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ApresentAção

Caro(a) cursista,

Neste curso, apresentaremos o que é e traremos noções de como funciona 

um perímetro irrigado. Conheceremos suas principais estruturas, técnicas de 

operação e manutenção, além de estudar as metodologias mais indicadas para 

a sua gestão.  

Para melhor compreensão, focaremos nossos estudos em situações práticas 

e aplicáveis à maioria dos perímetros irrigados do Brasil. 

Com isso, buscamos capacitar você, cursista, em noções sobre os princípios   

eficazes de gestão, operação e manutenção de perímetros irrigados, visando 

ao uso eficiente da água. 

OBJETIVOS

• Saber o que é um perímetro irrigado.

• Compreender a importância da gestão, operação e manutenção de 
perímetros irrigados. 

• Conhecer as principais técnicas de gestão, operação e manutenção de 
perímetros irrigados.

• Possibilitar a melhor utilização da água por meio de uma boa gestão de 
perímetros.
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Neste tópico, veremos um pouco da contextualização histórica dos 

perímetros irrigados no Brasil e conheceremos a Lei nº 12.787, de 11 de 

janeiro de 2013, que constitui o marco legal para a gestão de projetos 

públicos de irrigação no nosso país. Vamos lá?

• O que é um perímetro irrigado?

É uma área dividida em vários lotes para 

a produção agrícola irrigada. Possui uma 

infraestrutura de irrigação de uso comum 

que serve para levar a água do rio a todos 

os lotes. Essa infraestrutura são os canais, 

drenos, estradas, redes elétricas, as estações 

de bombeamento e as adutoras. 

Com a criação e organização de 

perímetros é possível produzir alimentos 

com eficiência hídrica em regiões que antes 

a terra não era tão facilmente cultivável, 

gerando fonte de renda a regiões até mesmo 

com a exportação de produtos agrícolas. 

O Ministério da Integração (MI) fez um 

diagnóstico de 73 perímetros públicos de 

OBJETIVOS

• Conhecer o histórico da emancipação dos perímetros irrigados 
no Brasil.
• Estudar algumas diretrizes legais que regulamentam os 
perímetros irrigados no Brasil.

PERÍMETROS IRRIGADOS: CONCEITO 
HISTÓRICO E LEI Nº 12.787/2013

TÓPICO 1

* Compulsória - Que possui a capacidade de compelir; em que há obrigação ou possui o caráter obrigatório.

Você sabia?

 ▪ O distrito de irrigação é uma 
associação civil de direito privado, 
sem fins lucrativos, que administra, 
opera e mantém a infraestrutura de 
irrigação de uso comum do perímetro.

 ▪ Pelo fato de receber água do 
distrito, torna compulsória* a 
participação do associado. 

 ▪ O gerenciamento da organização é 
feito por meio da contratação de um 
técnico capacitado e experiente nas 
atividades de operação e manutenção 
de perímetros irrigados.
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irrigação, sendo 22 administrados pelo próprio Ministério, 30 pela Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf) e 21 pelo 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (Dnocs). Gerando 2,6 milhões de 

toneladas dos mais diferentes tipos de produtos agrícolas em 86.400 hectares. 

De acordo com a metodologia adotada pelo Banco Mundial para o cálculo de 

empregos diretos e indiretos na agricultura irrigada, estima-se que esses projetos 

gerem cerca de 227 mil empregos, sendo aproximadamente 91 mil empregos 

diretos e 136 mil empregos indiretos [7].

Dentre os perímetros irrigados existentes atualmente, destaca-se o projeto 

Jaíba, que se trata do maior projeto de irrigação da América Latina, localizada 

em Minas gerais com a área total de 107,6 mil ha e área irrigável estimada em 

65,8 mil ha.

Na figura abaixo, observamos outros perímetros irrigados distribuídos no 

Brasil.

Figura 1 - Perímetros irrigados distribuídos no Brasil

Fonte: Portal do Planalto
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• Perímetros irrigados: um pouco de história

Inicialmente, os serviços de administração, operação e manutenção dos 

perímetros irrigados eram executados diretamente pela administração pública, 

através de órgãos como Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - 

DNOCS e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do 

Parnaíba - CODEVASF. Esses serviços envolviam desde pessoal até máquinas, 

equipamentos e veículos próprios, além de recursos financeiros, cabendo aos 

irrigantes* apenas o pagamento 

da tarifa de água.

