.
Essa discussão começou com uma resolução de 2010 da Agência Nacional de Águas
(ANA), que limitou a área irrigada na bacia
do rio São Marcos a montante da Usina de
Batalha em 63 mil hectares, considerando
o lado goiano abrangido pelo município de
Cristalina e o lado mineiro com o município
de Paracatu, priorizando o uso da água para
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a geração de energia elétrica. Segundo Vitor
Simão, membro titular do Comitê de Bacia do
Paranaíba e responsável pela coordenação do
Grupo de Trabalho São Marcos, que travou
toda a discussão acerca do conflito entre os
usuários da água para irrigação e geração de
energia, desde essa resolução, que limitou
as outorgas para a irrigação, o Comitê vem
realizando negociações, criou grupos de
trabalhos e realizou estudos e levantamentos com o objetivo de reverter essa situação.
Ele explicou que o setor elétrico sempre se
recusou a mexer nas outorgas para a geração de energia. “Eles nunca aceitaram ceder
nada. Então, o que a gente conseguiu hoje no
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Comitê de Bacia é que a prioridade de outorga
seja para a agricultura irrigada”, ressaltou.
Nessa primeira resolução, a ANA reduziu
a potência da Usina de Batalha em 5%, liberando mais água para a agricultura irrigada,
além do compromisso de realizar estudos na
bacia com o objetivo de saber qual é o uso
efetivo da água. “A primeira coisa que nós
conseguimos é que sejam realizados estudos
sobre o uso efetivo da água para irrigação.
Hoje nós temos essa deliberação de prioridade de outorga, criando ambientes para
discutir e atingir o máximo da área irrigada
na bacia, que seria algo em torno de 200 mil
hectares, só que, para isso acontecer, além
desses estudos, nós vamos precisar de obras
de infraestrutura”, afirmou Simão.
Ele disse ainda que é necessário realizar
negociações entre os usuários e os órgãos
gestores, como ANA e Secretarias de Meio
Ambiente de Goiás e Minas Gerais, para
discutir esses limites. Simão explicou que,
na atual situação da bacia, é possível chegar
a 120 mil hectares de área irrigada até 2025,
sem a necessidade de intervenções ou obras.
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A irrigação na bacia do rio São
Marcos poderá ser expandida para
até 200 mil hectares, mas medida
ainda dependerá de negociações,
estudos técnicos e obras de
infraestruturas.

