
GESTÃO DE PERÍMETROS  IRRIGADOS



INTRODUÇÃO

 Histórico dos Perímetros Irrigados

 Papel do Governo nas Políticas de Irrigação

 Principais Órgãos envolvidos



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Lei nº 12.787/2013 - institui a Política Nacional de Irrigação, a ser

executada em todo o território nacional

 Agricultura irrigada: atividade econômica que explora culturas

agrícolas, florestais e ornamentais e pastagens, bem como

atividades agropecuárias afins, com o uso de técnicas de irrigação

ou drenagem



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Mas o que é um Perímetro Irrigado?



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Mas o que é um Projeto de Irrigação?

sistema planejado para o suprimento ou a

drenagem de água em empreendimento de

agricultura irrigada, de modo programado,

em quantidade e qualidade, podendo ser

composto por estruturas e equipamentos de

uso individual ou coletivo de captação,

adução, armazenamento, distribuição e

aplicação de água



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Infraestrutura de Uso Comum

conjunto de estruturas e

equipamentos de captação, adução,

armazenamento, distribuição ou

drenagem de água, estradas, redes

de distribuição de energia elétrica e

instalações para o gerenciamento e

administração do projeto de

irrigação



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Infraestrutura de Apoio à Produção

conjunto de benfeitorias e

equipamentos para beneficiamento,

armazenagem e transformação da

produção agrícola, para apoio à

comercialização, pesquisa,

assistência técnica e extensão, bem

como para treinamento e

capacitação dos agricultores

irrigantes



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Infraestrutura das Unidades Parcelares

conjunto de benfeitorias e

equipamentos de utilização

individual, implantado nas unidades

parcelares de projetos de irrigação



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Infraestrutura social: conjunto de estruturas e equipamentos

destinados a atender às necessidades de saúde, educação,

segurança, saneamento e comunicação nos projetos de irrigação

 Unidade parcelar: área de uso individual destinada ao agricultor

irrigante nos Projetos Públicos de Irrigação



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Serviços de irrigação: atividades de administração, operação,
conservação e manutenção da infraestrutura de irrigação de uso
comum;

 Módulo produtivo operacional: módulo mínimo planejado dos
Projetos Públicos de Irrigação com infraestrutura de irrigação de
uso comum implantada e em operação, permitindo o pleno
funcionamento das unidades parcelares de produção;

 Gestor do Projeto Público de Irrigação: órgão ou entidade pública
ou privada responsável por serviços de irrigação.



A exploração de unidades parcelares de Projetos Públicos de

Irrigação por parte de agricultor irrigante será condicionada a

pagamentos periódicos referentes:

CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Ao uso ou à aquisição da terra, conforme o caso;

 Ao rateio das despesas de administração, operação, conservação e
manutenção da infraestrutura de irrigação de uso comum e de apoio à
produção;

 Conforme o caso, ao uso ou à amortização da infraestrutura de
irrigação de uso comum, da infraestrutura de apoio à produção e da
infraestrutura da unidade parcelar.



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

Constituem obrigações do agricultor irrigante em Projetos Públicos de
Irrigação:

 Promover o aproveitamento econômico da sua unidade parcelar,

mediante o exercício da agricultura irrigada;

 Adotar práticas e técnicas de irrigação e drenagem que promovam a

conservação dos recursos ambientais, em especial do solo e dos

recursos hídricos;

 Empregar práticas e técnicas de irrigação e drenagem adequadas às

condições da região e à cultura escolhida;



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Colaborar com a fiscalização das atividades inerentes ao sistema

de produção e ao uso da água e do solo, prestando, em tempo

hábil, as informações solicitadas;

 Colaborar com a conservação, manutenção, ampliação e

modernização das infraestruturas de irrigação de uso comum, de

apoio à produção e social;

 Promover a conservação, manutenção, ampliação e modernização

da infraestrutura parcelar;



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Pagar, com a periodicidade previamente definida, tarifa pelos

serviços de irrigação colocados à sua disposição;

 Pagar, conforme o caso, com a periodicidade previamente definida,

as parcelas referentes à aquisição da unidade parcelar e ao custo

de implantação das infraestruturas de irrigação de uso comum, de

apoio à produção e da unidade parcelar.