Em 1996, foi implantado o 

Programa de Emancipação dos 

Perímetros Irrigados (Proema) sob as 

orientações do Programa Nacional 

de Irrigação e Drenagem (Pronid). O 

Proema surgiu com o objetivo de levar 

todos os Projetos Públicos de Irrigação 

à independência administrativa e 

financeira. O objetivo maior era 

desonerar os cofres públicos, 

transferindo a responsabilidade ao 

agricultor. 

Nesse período, priorizou-se ações gerenciais, considerando a capacitação como 

ponto crítico de sucesso na transferência da gestão dos perímetros públicos de 

irrigação. O Proema abrangeu a participação dos irrigantes em todas as atividades 

inerentes a um perímetro irrigado, através de suas organizações. Como as organizações 

existentes estavam prioritariamente voltadas para a produção agrícola, concebeu-

se um modelo organizacional voltado para atividades de operação e manutenção 

chamado de Distrito de Irrigação.

Com essa organização, que é atualmente uma associação civil de direito 

privado, sem fins lucrativos, os irrigantes administram, operam e mantêm a 

Figura 2 - Perímetro irrigado

Fonte: corbisimages.com 

* Irrigantes - Pessoa que realiza a prática da irrigação.



9GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS

infraestrutura de irrigação de uso comum, além de outras atividades de acordo 

com as demandas dos associados.

• Diretrizes legais para implantação de um perímetro irrigado

As diretrizes de implantação de perímetros irrigados são previstas em lei federal, 

a Lei nº 12.787, de 11 de janeiro de 2013. Essa lei institui a Política Nacional de 

Irrigação, a ser executada em todo o território nacional. Ela representa o marco legal 

para a gestão de projetos públicos de irrigação, induzindo a eficiência no uso de 

recursos hídricos para o setor. Também apresenta modelos para o desenvolvimento 

da agricultura irrigada, visando ao aumento da produtividade, de forma sustentável.

Existem vários instrumentos que orientam o planejamento da Política Nacional 

de Irrigação, instituídos pela Lei nº 12.787/13, como o Conselho Nacional de 

Irrigação, o Sistema Nacional de Informações sobre Irrigação e os Planos 

e Projetos de Irrigação. Eles possuem os objetivos de:

I. incentivar a ampliação da área irrigada e o aumento da 
produtividade em bases sustentáveis;

II. reduzir os riscos climáticos, principalmente nas regiões com 
baixa ou irregular distribuição de chuvas;

III. promover o desenvolvimento regional, com prioridade para as 
regiões com baixos indicadores sociais e econômicos;

IV. concorrer para o aumento da competitividade do agronegócio 
brasileiro e para a geração de emprego e renda;

V. contribuir para o abastecimento de alimentos, de fibras e de 
energia renovável;

VI. capacitar recursos humanos e fomentar a geração e transferência 
de tecnologias relacionadas à irrigação;

VII. incentivar projetos privados de irrigação.

Fonte: Lei nº 12.787/2013, Art. 4º [1.1]
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Saiba mais!

Conheça na íntegra a Lei nº 12.787, 
de 11 de janeiro de 2013, acessando 
o site do Governo Federal disponível 
no endereço http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/
lei/l12787.htm

Agora que conhecemos a lei que norteia 

a Política Nacional da Irrigação, vamos 

detalhar um pouco mais alguns conceitos 

importantes para a Gestão dos Perímetros 

Irrigados.
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OBJETIVO

• Conhecer alguns conceitos importantes para o funcionamento 
da gestão de um perímetro irrigado, como indicadores de 
desempenho, além de direitos e obrigações do órgão público e do 
distrito de irrigação.

CONHECENDO OS INDICADORES 
DE DESEMPENHO, DIREITOS E 
OBRIGAÇÕES DOS IRRIGANTES

TÓPICO 2

No tópico anterior, conhecemos um pouco do histórico da emancipação 

dos perímetros irrigados no Brasil e vimos a lei que rege a implantação 

e operacionalização desses perímetros. Neste tópico, apresentaremos 

os indicadores utilizados para avaliar a eficiência de sua gestão, bem como os 

direitos e obrigações dos irrigantes.