“Com o trabalho da Irrigo, sindicatos e usuários, junto com os órgãos gestores, eu acho
que conseguimos, sem obras de infraestrutura, apenas com estudos, chegar a 120 mil
hectares irrigados, considerando as vazões
outorgadas e que 30% dos pivôs estão parados na média, então isso já cresceria 30%
da área para irrigação”, explicou.
Economia e desenvolvimento
O crescimento da área irrigada é uma
necessidade para o agricultor da região,
principalmente por causa de períodos de seca
que atingem as lavouras e para o aumento
da produtividade, sem a necessidade de abrir
novas áreas. Hoje Cristalina possui índices
de produtividade nas lavouras considerados
muito elevados. A região, além da safra de
grãos, possui outras culturas de alto valor agregado, como os hortifrútis (HF), por
exemplo, que geram milhões de reais todos
os anos em divisas para o município, além de
geração de empregos e renda para centenas
de famílias.
“Se a cultura irrigada mostrar força na
política, mostrar musculatura econômica,
ela vai conseguir se sobressair. Vai chegar
um momento que vão ter que optar: ou gera
energia ou produz alimentos. As vantagens
socioeconômicas na produção agrícola são
maiores do que na geração de energia. Nós
sabemos que gerar energia é uma necessidade e também é muito importante, mas a
energia pode ser gerada em muitos lugares,
mas essas culturas de alto valor agregado
precisam estar aqui nessa região. É bom
lembrar que essa decisão do Comitê permite à ANA abrir negociações para ampliar
a área irrigada, o que antes era impossível.
Não significa que o irrigante vai conseguir
uma nova outorga amanhã, por exemplo”,
afirmou Simão.
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Agricultura familiar também será beneficiada com resolução
A agricultura familiar também será beneficiada com a liberação de mais outorgas
na bacia do rio São Marcos. Segundo Ivan
Bispo, membro titular do CBH Paranaíba e representante da sociedade civil, só
o município de Cristalina possui mais de
mil assentados na região da bacia que
vão poder passar a irrigar e transformar
suas propriedades. “Com a irrigação, esse
pequeno produtor vai ganhar uma importância, a sua propriedade poderá se tornar
rentável”, ressaltou.
Bispo afirmou, porém, que isso dependerá de uma série de fatores, como o comprometimento dos próprios produtores, de
incentivos do governo e de financiamentos
para que o pequeno possa investir em sua
propriedade. “Então foram abertas essas
apostas para que, principalmente os pequenos irrigantes, os pequenos agricultores, possam praticar a irrigação e produzir
alimentos, principalmente os alimentos da
cesta básica”, ressaltou Bispo.
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Sobre o Comitê de Bacia
Os Comitês de Bacia Hidrográfica têm
como finalidade promover o gerenciamento
participativo e democrático dos recursos
hídricos, visando ao melhor uso possível
da água. Eles são compostos por representantes: da União; dos estados e do Distrito
Federal, cujos territórios se situem, ainda
que em parte, em suas respectivas áreas de
atuação; dos municípios; dos usuários das
águas em sua área de atuação; e das entidades civis com atuação comprovada na bacia.
Os Comitês também são conhecidos como
parlamentos das águas.
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Entre suas principais atribuições podemos destacar que cabe ao Comitê de Bacia
arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados a recursos
hídricos, propor ao Conselho Nacional e aos
Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos
as acumulações, as derivações, as captações
e os lançamentos de pouca expressão, para
efeito de isenção da obrigatoriedade de outorga de direito de uso de recursos hídricos,
de acordo com os domínios destes, e estabelecer mecanismo de cobrança pelo uso
de recursos hídricos, bem como sugerir os
valores a serem cobrados.
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AgroBrasília 2018
abordará a tecnologia
em favor do campo
AgroBrasília 2018: expectativa é de que a Feira será maior
do que no ano passado

Texto e foto: Luiz Carlos Cenci

A

AgroBrasília inovou mais uma
vez na escolha do tema para a 11ª
edição da Feira, que, desde 2007,
na sua primeira edição, abre espaço para oportunidades de negócios, acesso
à inovação e conhecimento, além de tecnologias de ponta em prol do produtor rural.
Em 2018, a Feira Internacional dos Cerrados
terá como tema “A tecnologia digital em favor
do campo”, e irá mostrar como as inovações
tecnológicas no meio rural podem trazer de-
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senvolvimento e rentabilidade ao agricultor.
Segundo Leomar Cenci, presidente da
Cooperativa Agropecuária da Região do
Distrito Federal (Coopa-DF), realizadora da
AgroBrasília, a produção rural é inviável sem
técnicas modernas. “A tecnologia, para nós
do campo, é fundamental. Investimos pesado
para alcançar altos índices de produtividade”, destacou.
O coordenador-geral da AgroBrasília, Ronaldo Triacca, também falou sobre a escolha

Estima-se que 100 mil
pessoas passem pela Feira
gerando um montante
de R$ 850 milhões em
volume de negócios.
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do tema para a Feira nesse ano. Segundo ele,
o produtor precisa acompanhar essa onda de
tecnologias digitais para não ficar para trás,
pois isso é uma tendência no agronegócio
como um todo. São ferramentas de enorme
importância para ajudar nas tomadas de decisões, tanto para o uso de produtos quanto
para aplicações e investimentos. “É uma nova
tendência e o agronegócio terá com certeza
uma revolução tecnológica daqui para frente
com essa onda de startup, de drones e toda
essa tecnologia digital disponível hoje para o
homem do campo”, ressaltou.
Para 2018 está prevista a participação de
440 expositores. Serão apresentadas inovações para segmentos como máquinas,
insumos, implementos agrícolas, sementes e
pesquisas em genética vegetal e animal. Além
disso, a edição contará com o fortalecimento
da presença de organismos internacionais,
entre visitantes e expositores, para ampliar a
troca de experiências, conhecimentos e negócios. “As empresas sempre trazem algumas
variedades de ponta de soja, milho e sorgo,
por exemplo, e que são lançadas e mostradas
na Feira. Também teremos novidades em
equipamentos e implementos, como tratores, veículos, caminhões e diversas novidades
tecnológicas”, lembrou Triacca.