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

Os agricultores irrigantes de Projetos Públicos de Irrigação que

infringirem as obrigações estabelecidas nesta Lei, bem como nas

demais disposições legais, regulamentares e contratuais, serão

sujeitos a:

 Suspensão do fornecimento de água, respeitada a fase de

desenvolvimento dos cultivos, se decorridos 30 (trinta) dias de

prévia notificação sem a regularização das pendências;



CONCEITOS E DEFINIÇÕES DE 
GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

(LEI Nº 12.787, DE 11 DE JANEIRO DE 2013)

 Suspensão do fornecimento de água, independentemente da fase de

desenvolvimento dos cultivos, se decorridos 120 (cento e vinte) dias

da notificação de que trata o inciso I do caput deste artigo sem a

regularização das pendências;

 Retomada da unidade parcelar pelo poder público, concessionária ou

permissionária, conforme o caso, se decorridos 180 (cento e oitenta)

dias da notificação de que trata o inciso I do caput deste artigo sem a

regularização das pendências.



APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PERÍMETROS IRRIGADOS

As atividades de Operação e Manutenção em um distrito de

irrigação têm como objetivos a execução de todas as atividades Fins

do mesmo, especialmente as relacionadas com o desempenho na

distribuição de água para irrigação mantendo toda infra-estrutura de

uso comum funcionando de maneira satisfatória.



APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PERÍMETROS IRRIGADOS

 Subdivisão do Setor de Operação e Manutenção

 Operar a infra-estrutura de distribuição e controle de água;

 Proceder à distribuição e medição da água fornecida;

 Fiscalizar o uso da água;

 Verificar hidrômetros;

 Coletar dados de produção de empresários.



APRESENTAÇÃO DAS DEFINIÇÕES DE 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

PERÍMETROS IRRIGADOS

 Funções realizadas no Setor de manutenção

 Executar e realizar reparos nas instalações dos canais e condutos

de água;

 Administrar o Almoxarifado de peças e equipamentos de reposição;

 Construir ou manter estradas, canais, dutos, acéquias e drenos;

 Executar a instalação, reposição, e regulagem dos hidrômetros;

 Realizar roçada, em estradas, canais e acéquias;

 Manter a patrulha e veículos em boas condições de uso.



VANTAGENS ECONÔMICAS DECORRENTES DA 
GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

OTIMIZADAS DE PERÍMETROS IRRIGADOS:

 Acesso ao crédito;

 Educação;

 Escoamento de produção;

 Acesso à assistência técnica;

 Baixo grau de organização.

 Melhor escolaridade;



VANTAGENS ECONÔMICAS DECORRENTES DA 
GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

OTIMIZADAS DE PERÍMETROS IRRIGADOS:

 Métodos de irrigação mais eficientes para a aptidão

agrícola da região;

 Maior coesão social por parte de seus produtores

em torno da atividade agrícola



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 Como deve ser feito o gerenciamento dos perímetros irrigados?

 Quais os fatores contribuem para o bom ou mau desempenho

dos perímetros irrigados?



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 40 indicadores de desempenho multidisciplinares atualmente são

utilizados no Research Program on Irrigation Performance. Cobrem

a distribuição de:

 Água;

 O uso eficiente da água;

 Manutenção sustentabilidade da irrigação;

 Aspectos ambientais, socioeconômicos e de manejo.



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 Não é recomendado o uso dos indicadores

 Eficiência Operacional: Volume fornecido (m³) / Volume captado
(m³);

 Eficiência financeira (%) = Receita anual gerada (R$) / Orçamento
operacional;

 Índice de Rentabilidade da área (%) = Valor bruto da produção
observado / Valor bruto da produção esperado (R$/ha);



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 Índice de Uso do solo (%) = Área cultivada (ha) / Área irrigável (ha);

 Adimplência (%) = Tarifa d’água recebida (R$) / Tarifa d’água
faturada (R$);

 Índice de Manutenção (%) = Despesas manutenção (R$) /
Orçamento operacional (R$).



