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Sem estimativa

a principal linha de pesquisa
das multinacionais do agrone-
gócio é para desenvolver plan-
tas resistentes ao estresse hí-
drico. A Monsanto colocou como prio-
ridade o desenvolvimento de sementes
com essas características. Hugh Grant,
CEO mundial, já avisou: "Essas varie-
dades salvarão o mundo da fome". Da
mesma forma, a Pionner, uma das prin-
cipais concorrentes, já lançou linha-
gens de milho que necessitam de mui-
to menos água para produzir.

No Brasil, em contrapartida, toda a
tecnologia de produção caminha no
sentido de aliar tudo o que há disponí-
vel no mercado. "O ideal é unirmos o
uso de sementes menos exigentes à
água com a utilização de irrigação
onde for possível", destaca o consul-
tor José Vicente Ferraz, da AgroFNR
Segundo ele, o Brasil não pode abrir
mão de nenhuma das tecnologias. "A
irrigação é importante por permitir a
produção o ano todo e as novas semen-
tes diminuem o impacto de eventuais
secas", diz. "São coisas diferentes."

Se por um lado o Brasil engatinha
nas questões de sementes resistentes
à seca, nenhuma aprovada no País, por
outro as tecnologias de irrigação vão
bem. Segundo dados do IWMI. a clas-
sificação brasileira é de "pouca, ou ne-
nhuma escassez" de água. "Temos uma

situação privilegiada, 18% da água
doce do mundo está aqui", diz Eduardo
Carrari, gerente da superintendência
de planejamento de recursos hídricos
da Agência Nacional de Águas (ANA).
Além disso, o Brasil tem em seu terri-
tório 2/3 do Aqüífero Guarani, o maior
manancial de água doce subterrâneo
do mundo, com reservas de 48 mil km3.
Apesar deste cenário, o Brasil tem
apenas quatro milhões de hectares ir-
rigáveis, dos 29 milhões possíveis, si-
tuação que pode evoluir em breve.

O Ministério da Integração (MI)
está para lançar o editai
da primeira parceria pú-
blico-privada (PPP) com o
objetivo de terminar al-
guns "perímetros de irri-
gação", projetos governa-
mentais já iniciados, mas
que estão com as obras
paradas. O primeiro "pe-
rímetro" da lista é o Pon-
tal, que fica em Petrolina
(PE). Na seqüência estão
o Baixio do Irecê e o Sali-
tre, ambos situados na Bahia, numa re-
gião em que o plantio predominante é
de feijão, milho e mamona de sequeiro.

O bom uso dos recursos hídricos tem
tudo para consolidar o Brasil como o
celeiro do mundo, contudo, as boas
práticas de produção predispõem ao

uso racio-
nai da água, sem
desperdício. Pensando nis-
so, a ANA Implementou em 2001 a co-
brança pelo uso de água na agricultu-
ra, que Já é uma realidade na bacia do
rio Paraíba do Sul e nas bacias dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Na
bacia do rio São Francisco, ela deve
começar no ano que vem. "A cobrança
é um valor simbólico, 20 vezes menor
do que a aplicada na indústria", diz
Carrari. Todo o dinheiro arrecadado é
revertido para a própria bacia, mas há

alternativas para quem
não quer pagar para irri-
gar, como relata Wilson
Mancebo Gonçalves, pre-
sidente da Comissão de
Irrigantes da Federação
da Agricultura e Pecuária
de Goiás (Faeg). Segundo
ele, no Estado é comum a
construção de barramen-
tos nos rios para conter a
água da chuva. "Chove 1,5
mil milímetros por ano,

mas a necessidade de água para a agri-
cultura é de apenas 500 milímetros",
diz. No entanto, os agricultores pre-
cisam de capital para a constração das
represas. "Um barramento para irri-
gar um pivô central varia de R$ 100
mil a R$ 2 milhões", finaliza.
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