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RESUMO 

Ferramenta de avaliação financeira para sistemas de irrigação: estudos de caso para cana-de-
açúcar e consórcio soja-milho 

 
O presente estudo visou elaborar uma ferramenta para análise econômica de sistemas de 

irrigação aplicada em dois estudos de caso com as culturas de cana-de-açúcar e o consórcio soja-
milho. Essas três culturas representam as maiores áreas de cultivo agrícola do Brasil, sendo 53% 
da área agrícola destinada à soja, 27,5% ao milho de primeira e segunda safra, e 14% à cana. Para 
a análise econômica foram coletados dados de investimentos iniciais no projeto e na 
implementação dos sistemas de irrigação, que compuseram o custo fixo com depreciações e com 
custo de oportunidade do capital; e dados de custos operacionais de uma dada safra para a 
determinação do custo anual total. Foram extrapolados os dados da safra para a estimativa de um 
fluxo de caixa e de indicadores financeiros de projeto como VPL, TIR e payback. Por último, foi 
realizada uma análise de sensibilidade pelo método de Monte-Carlo. Para a cana-de-açúcar com 
sistema de irrigação linear móvel, operado por uma usina localizada no estado de Góias, foram 
encontrados custos totais de 958 reais por hectare (ha) em 6500 ha com irrigação suplementar em 
que o mesmo sistema é transportado para irrigar diversas áreas. Dos custos anuais de irrigação, 
88% corresponderam aos operacionais, destacando-se os custos com energia elétrica e mão de 
obra. A utilização de energia elétrica própria, cogerada pela usina, favoreceu a lucratividade do 
sistema. Os ganhos de produtividade pela irrigação foram de 15 ton por ha e resultaram em um 
aumento de receita de 1.056 reais por ha. Já o aumento da longevidade de 2 anos resultou em 
uma economia de custos de 302 reais por ha. Dessa forma o sistema apresentou uma 
lucratividade positiva considerando os benefícios de produtividade e da somatória entre 
produtividade e longevidade, respectivamente de 98 e 400 reais por ha e as margens de 9% e 
38%. As estimativas do fluxo de caixa para o cenário da produtividade resultaram em VPL 2.628 
reais por ha; VPL anual 221 reais por ha; TIR de 25,5%; e, um payback descontado de 6 anos. A 
análise de sensibilidade encontrou a probabilidade de ocorrência de VPL negativos em 
aproximadamente 13% dos mil cenários simulados com alterações palo método de Monte-Carlo 
das variáveis de preço da energia elétrica, preço de venda e produtividade da cana. Para o 
consórcio soja-milho foram coletados dados de uma fazenda no estado de Mato Grosso do Sul, 
que apresentaram para culturas de soja e milho, respectivamente, ganhos de produtividade pela 
irrigação de 772 e 3.918 kg por ha, que aumentaram a receita em 741 e 1.437 reais por ha. Os 
custos totais do sistema de irrigação atingiram valores de 1.719 reais por ha sendo 49 e 51% para 
os custos fixos e operacionais, respectivamente. Os maiores custos foram, em ordem decrescente: 
custo total com eletricidade, custo de oportunidade do capital, manutenção e depreciação do 
sitema de irrigação. O lucro do sistema de irrigação foi de 459 reais por ha e uma margem de 
21%. As estimativas do fluxo de caixa resultaram em VPL de 13.198 reais por ha; VPL anual de 
1.170 reais; TIR de 24%; e, payback descontado de 8 anos, favorecido pelo parcelamento do 
sistema de irrigação em 10 anos. A análise de sensibilidade não encontrou nenhum valor negativo 
de VPL dentre os milhares cenários simulados. A ferramenta elaborada permitiu a avaliação 
econômica dos sistemas de irrigação de forma automatizada e poderia ser utilizada em diversas 
aplicações, como gestão interna das propriedades, benchmarkings, serviços de consultoria, 
pesquisas, entre outros.  