O gerenciamento dos perímetros irrigados deve ser feito de forma participativa 

e integrada, baseado em métodos modernos de administração, de forma a 

garantir a correta operacionalização de todas as atividades. Nessa concepção, 

os irrigantes usuários do perímetro, organizados e capacitados, participam, 

dentro de uma determinada sistemática, da tomada de decisões quanto à 

organização, ao funcionamento e à gestão financeira da organização. Eles 

assumem a administração, a operação e a manutenção da infraestrutura de uso 

comum do perímetro, ficando a gestão do perímetro sob a responsabilidade do 

próprio Distrito de Irrigação, como vimos no tópico passado.
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Fatores como a distribuição da água, o uso eficiente da água, a manutenção 

e a sustentabilidade da irrigação, aspectos ambientais, socioeconômicos, e de 

manejo passam a ser monitorados e analisados para avaliar o bom ou mau 

desempenho dos perímetros irrigados.

Esse monitoramento, embasado em índices ou indicadores, fornece-nos 

informações relacionadas à situação econômica e financeira, ao desempenho 

operacional e financeiro, mostrando o comportamento do empreendimento ao 

longo de determinado período para a tomada de decisões.

Alguns desses indicadores são:

• Eficiência operacional = Volume fornecido (m³) / Volume captado (m³);

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

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

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

Saiba mais!

Estrutura administrativa básica de um distrito de irrigação é composta por

• Assembleia Geral: representada por todos os irrigantes do Perímetro com função 
deliberativa.

• Conselho Fiscal: representado por irrigantes eleitos na Assembleia Geral para exercer 
a função deliberativa de zelar pela gestão econômica e financeira da organização.

• Conselho de Administração: representado por irrigantes eleitos na Assembleia Geral 
para exercer a função deliberativa de estabelecer a política de atuação, diretrizes gerais e 
normas da organização que serão implementadas pela Gerência Executiva.

• Gerência Executiva: grupo de pessoas especializadas para executar atividades de 
administração, operação e manutenção e outras atividades assumidas, conforme as 
políticas, diretrizes e normas estabelecidas na organização.

Disponível em: <http://www2.codevasf.gov.br/programas_acoes/transferencia-de-
gestao/distrito-de-irrigacao-1?set_language=en&cl=en>. Acesso em: 14 jun. 2016.
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• Adimplência (%) = Tarifa d’água recebida (R$) / Tarifa d’água faturada 
(R$);

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

Nos projetos em que uma ou mais estruturas principais são operadas pelo 

órgão público, e as demais pelo distrito de irrigação, deve-se apresentar uma 

efetiva coordenação, em suas operações, com cordialidade, cooperação e 

objetividade. 

Os perímetros irrigados gerenciados de forma eficiente têm as seguintes 

vantagens:

• Redução de custos;

• Aumento da produtividade geral do distrito, proporcionando maior 
competitividade à medida que aumenta a produtividade da água (R$ gerados/
m³ de água utilizada);

• Possibilidade de criação de um fundo financeiro com o superávit 
dos recursos arrecadados com o K2, que é a parte da tarifa referente aos 
componentes administrativos, de operação e manutenção do Distrito, ou seja, 
a parte variável que compõe a tarifa a ser paga por cada irrigante, aumentando 
a capacidade de reinvestimento do distrito;

• Facilidade de acesso a linhas de financiamento para incremento na 
infraestrutura (máquinas, equipamentos, etc.);

• Possibilidade de fornecimento de assistência técnica, grande fator 
limitante em perímetros mal administrados;

• Maior coesão social por parte de seus produtores em torno das atividades 
gerenciais;

• Acesso a novas tecnologias voltadas à otimização do uso da água;

• Aumento da eficiência geral do perímetro com reflexo direto na lucratividade 
individual de cada irrigante.

Direitos e responsabilidades do órgão público e do distrito de 
irrigação

Ambas as entidades, o órgão público e o distrito de irrigação, possuem 

funções, responsabilidades e direitos relacionados com a operação do projeto. 