A edição de 2018 da Feira prevê a
participação de 440 expositores.
Inovações para todos os segmentos
serão apresentadas durante o
evento.
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Fórum das Águas destaca fruticultura irrigada
A AgroBrasília também é palco de debates
importantes para o setor, como a permanência
no campo e a sucessão rural, os avanços na
qualidade de produção e melhores condições
de vida nas áreas rurais. Em 2018, a Feira irá
realizar debates sobre novas atividades para a
região, e uma tendência que está virando cada
vez mais realidade, que é a fruticultura irrigada.
Triacca explicou que a fruticultura sempre teve uma grande aptidão aqui na região,
mas ficou meio paralisada no tempo, e agora
está voltando com muita força junto a algumas culturas de clima temperado. O Fórum terá uma grade bem vasta, com temas
atuais e interessantes para o produtor que
está querendo diversificar a sua produção.
“Isso é uma quebra de paradigmas, porque
alguns anos atrás não se pensava que fosse
possível. Então, diante disso, nós optamos,
dentro do Fórum das Águas, que já é um
Fórum tradicional que trata do tema água,
www.irrigoias.com.br
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também falar da fruticultura irrigada. Atividades como maçã, caqui, uva, entre outras
culturas, são bem interessantes e rentáveis
para o produtor, além de ser mais sustentáveis. Comparativamente às culturas de
cereais, por exemplo, utiliza-se menos água
e com alto valor agregado. A nossa região
é muito diferenciada, eu considero a mais
diversificada do mundo, e, devido a isso, o
agronegócio é muito dinâmico aqui, então
a cada momento há quebra de paradigmas,
novidades e uma cultura nova sendo implantada”, afirmou Triacca.
Agricultura familiar é valorizada na
AgroBrasília
Voltada a empreendedores rurais de diversos portes, a AgroBrasília destina acesso
a conhecimento, tecnologia e oportunidades de negócios também para a agricultura
familiar. Quem visitar a Feira poderá ver o
Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (Evaf). No local estarão disponíveis rotas
tecnológicas, com demonstrações de técnicas
agrícolas eficientes.
Para esse público em especial, a Empresa
Brasileira de Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) e o Serviço Brasileiro de Apoio
às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) estão
com diversas ações, minicursos e palestras.
Será uma grade de eventos especialmente
voltada para os pequenos produtores.
“A AgroBrasília está entre as grandes Feiras do agronegócio brasileiro. Estamos em
uma região diferenciada, então a nossa Feira
traz tecnologias diversas de várias culturas,
além da grande diversidade de equipamentos. Eu acho que a expectativa é muito boa
em relação a essa 11ª edição. Estamos num
momento muito bom, colhemos uma safra
excepcional de soja e estamos caminhando
para uma safrinha muito boa. Estamos com
todos os espaços comercializados e a Feira
vai ser ainda maior que ano passado”, finalizou Triacca.
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Dados da Feira – Os 500 mil m2 do Parque
Tecnológico Ivaldo Cenci, localizados no
Km 5 da BR 251, abrigam a AgroBrasília.
Em 2017, 99 mil pessoas visitaram a Feira
Internacional dos Cerrados, que gerou volume de negócios de R$ 710 milhões, com 430
expositores. Em relação ao público visitante,
estima-se que 100 mil pessoas passem pela
AgroBrasília durante os cinco dias de evento, gerando um montante de R$ 850 milhões
em volume de negócios.
Localização estratégica – A AgroBrasília
é realizada na maior concentração de áreas
irrigadas da América Latina – com 240 mil
hectares –, e influencia uma região com mais
de 1 milhão de hectares cultivados com alta
tecnologia. Com área de influência que abrange o Distrito Federal e parte dos estados de
Goiás, de Minas Gerais, da Bahia e do Tocantins, a Feira está inserida em uma região de
alta produtividade e produção diversificada.

shutterstock

Serviço – AgroBrasília 2018 – Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, BR 251, Km 5. De 15 a 19
de maio, das 8h30 às 18h00. Entrada franca.
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15 A 19 DE MAIO
Tecnologia digital
em favor do campo
A tecnologia digital está
transformando o
agronegócio. Na
AgroBrasília você vai
conhecer as inovações
em máquinas,
implementos, insumos,
genética, pesquisas e
gen
como elas podem ajudar
a desenvolver suas
atividades no campo.

