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IICA – Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura

Rede de alcance hemisférico:
• 34 escritórios com capacidade técnica

• 18 países observadores

Quem Somos?

O Instituto Interamericano de

Cooperação para a Agricultura

(IICA) é o organismo

especializado em agricultura do

Sistema Interamericano (OEA)

que apoia os esforços dos

Estados membros em sua

busca pelo desenvolvimento

agrícola, pelo bem-estar rural e

cooperação técnica.

Órgão vinculado a OEA
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Mudanças

•Épocas de cultivo;
•Reducción del área apta para la 
agricultura;
•Productividad de los cultivos y pastos;
•Condiciones físicas del suelo y erosión;
•Variabilidad climática - Cambios en los 
eventos del Niño y la Niña;
•Disponibilidad de agua para irrigación 
- Cambios en los patrones e intensidad 
de las lluvias;
•Presencia de enfermedades y plagas - El 
ambiente determina la aparición de 
enfermedades, plagas y plantas 
invasoras;

Impactos

•Escasez del agua;
•Inseguridad alimentaria;
•Desertificación y degradación de 
tierras;
•Disminución de las superficies 
cultivables;
•Aumento de la población urbana y 
éxodo rural;
•Fuertes fluctuaciones en los precios de 
los alimentos;
•Presión sobre la biodiversidad

Desafios

•Mayor productividad con disminución 
de costos;
•Mejorar las condiciones de vida y 
bienestar de las poblaciones rurales;
•Incentivar a los Países del Hemisferio 
que empecen acciones para enfrentar al 
cambio climático;
•Reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) en la producción de la 
agricultura;
•Cambiar la duración de las épocas de 
cultivo y del potencial de la producción.



Estudo de caso de zoneamento 
climático do cultivo de café em São 

Paulo, em diferentes cenários. (1, 3 
e 5,8 C. 

Fonte: Pinto, H. S., E. D. Assad, J. Zullo Jr e O. Brunini, 2001. 

Aquecimento Global e a Agricultura. ComCiência



Peor sequía en 50 años en el Nordeste 

de Brasil, período 2012-2014 

• Total de US$ 8 mil millones, incluyendo: 
• Pérdida de 4 millones de cabezas de ganado; 
• US$ 600 millones en el sector de la caña de 
azúcar; 
• Más de US$ 1.8 mil millones en otros cultivos.



Cooperação com Programa Água Doce – PAD;

Implementação do Projeto ECONORMAS DyS

SEMEAR Internacional -FIDA;

PROCASE 

Viva o Semiárido

Paulo Freire

Programa Interáguas;

Combate à Desertificação 

Plano de Ação Nacional e 11 Estaduais (PAN - PAE´s

Unidade de Recuperação de Áreas Degradadas - URAD´s

Segurança de Barragens

• Apoio ao Projeto de utilização e modelo gestão hidroagrícola do  Canal do Sertão



Microreservorios de Cosecha de 
agua en el Chaco Paraguayo
• DISTRITO DE TENIENTE IRALA 

FERNÁNDEZ EN CHACO PARAGUAYO.



Unidades de 
Recuperação de 

Áreas Degradadas –
URAD’s

Cooperação IICA/Ministério do Meio Ambiente –
Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento
Rural Sustentável
• Intervenções sociais e produtivas no semiárido
• Redução da vulnerabilidade climática nas zonas

rurais susceptíveis à desertificação
• Eixo ambiental: recuperação da degradação 

ambiental, 
• Eixo produtivo: apicultura, ILPF e entre outros;
• Eixo saneamento rural

Localização das Unidades:
• Chapadinha/MA;
• Santo Antônio do Lisboa/PI; e
• Santo Sé/BA



MMA/ANA

MMA/SRHU

MI

MCID

1. EIXO: GESTÃO DAS PERDAS - Gestão das PERDAS
DE ÁGUA e Uso Eficiente de Energia Elétrica em
sistemas de abastecimento de água

(Fase 1 – Região Nordeste)

2. EIXO: REÚSO - Apoio técnico especializado na
elaboração de proposta do plano de ações para
instituir uma política de REÚSO de efluente
sanitário tratado no Brasil.

3. EIXO: REGULAÇÃO - Assistência técnica,
elaboração de estudos e capacitação técnica em
REGULAÇÃO e Fiscalização de Serviços de
Saneamento Básico

4. EIXO: DEFESA CIVIL - Atualização dos Manuais
Técnicos para atender ao SINPDEC - Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil

5. EIXO: INFRAESTRUTURA HÍDRICA - Elaboração de
um Plano de ações Estratégicas para
Reabilitação de Barragens da União - PLANERB,
com vistas ao atendimento da Lei de Segurança
de Barragem (Lei nº 12334/10).



PCT Acesso à Agua e Mudanças Climáticas

Irauçuba - CE





BIOBEDS



Avaliação de programas de Boas Práticas



SEMEAR

Programa de gestão do conhecimento em zonas semiáridas do Nordeste do Brasil.

Objetivo: facilitar o acesso a saberes, inovações e boas práticas que possam ser 

adotados e replicados pela população rural para melhorar suas condições de vida 

e promover o desenvolvimento sustentável e equitativo da região.

Projetos PROCASE, Viva Semiárido, Paulo Freire



Semiárido

InternacionaisSérie DRS

Programas de Ação Estadual - PAE
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