Vejamos o que corresponde cada uma delas.
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• Distrito de irrigação

O distrito de irrigação tem os seguintes direitos:

• Dispor de quantidade de água, em tempo hábil, necessária à irrigação 
e produção agrícola no projeto;

• Tomar suas próprias decisões quanto à operação do sistema de 
distribuição;

• Acessar a outros serviços prestados pelo órgão público;

• Praticar comercialização de modo livre e competitivo.

Fonte: Adaptado de Carter et al (2002, p. 30) [2]

As obrigações do distrito de irrigação são as seguintes:

• Solicitar fornecimento de água em tempo hábil, de acordo com a 
tabela programada junto ao órgão;

• Usar adequadamente a 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;

• Efetuar, no devido prazo, os pagamentos das tarifas 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.

Fonte: Adaptado de Carter et al (2002, p. 30) [2]

• Órgão público

O órgão público tem a responsabilidade de:

• Fornecer a água ao distrito de irrigação dentro da tabela de fornecimento 
de água elaborada pelo distrito de irrigação, obedecendo ao acordo estabelecido 
entre ambos.

• Realizar a manutenção das estruturas principais, assegurando o 
fornecimento contínuo de água.
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O órgão tem o direito de:

• Exigir do distrito de irrigação uma tabela de fornecimento de água que 
esteja dentro do acordo feito entre eles.

• Receber pagamentos do distrito, para cobrir os custos de operação 
e manutenção das estruturas principais e despesas do Governo, conforme 
consta do contrato entre o órgão e o distrito de irrigação.

As tarifas exigidas pelo órgão público para o uso da água nos projetos públicos 

de irrigação são regulamentadas por leis que definem que elas serão compostas 

pela adição de duas partes distintas, que popularmente conhecemos como:

• K1, que corresponde à parcela amortização dos investimentos 
públicos nas obras de infraestrutura de irrigação de uso comum, com base 
no seu valor atualizado.

• K2, que está relacionada ao valor das despesas anuais de 
administração, operação, conservação e manutenção das infraestruturas.

 Vimos nesse segundo tópico os indicadores de desempenho da gestão de um 

perímetro irrigado e conhecemos os direitos e obrigações do órgão público e do 

distrito de irrigação. No próximo tópico, estudaremos os conceitos, parâmetros 

e critérios para a operação de perímetros de irrigação.
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OBJETIVO

• Conhecer a operação das principais estruturas do projeto de 
irrigação.

ESTRUTURAS DE  
UM PERÍMETRO IRRIGADO

TÓPICO 3

No tópico anterior, tratamos de indicadores de desempenho e tarifação. 

Neste tópico, trataremos da operacionalização das estruturas de um 

perímetro.

A operação das principais estruturas do projeto de irrigação pode ser 

administrada 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 público como, por exemplo, no caso de uma grande barragem ou 

reservatório que serve a mais de um perímetro. Outro exemplo é quando um 

perímetro muito extenso possui grandes estruturas de operação complexas, tal 

como uma estação principal de bombeamento.

Em geral, as estruturas operacionais em um perímetro de irrigação são assim 

classificadas, segundo a Lei nº 12.787/2013, como:

a. “Infraestrutura de irrigação 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” [1.2].
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Figura 3 - Canal principal de irrigação

Fonte: corbisimages.com

b. “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” [1.3].

Figura 4 - Galpão de apoio aos irrigantes do Distrito de Irrigação Baixo Acaraú-CE

Fonte: INOVAGRI

c. “Infraestrutura das unidades parcelares: conjunto de benfeitorias e 

equipamentos de utilização individual, implantado nas unidades parcelares de 

projetos de irrigação” [1.4].



18 GESTÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PERÍMETROS IRRIGADOS

Figura 5 - Infraestrutura de um lote no Perímetro Irrigado Mandacaru-BA

Fonte: INOVAGRI

d. “Unidade parcelar: área destinada a cada agricultor irrigante nos Projetos 

Públicos de Irrigação” [1.5]. 

Figura 6 – Vista da aérea de Unidades Parcelares no perímetro irrigado

Fonte: corbisimages.com

Para que essas operações ocorram de maneira eficiente, um ponto 

fundamental é o estabelecimento do programa de capacitação das equipes 

que vão atuar em campo no perímetro irrigado. Esse plano deve ser voltado 

para 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 
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ambientes organizacionais. Deve-se 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.