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 A tarifa d'água é regulamentada por leis que definem que o valor das

tarifas incidentes sobre o uso de água nos projetos públicos de

irrigação, será composto pela adição:

 De parcela correspondente à amortização dos investimentos

públicos nas obras de infra-estrutura de irrigação de uso comum;

 De parcela correspondente ao valor das despesas anuais de

administração, operação e manutenção das infra-estruturas



CONCEITOS PARÂMETROS E 
CRITÉRIOS NECESSÁRIOS À GESTÃO, 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PERÍMETROS IRRIGADOS

 Os principais componentes de custo de operação e de
manutenção, que incidem na tarifa d'água (K2), são os seguintes:

 Custo de pessoal de operação e de manutenção;

 Custo de energia elétrica das estações de bombeamento (EB's);

 Custos de manutenção - do sistema de captação (EB's e

barragens);

 Custos operacionais dos veículos de operação e manutenção

(automóveis, camionetas, motos, etc.), inclusive depreciação;

 custos administrativos.



EXEMPLO DE PERÍMETROS 
IRRIGADOS NO BRASIL

 Perímetro Irrigado Nilo Coelho



EXEMPLO DE PERÍMETROS 
IRRIGADOS NO BRASIL

 Perímetro Irrigado Jaíba



EXEMPLO DE PERÍMETROS 
IRRIGADOS NO BRASIL

 Perímetro Irrigado Tabuleiros De Russas



EXEMPLO DE PERÍMETROS 
IRRIGADOS NO BRASIL

(INSERIR DADOS LOCAIS)
 Perímetro Irrigado Tabuleiros De Russas

Portal de Entrada do Perímetro Tabuleiros de Russas



APRESENTAÇÃO DE CASOS DE 
SUCESSO NO BRASIL E NO MUNDO DE 

GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

 A questão gerencial dos perímetros de irrigação em praticamente
todo o mundo é crucial e tem despertado o interesse de
especialistas em identificar as causas de insucessos e os
estudos de caso de projetos bem sucedidos. O problema central
se refere às possibilidades e dificuldades de transferir a gestão
de sistemas de irrigação de órgãos governamentais para os
usuários ou outras formas de gestão com participação privada



APRESENTAÇÃO DE CASOS DE 
SUCESSO NO BRASIL E NO MUNDO DE 

GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

 Mundo afora os perímetros irrigados tem objetivos específicos:

 Chile - melhorar a sustentabilidade física e financeira dos 
sistemas de irrigação;

 Índia: melhorar a gestão da água e a produtividade agrícola ;

 Filipinas: ajustar a restrições orçamentárias ;



APRESENTAÇÃO DE CASOS DE 
SUCESSO NO BRASIL E NO MUNDO DE 

GESTÃO DE ÁREAS IRRIGADAS

 Uma experiência considerada bem sucedida, no oeste
americano, de transferência da gestão - o Projeto do Vale do Rio
Colúmbia – CBP

 O CBP é um projeto de irrigação de 230.000 hectares,
implantado pelo Bureau of Reclamation (BUREC)



ORGANIZAÇÃO DO DISTRITO DE 
IRRIGAÇÃO

 Características principais

 E uma organização que administra, opera e mantém a infra-
estrutura de irrigação de uso comum do Perímetro;

 A participação do associado é compulsória, desde que receba a
água fornecida pelo Distrito;

 Gerenciamento da organização é feita por meio da contratação de
um técnico capacitado e experiente nas atividades de operação e
manutenção de Perímetros irrigados;

 É uma organização sem fins lucrativos, pois as despesas são
rateadas entre associados;



ORGANIZAÇÃO DO DISTRITO DE 
IRRIGAÇÃO

 Estrutura Administrativa Básica:

 Assembleia Geral:

 Conselho Fiscal:.

 Conselho de Administração:

 Gerência Executiva:



ORGANIZAÇÃO DO DISTRITO DE 
IRRIGAÇÃO

 É o modelo de administração adequado para as atividades de

operação e manutenção do Perímetro Irrigado;

 Permite uma administração com bom nível gerencial e técnico

desde o seu início;

 Possui uma gestão democrática;

 Possibilita a participação do órgão público quando solicitado;

 Adapta-se às demandas dos irrigantes;.

 Vantagens



MANUTENÇÂO PREVENTIVA

Por definição, Manutenção pode ser descrita como “a combinação 
de ações técnicas e administrativas, inclusive as de coordenação, 
destinadas a manter ou recolocar um dado equipamento, 
instalação ou sistema, na sua principal função requerida, outrora 
projetado”. 