Palavras-chave: irrigação, economia agrícola, cana-de-açúcar, soja, milho, pivô central, sistema linear móvel 
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ABSTRACT 
 
Financial assessment tool for irrigation systems: case studies for sugarcane and soybean-maize 

consortium 

The present study aimed to elaborate a tool for economic analysis of irrigation systems, 
in which two case studies were conducted: with sugarcane crops and the soybean-maize 
consortium. These three crops represent the largest agricultural areas in Brazil, in which 53% of 
agricultural land use is for soybean, 27.5% for maize and 14% for sugarcane. For the economic 
analysis, data of initial investments on the irrigation system project and implementation costs 
were collected, which made up the fixed cost with depreciation and opportunity cost of capital; 
and, operational cost data for a given season were collected for the determination of total annual 
irrigation cost. The operational cost data were extrapolated to the estimation of a cash flow and 
its financial indicators such as NPV, IRR and payback. Finally, a sensitivity analysis was performed 
using the Monte Carlo simulation method. For sugarcane with a linear irrigation system, operated 
by a sugarcane mill located in the state of Góias, Brazil, total costs of BR$ 958 per hectar (ha) 
were found in 6,500 ha with supplemental irrigation in which the same system is transported to 
irrigate multiple areas. Of the total irrigation costs, 88% corresponded to the operational costs, 
standing out the costs with electricity and labor. The use of its own electricity, cogenerated by the 
sugarcane mill, favored irrigation profitability. Yield increase from irrigation were 15 tons per ha 
and resulted in a revenue increase of BR$ 1,056 per ha. Whereas the benefit of increased 
sugarcane longevity of 2 years were estimated on BR$ 302 per ha from cost savings. Thus, the 
irrigation system showed a positive profitability considering yield benefits and the sum of yield 
and longevity, respectively of BR$ 98 and 400 per ha and profit margins of 9% and 38%. Cash 
flow estimates for the yield benefits resulted in total and annual NPV, respectively, of BR$ 2,628 
and 221 per ha; an IRR of 25%; and, a discounted payback of 6 years. Sensitivity analysis found 
the probability of negative NPV occurring in approximately 13% of the thousand simulated 
scenarios with Monte-Carlo method changes in the variables of electric energy price, sale price 
and sugarcane productivity. For the soybean-maize consortium, data were collected from a farm 
in the state of Mato Grosso do Sul, Brasil. Irrigation yield gains for soybean and maize crops, 
respectively, of 772 and 3,918 kg per ha were found, which increased revenue by BR$ 741 and 
1,437 per ha. Total irrigation costs reached BR$ 1,719 per ha, being 49% and 51% for fixed and 
operating costs, respectively. The largest costs were, in descending order: total elecrticity costs, 
opportunity cost of capital, maintenance and depreciation of the irrigation system. Irrigation 
system profit was BR$ 459 per ha and a margin of 21%. Cash flow estimates resulted respectively 
in total and annual and NPV of BR$ 13,198 and 1,170 per ha; an IRR of 24.1%; and 8-year 
discounted payback, favored by the 10-year installment payments of the irrigation system. The 
sensitivity analysis did not find any negative NPV value for any of the thousands simulated 
scenarios. The created tool allowed the automated economic evaluation of irrigation systems and 
could be used in several applications, such as internal farming management tools, benchmarkings, 
consulting services, research, among others. 

Keywords: irrigation, agricultural economics, sugarcane, soybean, maize, central pivot, linear irrigation system. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

A irrigação é uma técnica aplicada na agricultura com intuito de aumentar a 

produtividade e reduzir os riscos de perdas de produção por estresse hídrico. A irrigação 

apresenta-se como uma tecnologia para aumentar a produtividade e a estabilidade da produção 

agrícola, possibilitando a redução do risco produtivo. No entanto, há riscos econômicos na 

adoção dessa tecnologia devido ao elevado investimento inicial, e a outros fatores importantes no 

seu resultado econômico, como, variação do preço do produto agrícola, vida útil do equipamento 

de irrigação, taxa de juros do projeto, produtividade agrícola e custo da energia elétrica para 

pressurização. 

A disponibilidade de recursos hídricos renováveis para uso consuntivo têm sido 

amplamente debatida, havendo uma preocupação da oferta futura desse recurso para consumo 

humano e discutindo quais os melhores usos e métodos de conservação da água potável natural 

(FAO, 2003). O Brasil é um país previlegiado com potencial de destaque para recursos hídricos, 

classificado como “abundante” em relação a este fator. Porém, devido à grande extensão do 

território nacional e sua inerente variabilidade pluviométrica, existem regiões com escassez 

hídrica em determinados períodos do ano (FAO, 2017). 