Outro ponto importante na gestão são 

as medições e os registros de todos os 

parâmetros que influenciam na correta 

operação, tais como consumo de água, 

custos operacionais, consumo de energia 

elétrica, e muitos outros.

Neste tópico, tratamos da operação de 

um perímetro irrigado, compreendemos sua 

estrutura e abordamos um pouco sobre 

a importância da capacitação da equipe. 

Avancemos para o próximo tópico para 

conhecer o processo de manutenção de um 

perímetro irrigado. 

Saiba mais!

Conheça a estrutura do perímetro 
irrigado Nilo Coelho, que fica no 
estado de Pernambuco. http://www.
dinc.org.br/?page_id=114

Atenção!

Mesmo depois de um bom programa 
de capacitação, é importante que os 
gestores prepararem procedimentos 
operacionais com as instruções 
especificadas, por escrito, para cada 
estrutura principal por ele operada.
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OBJETIVOS

• Compreender a importância da manutenção de um perímetro 
irrigado.
• Conhecer os tipos de manutenção preventiva e preditiva 
realizadas nesse perímetro.

MANUTENÇÃO DE  
UM PERÍMETRO IRRIGADO

TÓPICO 4

No tópico anterior, vimos os aspectos relacionados à operação de um 

perímetro irrigado. Neste tópico, abordaremos a importância e os 

tipos de manutenções realizadas nesses perímetros.

Em um perímetro irrigado, muitos são os equipamentos e estruturas de uso 

comum, das quais depende o adequado funcionamento dele. Entre eles estão 

motores, bombas, ferramentas, instalações, veículos, estradas, canais e demais 

estruturas hidráulicas, indispensáveis ao funcionamento regular e permanente 

do distrito.

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 [3]. 

Dentre os tipos de manutenção, a preventiva “consiste em um trabalho de 

prevenção de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento 

dos equipamentos em operação” [4]. Esta prevenção é feita com base em 

estudos estatísticos, informações fornecidas pelos fabricantes, condições 

dos equipamentos, entre outros. “É importante ressaltar que, neste tipo de 

manutenção, o equipamento ainda não apresentou nenhum tipo de defeito para 

que seja feita a intervenção” [5.1]. 
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O setor de manutenção deve elaborar e manter um plano de manutenção 

preventiva. Esse plano será elaborado a partir das recomendações dos fabricantes 

dos equipamentos e da própria experiência acumulada pelo distrito na operação 

dos equipamentos do perímetro.

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 [5.2]. 

Alguns equipamentos, quer pelo porte, quer pela importância de seu adequado 

funcionamento para o desempenho geral da estrutura, são inseridos em outro 

método de manutenção, além da preventiva. Trata-se da manutenção preditiva.

Esse tipo de manutenção 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 [6].

Assim, atua-se com base na modificação de parâmetro de condição ou 

desempenho do equipamento, cujo acompanhamento obedece a uma sistemática. 

Saiba mais!

Um plano de manutenção preventiva deve conter basicamente as seguintes informações: 

• 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 os custos de cada serviço, o custo por unidade e o custo global;

• Que materiais serão aplicados;

• Que máquinas, dispositivos e ferramentas serão necessários.
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A manutenção preditiva pode ser comparada a uma inspeção sistemática para o 

acompanhamento das condições dos equipamentos.

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;

• 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;

• Determinar previamente as interrupções de operação de equipamentos 
que serão submetidos a manutenções.

Fonte: Araújo; Câmara, 2010, p. 46 [6]

Neste último tópico, abordamos conceitos e entendemos um pouco mais 

sobre a manutenção dos equipamentos e  sobre as infraestruturas de uso comum 

de um perímetro irrigado. Vimos a diferença entre a manutenção preventiva e 

manutenção preditiva, com foco no maior aproveitamento do tempo de vida útil 

das estruturas.

Saiba mais!