MANUTENÇÂO PREVENTIVA

Dentre as os tipos de manutenção, a Preventiva, como o próprio 
nome sugere, consiste em um trabalho de prevenção de defeitos 
que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos 
equipamento sem operação



MANUTENÇÂO PREVENTIVA

O setor de manutenção, deve 
elaborar e manter um plano de 
manutenção preventiva. Este será 
elaborado a partir das 
recomendações  dos  fabricantes  
dos  equipamentos  e  da  própria  
experiência  acumulada pelo distrito  
na operação dos equipamentos do 
perímetro.



MANUTENÇÂO PREVENTIVA

Uma  vez  elaborado  o  plano  de  
manutenção,  é  possível  
dimensionar  os recursos   de   
mão-de-obra   e   materiais   de   
modo   a   atender   exatamente   
as necessidades  de  manutenção  
dos  equipamentos.  Isto  permite  
otimizar  a  utilização da  mão-de-
obra  e  minimizar  custo  do  
estoque  de  peças  de  reposição  
sem prejudicar a disponibilidade 
dos equipamentos



MANUTENÇÂO PREVENTIVA

O Plano de manutenção deverá conter : 

- Que serviços serão feitos;

- Quando os serviços serão feitos;

- Que recursos serão necessários para 

execução dos serviços;

- Quanto tempo será gasto em cada serviço;

- Quais serão o custo de cada serviço, 

- Que materiais serão aplicados;

- Que máquinas, dispositivos e ferramentas 

serão necessários



MANUTENÇÂO PREDITIVA

Por definição:

- Manutenção preditiva é aquela que indica as condições reais de

funcionamento dos equipamentos com base em dados que informam o

seu desgaste ou processo de degradação. Trata-se de um processo que

prediz o tempo de vida útil dos componentes das máquinas e

equipamentos e as condições para que esse tempo de vida seja bem

aproveitado. Assim, atua-se com base na modificação de parâmetro de

condição ou desempenho do equipamento, cujo acompanhamento

obedece a uma sistemática.



MANUTENÇÂO PREDITIVA

- A manutenção preditiva pode ser

comparada a uma inspeção sistemática

para o acompanhamento das condições

dos equipamentos.



MANUTENÇÂO PREDITIVA

Os objetivos da manutenção preditiva 

são:

• Determinar, antecipadamente, a 

necessidade de serviços de 

manutenção numa peça específica de 

um equipamento;

• Eliminar desmontagens 

desnecessárias para inspeção;

• Aumentar o tempo de disponibilidade 

dos equipamentos;

.



MANUTENÇÂO PREDITIVA

Os objetivos da manutenção preditiva 

são:

• Reduzir o trabalho de emergência 

não planejado;

• Impedir o aumento dos danos;

• Aproveitar a vida útil total dos 

componentes e de um equipamento;

• Aumentar o grau de confiança no 

desempenho de um equipamento ou 

linha de produção;



MANUTENÇÂO PREDITIVA

Os objetivos da manutenção preditiva 

são:

• Determinar previamente as 

interrupções de fabricação para 

cuidar dos equipamentos que 

precisam de manutenção. 



ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE 
TRABALHO

 O sucesso de uma gestão passa pela definição e cumprimento de
Programas de trabalho.

 Um programa de trabalho é uma ferramenta que permite ordenar e
sistematizar informação considerada relevante para realizar um
trabalho. Esta espécie de guia propõe uma forma de interrelacionar os
recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos disponíveis.
Estabelece cronograma, designa os responsáveis e traça
metas e objetivos.