PARQUE TECNOLÓGICO
IVALDO CENCI

PAD-DF · BR-251 Km 5 · Brasília/DF
Sentido Brasília  Unaí/MG

ENTRADA FRANCA
61 3339

www.agrobrasilia.com.br

6541 · 61 3339 6542

agrobrasilia@agrobrasilia. com.br

/agrobrasilia
@agrobrasilia
@agrobrasilia
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BID e Embrapa promovem
debate sobre os desafios da
agricultura no bioma Cerrado
BID realiza debate sobre agricultura sustentável no Cerrado
Texto: Luiz Carlos Cenci

O

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) no Brasil realizou, no dia 28 de março, em Brasília (DF), o encontro “Desafios
para o Desenvolvimento”, uma parceria com
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e que teve como tema central
“Agricultura sustentável: bioma Cerrado”.
A iniciativa busca discutir prioridades, soluções, riscos e desafios que o próximo governo enfrentará na produção de alimentos,
por meio do desenvolvimento da agricultura
sustentável, com ênfase no bioma Cerrado.
O encontro contou com a participação de diversos atores do meio acadêmico, pesquisadores, técnicos, entre outros, todos conhecedores
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do bioma Cerrado. O grupo debateu os desafios do desenvolvimento agropecuário para o
Brasil nos próximos anos. Para o engenheiro
agrônomo e diretor técnico da Associação dos
Irrigantes do Estado de Goiás (Irrigo), Renato
Caetano, que representou a entidade durante
os debates, a agricultura só vai ter longevidade
se tiver uma convivência com o meio ambiente, e, sem isso, será mais complicado e caro
produzir. “A agricultura hoje está avançando
em produtividade e em redução de custos
porque está interagindo com o meio ambiente.
Temos ambientes de proteção integrados com
os ambientes de produção”, afirmou.
Ele lembrou que esse projeto precisa levar
em consideração que o bioma Cerrado é muito
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diversificado, que a verdade de uma propriedade rural não é a de outra, existem realidades muito diferentes. Não se pode fazer um
projeto de cima para baixo, em que a fazenda
tem que aceitar uma imposição global. “Na
nossa opinião, esse projeto de agricultura
sustentável tem que ser a partir da realidade
de cada propriedade rural, conforme as suas
particularidades”, explicou Caetano.
Um dos principais desafios identificados
durante o debate foi a necessidade de uma
integração eficaz e eficiente de políticas
públicas e investimento, tanto entre setores
quanto entre níveis de governo, para o aumento da competitividade e produtividade da
agropecuária brasileira, buscando o desenvolvimento humano e a sustentabilidade ambiental. Os participantes também consideraram importante fortalecer o desenvolvimento
de capacidades locais e o empoderamento de

produtores, somados ao desenvolvimento de
infraestrutura sustentável e de serviços básicos, em apoio ao desenvolvimento rural e à
necessidade de valorizar os recursos naturais
e os serviços ecossistêmicos, especialmente
com relação à regulação dos recursos hídricos.
“A Irrigo pode contribuir muito com esses
debates ajudando a desenvolver um modelo de
projeto da forma que a gente já está trabalhando. Nós daríamos um grande passo visualizando e trabalhando a partir da bacia hidrográfica.
É assim que a Irrigo pode contribuir, trazendo
a experiência dos nossos produtores, a experiência do campo e das fazendas, e transformar
isso em um grande projeto, que seja modelo de
desenvolvimento sustentável para a agricultura tradicional e para a agricultura moderna
irrigada”, ressaltou Caetano.
Ele lembrou que ainda falta muito para
ser debatido e que não é possível mudar uma