Veja como funciona um perímetro irrigado através do vídeo: “Noções básicas de operação 
e manutenção de perímetros irrigados”, disponível na plataforma.
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Planos de manutenção adequados e bens executados induzem a uma maior 

eficiência no uso da agua com consequente otimização da produção. Induzem 

também a uma maior economia dos recursos hídricos e energia elétrica a 

medida que todos os equipamentos e estruturas trabalharão dentro de suas 

especificações técnicas e assim não apresentarão perdas ou diminuição de suas 

eficiências.

Para que isso ocorra a de se implementar sistemáticas adequadas de 

acompanhamento das realizações dos planos de manutenções previstos.

Com essas informações, chegamos ao final do nosso curso. Conhecemos 

técnicas e ferramentas para a otimização da gestão de perímetros irrigados, 

compreendemos aspectos importantes para a operação e a manutenção 

aplicáveis a um perímetro irrigado. A correta aplicação desses conceitos é 

uma maneira de conseguirmos o uso mais eficiente da água e da energia nas 

atividades desses perímetros. 

Utilize os conhecimentos aqui adquiridos em todas as atividades desenvolvidas 

por você em seu lote e assim contribua mais efetivamente na gestão do perímetro 

irrigado do qual você faz parte.
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AtividAdes 
1. Neste curso, compreendemos a importância e conhecemos as principais técnicas de 
gestão, operação e manutenção dos perímetros irrigados, focando em princípios simples 
e eficazes, visando o uso eficiente da água. A partir de suas leituras e do que aprendemos 
em nossas aulas, descreva como surgiu e quais objetivos do programa de emancipação 
de um perímetro irrigado.

2. Quais componentes fazem parte das infraestruturas de uso comum de um perímetro 
de irrigação?

Gabarito e Feedback

1. Na década de 90, foi implantado o Programa de Emancipação dos Perímetros Irrigados (Proema) sob as 
orientações do Programa Nacional de Irrigação e Drenagem (Pronid). O Proema surgiu com o objetivo de 
levar todos os Projetos Públicos de Irrigação à independência administrativa e financeira. Mas o objetivo 
maior era desonerar os cofres públicos, transferindo a responsabilidade ao agricultor.

2. 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.
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MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 1

Valoração 2,5 pontos

Texto da pergunta

Para que se obtenha um sistema de 
gestão eficiente tais fatores como: a 

distribuição da água; o uso eficiente da 
água; a manutenção e a sustentabilidade 

da irrigação; aspectos ambientais; 
socioeconômicos; e de manejo devem ser 
monitorados, analisados e transformados 
em parâmetros mensuráveis. De acordo 

com as suas leituras julgue as afirmações a 
seguir como VERDADEIRO OU FALSO:

Alternativas Respostas Feedback geral

a)

Os perímetros irrigados 

gerenciados de forma 

eficiente apresentam as 

seguintes vantagens: 

redução de custos, aumento 

da produtividade geral do 

distrito, facilidade de acesso 

a linhas de financiamento, 

entre outras.

Verdadeiro

b)

O órgão público tem o direito 

de tomar suas próprias 

decisões quanto à operação 

do sistema de distribuição.

Falso

O direito de tomar suas 

próprias decisões quanto 

à operação do sistema de 

distribuição é do distrito 

de irrigação.

c)

O K1, que corresponde à 

parcela amortização dos 

investimentos públicos nas 

obras de infraestrutura de 

irrigação de uso comum.

Verdadeiro

d)

O K2, que está relacionada 

ao valor das despesas anuais 

de administração, operação, 

conservação e manutenção 

das infraestruturas.

Verdadeiro
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e)

O distrito de irrigação tem 

como responsabilidade 

fornecer a água ao distrito 

de irrigação e realizar a 

manutenção das estruturas 

principais, assegurando o 

fornecimento contínuo de 

água.

Falso

A responsabilidade 

de fornecer a água ao 

distrito de irrigação e 

realizar a manutenção 

das estruturas principais, 

assegurando o 

fornecimento contínuo de 

água é do órgão público.

MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 2

Valoração 2,5 pontos

Texto da pergunta
Sobre as características de gestão, 

operação e manutenção de um perímetro 
irrigado, marque a opção correta.

Alternativas Porcentagem Feedback específico

a)

O distrito de irrigação é uma 
associação civil de direito 

privado, com fins lucrativos, 
que administra, opera e 

mantém a infraestrutura de 
irrigação de uso comum do 

perímetro.