 Aspectos sobre operação

 A operação das principais estruturas do projeto de irrigação podem

ser administradas pelos órgãos públicos e/ou pelo distrito de irrigação,

porém pode haver ocasião em que o órgão público e o distrito de

irrigação concordem que a operação e manutenção de algumas

estruturas principais fiquem a cargo do órgão, exemplo uma grande

barragem ou reservatório que servem a mais de um perímetro

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Seleção de equipes

 Para uma adequada operação e manutenção do projeto pelo distrito

de irrigação, deve ser estruturada uma equipe de acordo critérios

como sistemas de irrigação predominante, extensão territorial do

distrito, número de lotes, complexidade de estruturas hidráulicas,

dentre outros.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Treinamento dos funcionários do Distrito de Irrigação

 Todo distrito de irrigação precisa possibilitar aos seus funcionários

treinamento, mesmo se estes já possuírem experiência em sua

atividade. O órgão público pode dar assistência ao distrito de

irrigação, patrocinando programas de treinamento.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Elaboração dos contratos com irrigantes

 Deverão ser feitos contratos entre o
distrito de irrigação e os irrigantes.
Porém, como o fato da seleção e do
assentamento dos irrigantes ocorrem
antes da formação do distrito de
irrigação, inicialmente o contrato será
assinado entre o irrigante e o órgão
público.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Seleção e Assentamento dos Irrigantes

 O processo de seleção e assentamento 
inicia-se bem antes do término do 
primeiro ano de construção do projeto 
de irrigação, de forma que os primeiros 
irrigantes sejam assentados nos lotes 
que primeiramente estiverem prontos 
com água disponível. 

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Assinatura do Contrato dos Irrigantes com o Órgão Público:

 A seleção de agricultores irrigantes para Projetos Públicos de

Irrigação será realizada consoante à legislação aplicável, a

forma e os critérios de seleção dos agricultores irrigantes

constarão do edital de licitação. Esses critérios servirão de

base para a elaboração de um contrato a serem assinados

entre os irrigantes selecionados e o órgão público responsável

por aquele perímetro

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Treinamentos dos irrigantes

 No programa de treinamento aos irrigantes os tópicos a serem 
abordados são: práticas agrícolas (seleção de culturas, fertilização, 
preparação da terra, colheita, etc.), manejo da água e do solo, 
administração dos empreendimentos agrícolas, mercado e 
comercialização. Este programa tem início após o começo do 
processo de seleção e assentamento, continuando por um período 
razoável (aproximadamente seis meses) após o término do processo 
de assentamento.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Seleção e treinamento do gerente para o Distrito de Irrigação

 A seleção do gerente para o distrito de irrigação pelo órgão público 
deverá ser feita no início da construção do projeto, proporcionando 
assim tempo suficiente para o seu treinamento (aproximadamente 
seis meses), já que o gerente prestará apoio ao órgão público e à 
empresa, no assentamento e no desenvolvimento inicial do projeto. 

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Capacitação das equipes de campo

 Um ponto fundamental é o estabelecimento do programa de
capacitação das equipes que vão atuar em campo no perímetro
irrigado. Este deve ser específico para objetivo de ampliar a
capacidade da equipe nas dimensões técnicas e organizacionais,
visto que em muitos casos a mão-de-obra será local e sem muita
vivência em ambientes organizacionais. Devem focar em processos,
gestão, relacionamentos interpessoais e custos, de forma alinhada
aos objetivos vislumbrados. Os conteúdos deverão ser orientados à
prática, permitindo avanços na compreensão dos seus fundamentos

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Fornecimento de manuais para 
operação e manutenção de estruturas, 
sistemas e equipamentos.

 O Órgão Público fornecerá ao distrito 
(OMI – Operação e Manutenção 
Inicial) manuais contendo regras e 
diretrizes de operação e manutenção 
de equipamentos, estruturas e 
sistemas, fornecidos pelos fabricantes 
do equipamento e pelo contratado 
responsável pelo projeto executivo e 
supervisão de obra.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Organização do Distrito de Irrigação

 Foi implementado um modelo de gestão que também incluí a 
participação dos produtores, organizados sob a forma de associação 
civil de direito privado sem fins lucrativos, criada com a finalidade 
específica de desenvolver atividade de interesse coletivo -
administrar, operar e manter a infraestrutura de irrigação de uso 
comum de um perímetro público de irrigação. Essa organização foi 
denominada “Distrito de Irrigação”.

PROGRAMA DE OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO NA EMANCIPAÇÃO DO 

PROJETO



 Após a emancipação de um projeto, os distritos de irrigação assumem a 
maior parte das responsabilidades e atividades referentes à operação e 
manutenção das estruturas e sistemas e ao gerenciamento do projeto. 