A necessidade de uma integração
eficaz e eficiente de políticas
públicas e investimento para o
aumento da competitividade e
produtividade da agropecuária
brasileira, de forma harmônica
com o desenvolvimento humano
e a sustentabilidade ambiental,
foi um dos principais desafios
identificados durante o debate que
envolveu pessoas identificadas e
conhecedoras do bioma Cerrado.
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história de 50 anos de agricultura no Cerrado
em dois ou três anos; é necessário fazer projetos para duas ou três décadas. “Nós temos
tecnologias inseridas dentro do processo de
produção que podem ser aplicadas para a
produção de alimentos e ainda preservar o
meio ambiente. Sem a preservação nós não
vamos sair do lugar nem pagar a conta”,
explicou Caetano, que fez questão de ressaltar que a agricultura é a atividade que mais
preserva o meio ambiente.
Essa iniciativa não foi exclusiva do bioma
Cerrado. Outros debates foram realizados
para assegurar a produção sustentável de
alimentos. O bioma Caatinga foi debatido
no dia 4 de abril na sede do Banco do Nordeste, em Fortaleza. A Amazônia também
foi tema de dois encontros, em parceria
com a Fundação Amazonas Sustentável, na
primeira semana de abril, em Brasília e São

Paulo. Outras três oficinas similares serão
realizadas até o mês de junho, em Campinas,
Manaus e Cuiabá, as quais irão debater sobre
os biomas Mata Atlântica, Pampas, Pantanal
e novamente Amazônia. Ao final da série de
debates com distintas instituições, o BID definirá parâmetros em áreas estratégicas para
suas ações no país para os próximos anos.
Sobre o BID
O BID tem como missão melhorar vidas.
Estabelecido em 1959, é a principal fonte de financiamento de longo prazo para o
desenvolvimento econômico, social e institucional da América Latina e do Carine.
O BID também realiza pesquisas de vanguarda
e oferece assessoria de políticas, assistência técnica e capacitação para clientes dos
setores público e privado em toda a região
(fonte: <www.iadb.org>).

Foto: Luiz Carlos Cenci
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O Brasil está entre os dez países que mais
irrigam no mundo, com uma área produtiva
de 6,95 milhões de hectares e um potencial
de crescimento de 45% até 2030. É o que
apontam dados de um estudo intitulado
“Atlas Irrigação: uso da água na agricultura irrigada”, divulgado em outubro do ano
passado. Apesar disso, a maior preocupação
da Agência Nacional de Águas (ANA) é que
esse crescimento ocorra de forma sustentável, atendendo às normas de responsabilidade ambiental dos órgãos de gestão e
fiscalização do meio ambiente. Em Goiás, a
irrigação está ligada ao aumento da produtividade agrícola e garante o controle do preço
de mercado dos itens da cesta básica, como
arroz e feijão. Por isso, a irrigação é a garantia para plantar e colher. Dados da pesquisa
Análise Conjuntural de 2016, realizada pelas
Centrais de Abastecimento de Goiás (Ceasa-GO), apontam que o principal fornecedor
de alimentos para os goianos são os agricultores do estado. Por outro lado, Goiás é um
dos estados com maior área irrigada do país
e ainda não conta com um plano estadual
de irrigação, que visa à desburocratização
do licenciamento ambiental para irrigação,
políticas de crédito etc. O setor da agricultura irrigada enfrenta dificuldades legais
para o seu crescimento no que se refere à
documentação, às licenças, às outorgas e
também à falta de um plano estadual de irrigação. Além disso, enfrenta outro desafio:

a crise hídrica nos últimos anos em virtude
da falta de gestão da água.
O governo precisa fazer sua parte no sentido de melhorar a gestão dos recursos hídricos. É preciso exigir dos órgãos ambientais
que colaborem com os irrigantes no sentido
de planejar soluções de modo a atender o
maior número de agricultores, minimizando, assim, os impactos causados pelo problema. A implantação do Conselho Estadual
de Irrigação em Goiás levará à expansão da
área irrigada, gerando emprego, segurança
jurídica e hídrica, bem como promovendo a
conservação do meio ambiente. A condução
política de irrigação no estado enfrenta um
quadro crítico, ou seja, falta diálogo entre
as entidades do setor produtivo e o governo
para melhorar a política de irrigação.
Para que o estado alcance potencial para
aumentar sua área irrigada, é fundamental
que o setor agrícola redobre cuidados com a
produtividade, sobretudo que trace estratégias para a segurança hídrica e alimentar da
população. É essencial que os produtores se
mobilizem de forma a influenciar as decisões que interferem no desenvolvimento da
irrigação. A Organização das Nações Unidas
(ONU) projeta que até 2050 a produção de
alimentos no mundo precisará crescer 50%
para alimentar a população de 9 bilhões de
habitantes, crescimento este que precisará
ocorrer por meio de práticas mais eficientes
e sustentáveis.
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