Nenhum

Incorreto. O distrito de 
irrigação é uma associação 

civil de direito privado, 
sem fins lucrativos que 

administra, opera e 
mantém a infraestrutura de 

irrigação de uso comum 
do perímetro.

b)

O fato de receber água 
do distrito não torna 

compulsória a participação 
do associado.

Nenhum

Incorreto. O fato de 
receber água do distrito 

torna compulsória a 
participação do associado.

c)

O gerenciamento da 
organização é feito 

por meio dos próprios 
associados nas atividades 

de operação e manutenção 
de perímetros irrigados.

Nenhum

Incorreto. O gerenciamento 
da organização é feito por 

meio da contratação de 
um técnico capacitado e 
experiente nas atividades 

de operação e manutenção 
de perímetros irrigados.

d)

O gerenciamento da 
organização é feito por 
meio da contratação de 
um técnico capacitado e 
experiente nas atividades 

de operação e manutenção 
de perímetros irrigados.

100%

Correto. O gerenciamento 
da organização é feito por 

meio da contratação de 
um técnico capacitado e 
experiente nas atividades 

de operação e manutenção 
de perímetros irrigados.
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e)

A capacitação não é 
considerada um ponto 
crítico de sucesso na 

transferência da gestão 
dos perímetros públicos de 

irrigação.

Nenhum

Incorreto. A capacitação 
é considerada um ponto 

crítico de sucesso na 
transferência da gestão 

dos perímetros públicos de 
irrigação.

ASSOCIATIVA
Pergunta nº 3

Valoração 2,5 pontos

Texto da 
pergunta

A operação das principais estruturas do projeto de irrigação 
pode ser administrada pelos órgãos públicos e/ou pelo distrito 
de irrigação, com base neste contexto relacione as estruturas 

operacionais em um perímetro irrigado com os seus conceitos.

Alternativas Respostas

a)

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.

Infraestrutura de 

irrigação de uso 

comum

b)

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;

Infraestrutura de 

apoio à produção

c)

Conjunto de benfeitorias e equipamentos de 

utilização individual, implantado nas unidades 

parcelares de projetos de irrigação.

Infraestrutura 

das unidades 

parcelares

d)
Área destinada a cada agricultor irrigante nos 

Projetos Públicos de Irrigação.
Unidade parcelar
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MÚLTIPLA ESCOLHA
Pergunta nº 4

Valoração 2,5 pontos

Texto da 
pergunta

Conhecer a importância e os tipos de manutenção realizada 
em um perímetro é essencial para o funcionamento do mesmo. 
Julgue as afirmações a seguir como VERDADEIRO OU FALSO.

Alternativas Respostas Feedback geral

a)

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.

Verdadeiro

Existe apenas uma 
afirmação falsa 
nesta questão:

A manutenção 
preventiva 
é realizada 

para reparar o 
equipamento que 
apresentou algum 

tipo de defeito.

FALSO - Na 
manutenção 
preventiva é 
importante 

ressaltar que o 
equipamento ainda 

não apresentou 
nenhum tipo 

de defeito para 
que seja feita a 

intervenção.

b)

Manutenção preventiva, 
como o próprio nome sugere, 
consiste em um trabalho de 
prevenção de defeitos que 
possam originar a parada 

ou um baixo rendimento dos 
equipamentos em operação.

Verdadeiro

c)

A manutenção preventiva 
é realizada para reparar o 

equipamento que apresentou 
algum tipo de defeito.

Falso

d)

Manutenção preditiva, 
que é aquela que indica 
as condições reais de 

funcionamento dos 
equipamentos com base em 
dados que informam o seu 
desgaste ou processo de 

degradação.

Verdadeiro

e)

Eliminar desmontagens 
desnecessárias para 

inspeção e Aumentar o 
tempo de disponibilidade dos 
equipamentos são objetivos 

da manutenção preditiva.

Verdadeiro



Glossário
Compulsória - Que possui a capacidade de compelir; em que há obrigação 

ou possui o caráter obrigatório.

Irrigantes – Pessoa que realiza a prática da irrigação.
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