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

• Pessoal e funcional

 Deve-se determinar o tipo e o número de funcionários necessários. A
descrição dos cargos e os níveis salariais das várias funções devem ser
estabelecidas. Devem ser recrutados funcionários que possuam
experiência e nível de educação necessários para cumprir as funções,
recebendo do órgão a devida orientação e treinamento, para garantir
seu bom desempenho.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

• Elementos físicos (Almoxarifado)

 Pode haver necessidade de um prédio para escritório, caso as próprias
obras hidráulicas do projeto não possuam espaço físico para isso. Deve
ser mantido nesse escritório um estoque de material, equipamentos e
peças, assim como os manuais e as regras de OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO. Deve também ser estabelecido um sistema de controle
administrativo da propriedade de terra, peças sobressalentes,
equipamentos e materiais.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

• Operação

 As estruturas principais a serem operadas pelos órgãos públicos são
quase sempre a fonte de água do projeto (barragens, estações de
bombeamento principais). Representam uma parte extremamente
importante do projeto como um todo. E devem ser operadas
eficientemente e em estreita coordenação com o distrito de irrigação
que distribui a água.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

 Elaboração de Normas e instruções operacionais detalhadas

 Deve-se expor as diretrizes essenciais e as regras gerais de operação,
que devem ser devidamente consideradas para a determinação do
procedimentos operacionais detalhados.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

 Programa de trabalho

 Deve ser planejada detalhadamente, através de programas de trabalho,
que incluem as tarefas necessárias em todos os elementos das
estruturas e dos equipamentos. Os dados utilizados na preparação de
programas de trabalho podem ser os provenientes dos relatórios do
pessoal de campo (operadores das estruturas, etc.) e dos relatórios de
inspeção dos registros de desempenho das estruturas, sistemas e
equipamentos.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

 Procedimentos Operacionais (PO)

 O órgão deve preparar os procedimentos e as instruções especificadas,
por escrito, para cada estrutura principal por ele operada.

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

• Procedimentos de Emergência

 Deve ser preparado um plano de emergência para cada estrutura, cuja
falha ou mau funcionamento possa causar risco à vida humana, danos
sérios à propriedade, grandes perda de produção das culturas no
projeto ou interrupções maiores das atividades da comunidade

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO



 Organização: Para exercer a função de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
das estruturas principais do projeto no distrito de irrigação, o órgão de
observar os seguintes critérios:

PÓS EMANCIPAÇÃO DO PROJETO

• Medições e registros

 A exatidão na medição da água é muito
importante na operação de qualquer
estrutura principal. É importante que as
descargas das barragens e estações de
bombeamento operadas pelo órgão
público sejam medidas, de modo que
possa ser apresentado ao distrito de
irrigação um registro exato da qualidade
de água fornecida ao projeto.



 O manejo de água e a programação de irrigação parcelar são feitos

para assegurar que a aplicação de água só ocorre quando necessário e

em quantidades adequadas. Esta programação prevê os seguintes

benefícios:
a) Maior rendimento na colheita;
b) Melhor qualidade na colheita;
c) Custos de produção mais baixos;
d) Custos de operação e manutenção mais baixos;
e) Critérios aperfeiçoados de programação das necessidades futuras

de água;
f) Impacto ambiental mais favorável.

GESTÃO DA ÁGUA E DA ENERGIA 
ELÉTRICA 



 Nos projetos em que uma ou mais estruturas principais são operados

pelo órgão, e as demais são operadas pelo distrito de irrigação, deve

ser uma efetiva coordenação dessa operação.

 Ambas as entidades possuem funções, responsabilidades e direitos

relacionados com a operação do projeto

RELACIONAMENTO DO ORGÃO 
PÚBLICO COM OS DISTRITOS DE 

IRRIGAÇÃO



 O distrito de irrigação tem os seguintes direitos:

• Uma quantidade razoável de água, em tempo hábil, necessária à

irrigação e produção agrícola no projeto;

• Tomar suas próprias decisões quanto à operação do sistema de

distribuição;

• Acesso a outros serviços prestados pelo órgão público;

• Acesso à comercialização de modo livre e competitivo.

RELACIONAMENTO DO ORGÃO 
PÚBLICO COM OS DISTRITOS DE 

IRRIGAÇÃO



 São as seguintes as obrigações do distrito de irrigação:

• Solicitar fornecimento de água em tempo hábil, de acordo com a

tabela programada junto com o órgão;

• Uso adequado da água, evitando perdas;

• Manter em boas condições as estruturas e os sistemas que opera;

• Colaborar com o órgão público na manutenção programada das

estruturas principais operadas pelo mesmo.

RELACIONAMENTO DO ORGÃO 
PÚBLICO COM OS DISTRITOS DE 

IRRIGAÇÃO



 São as seguintes as obrigações do distrito de irrigação:

• Efetuar, no devido prazo, os pagamentos ao órgão público, de acordo

com o contrato entre o órgão e o distrito de irrigação;

• Manter a qualidade da água drenada do projeto, operando

adequadamente as estruturas e fazendo uso apenas do material tóxico

autorizado no perímetro.

RELACIONAMENTO DO ORGÃO 
PÚBLICO COM OS DISTRITOS DE 

IRRIGAÇÃO



 Em alguns casos, o órgão público pode operar vários açudes

fornecendo água para vários projetos de irrigação e para outros usos

na área de uma bacia hidrográfica, na qual essas estruturas são

chaves na disponibilidade hídrica para os numerosos usos. Isto coloca

o órgão na posição de gerenciamento dessa bacia, cuja eficiência

depende de como o órgão coordena a operação das suas estruturas

GERENCIAMENTO DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS



 Essa responsabilidade consiste de três

atividades principais:

• Conseguir direito ao uso da água para todos
os projetos do órgão público, concedi- do pelo
órgão público responsável pelo controle do uso
da água;
• Manter esse direito ao uso da água, operando
o projeto de acordo com o estabelecido.
Monitorar periodicamente a existência de novos
desvios na bacia que possam afetar a
disponibilidade de água, dos projetos do órgão
público.

CONTROLE DO USO DA ÁGUA



 Um dos principais objetivos da OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO é o

manejo aperfeiçoado e o uso eficiente da água, energia e outros

recursos na operação dos projetos de irrigação

PROGRAMA DE MANEJO E 
CONSERVAÇÃO DA ÁGUA



 Esse tipo de programa abrange três tipos gerais de atividades:

a) Desenvolvimento ou adaptação de novas tecnologias para o uso

eficiente da água e energia, e preservação da qualidade da água na

irrigação;

b) Estímulo à adoção de tecnologia aperfeiçoada e práticas de

manejo da água pelos irrigantes; e

c) Assistência e serviços técnicos destinados aos distritos de

irrigação.

PROGRAMA DE MANEJO E 
CONSERVAÇÃO DA ÁGUA



 A programação do fornecimento de água pelo sistema de

distribuição é feita para minimizar as perdas operacionais através

do sistema de distribuição abrange o cálculo e a organização do

fornecimento de água ás parcelas em todo o projeto, em tempo

hábil e na quantidade suficiente para atender as necessidades das

culturas

 A programação do fornecimento de água pelo sistema de

distribuição deve levar em consideração as limitações impostas

pelos sistemas de entrega de água nas parcelas, bem como as

limitações do sistema de distribuição do projeto em si.

Programação do fornecimento de água 
pelo sistema de distribuição



 O manejo da água e a programação de irrigação parcelar são feitos

para assegurar que a aplicação de água só ocorre quando

necessário e em quantidades adequadas. A programação abrange

a previsão das datas de irrigação e a quantidade de água

necessária a ser aplicada para encher a zona das raízes das

culturas, em cada parcela.

Manejo de água e programa de 
irrigações parceladas



Geral

 O gerenciamento eficiente de um perímetro como unidade

organizacional requer uma demonstração clara, da sua missão ou

objetivo, e das funções que deve desempenhar, sendo responsável

por elas.

 Os objetivos principais devem ser descritos de forma concisa, para

explicar por que a mesma foi criada, mostrando claramente sua

finalidade às pessoas de dentro e de fora dela.

ORGANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO



 Os objetivos principais são:

• Fazer a operação e manutenção de algumas estruturas de

grande porte para o fortalecimento de água aos projetos emancipados

na área, e outras necessidades de água na área da bacia

hidrográfica;

• Fazer a revisão e submeter à aprovação do Ministro da Agricultura

e Reforma Agrária as tarifas de água propostas pelos distritos de

irrigação, tanto para a operação e manutenção como para a

amortização do investimento do governo;

ORGANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO



 Os objetivos principais são:

• Fazer o monitoramento e a avaliação da operação, manutenção e

gerenciamento dos projetos emancipados, para assegurar que a

produção planejada e os objetivos econômicos e sociais estão sendo

cumpridos, e também que os investimentos federais estão sendo

ressarcidos pelos irrigantes;

• Dar assistência na operação, manutenção e administração dos

projetos aos distritos de irrigação, para que estes consigam realizar a

administração dos projetos emancipados.

ORGANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO



 Estrutura Organizacional:

ORGANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO

Diretor
do 

Órgão

Departament
o
de Operação,
Manutenção e
Emancipação

Escritórios
Regionais

Divisão de
Emancipação 
de Projetos

Divisão de
Operação e 
Manutenção

Unidade de
Desenvolvimento 

do Projeto

Unidade
de 
Terras

Unidade
de 

Contratos

Unidade de Unidade do Unidade de
Gerenciamento Programa de Monitoramento 
de Água Empréstimo e Avaliação



Funções

 O departamento de Operação, Manutenção e Emancipação, que

trabalha estreitamente com os escritórios regionais na execução

das funções de OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

 Geralmente, o departamento estabelece a política, as normas, as

diretrizes e os programas, e as regiões implementam o programa e

as atividades constantes, sob orientação do departamento.

ORGANIZAÇÃO DA OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO



 Um Serviço de Assessoramento ao Irrigante – SAI pode levar as

informação aos irrigantes de forma rápida, com confiabilidade.

Dentre as atividades que podem viabilizar o alcance dos objetivos

de um SAI são:

 Realizar avaliação de sistemas de irrigação e orientar a maneira

correta de se irrigar;

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DE 
GESTÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS



 Calcular o Tempo de Irrigação para cada irrigante e informar o

como, quando e quanto irrigar aos agricultores via SMS, e-mail e

webservice;

 Difundir tecnologias sobre irrigação para técnicos e profissionais da

área através de cursos de curta duração a técnicos e produtores.

UTILIZAÇÃO DE SOFTWARES DE 
GESTÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS



NOÇÕES DE POLÍTICA 

NACIONAL DE 

RECURSOS HÍDRICOS



Os usos das águas brasileiras foram disciplinados pela Lei Federal no 9.433,

de 08 de janeiro de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos

e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos trouxe

aperfeiçoamentos em relação ao Código de Águas de 1934 - Decreto no 24.643,

que visava permitir ao poder público controlar e incentivar o aproveitamento e uso

racional das águas.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



a) a água é um bem de domínio público;

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo 

humano e a dessedentação de animais;

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das 

águas;

e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos;

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

a) assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, 

em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos;

b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte 

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;

c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou 

decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Conceituação e caracterização do instrumento de outorga

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos:

a) os Planos de Recursos Hídricos;

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água;

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos;

e) a compensação a municípios;

f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



• Estão sujeitos à outorga: 

a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, 

para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo 

produtivo; 

b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de 

processo produtivo; 

c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; 

d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e 

e) outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade da água existente em um corpo de água. 



• Independem de outorga:

a) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais distribuídos no meio rural; 

b) as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do 

ponto de vista de volume quanto de carga poluente

c) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes:  Os critérios 

específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes são estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente 

aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na inexistência 

estes, pela autoridade outorgante.

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Domínio das águas do Brasil

A Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da 

seguinte forma: 

1 - são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros 

países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, 

inciso III);

2 - são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras 

da União (CF, art. 26, inciso I).

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS







NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos 

 Passos para Encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA

• Passo 1 – Cadastro no CNARH 

• Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga 

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS



 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga no estado onde 
está sendo realizado o curso

 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação

O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas:
I - Documentos, projetos e estudos ambientais;
II - Requerimento;
III - Análise pelo órgão ambiental competente;
IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente;
V - Audiência pública, quando couber;
VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências 
públicas, quando couber;
VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico;
VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida 
publicidade.

 Cadastro Ambiental Rural (CAR)

NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS





OBRIGADO !
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