Além da disponibilidade, o agricultor deve considerar a resposta hídrica pela cultura e a 

probabilidade de ocorrência de estiagem. É evidente que as causas de perdas de produtividade 

variam de local a local e elas devem ser avaliadas antes da decisão da irrigação, que trará maiores 

benefícios para culturas que apresentam elevados índices de perdas por défice hídrico (MARIN; 

DE CARVALHO, 2012; SADRAS et al. 2015; SENTELHAS et al. 2015). Ademais, o coeficiente 

da FAO de resposta hídrica das plantas “Ky”, indicador de sensibilidade de produtividade em 

relação ao défice de evapotranspiração potencial, considera como valores elevados (acima de um) 

para cultura sensíveis e valores baixos (abaixo de um) para as menos sensíveis. Apresentando 

valores para a cana-de-açúcar e milho, de 1,2;  e para a soja, de 0,85 (STEDUTO et al. 2012). 

Outros fatores também dificultam e limitam a expansão da área irrigada, pois, a 

implantação adequada de um sistema de irrigação deve avaliar fatores de solos, relevo, área 

disponível para agricultura, unidades de conservação, disponibilidade hídrica superficial, 

necessidade hídrica das culturas de referência, outros usos da água, aspectos logísticos 

(escoamento de produção e energia elétrica), a presença de agricultura irrigada e as áreas de 

interesse ambiental (ANA, 2017). Argumenta-se também que o agricultor pode realizar diversas 

estratégias de manejo em sequeiro para reduzir os riscos e impactos do défice hídrico, como 

período ideal de plantio, técnicas de plantio direto que conservam a água no solo, adoção de 
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sistemas agro-florestais que conservam umidade e reduzem a incidência de ventos, manejo do 

solo para aprofundamento radicular, etc. 

Entretanto, a irrigação apresenta potencial de impacto produtivo e econômico na 

agricultura, inclusive para os cultivos de cana-de-açúcar, soja e milho em que estudos 

encontraram ganhos para a cana-de-açúcar variando desde 11 até 98 ton por ha e ano (DALRI, 

2004; OLIVEIRA et al. 2009), enquanto na soja os ganhos de produtividade foram de até 45% 

(SINCIK et al. 2008) e no milho até 75% (IRMAK; DJAMAN; RUDNICK, 2016). 

Os ganhos econômicos também foram estudados na irrigação das culturas acima 

mencionadas. Estudos econômicos da irrigação de cana-de-açúcar no estado de São Paulo 

indicaram baixa rentabilidade, em especial para a cana que inicia o ciclo no período de maior 

precipitação (FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE, 2001; MARQUES; FRIZZONE, 2005). A 

rentabilidade variou consideravelmente conforme região estudada e, para a soja, dois estudos 

apresentaram resultados econômicos negativos (ADEBOYE et al. 2015; GOMES, 2008) 

enquanto três apresentaram resultados econômicos positivos (MONTOYA et al. 2017; 

RICHETTI; EMBRAPA, 2017; WEGERER et al. 2015). Para o milho, três estudos encotraram 

lucratividade (JIA et al. 2018; KRESOVIC et al. 2014; RUDNICK et al. 2016). 

Portanto, objetivou-se com o presente estudo a elaboração de uma ferramenta de análise 

econômica, a discussão de uma metodologia de avaliação de custos e benefícios para os sistemas 

agrícolas irrigados nas culturas apresentadas e o levantamento da rentabilidade de irrigação para 

as culturas da cana-de-açúcar, soja e milho para fornecimento de dados econômicos que 

possibilitem mais informação e segurança na análise da tomada de decisão de implantação de 

sistemas irrigados. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Agricultura Irrigada 

A necessidade hídrica de uma cultura é definida como a quantidade de água necessária 

para reposição da perda por evapotranspiração (MASCHIO; COELHO, 2015).  A irrigação é 

adotada em locais que sofrem perdas de produtividade por estresse hídrico e em que há 

disponibilidade de água. O Global Yield Gap Atlas (Atlas Global das Quebras de Safras Agrícolas) 

definiu as perdas de produtividade limitadas pela água como o iandicador de benchmarking 

(avaliação comparativa) mais relevante para produções em sequeiro. Aproximadamente 15% da 

terra agricultável global é utilizada para irrigação, mas essa área é responsável por 42% de toda a 

produção agrícola mundial (SADRAS et al. 2015).  

Dados da “Food and Agriculture Organization of the United Nations” (FAO) 

apresentam o Brasil como um país com farta disponibilidade hídrica, com prováveis défices 

regionais, atingindo um valor total de 41.603 m³ hídricos totais de fontes renováveis per capita 

anual (FAO, 2017). 

Adicionalmente, o potencial de irrigação para o país foi estimado inicialmente em 29,3 

milhões de hectares, desconsiderando a região de alto valor ecológico da Floresta Amazônica 

(FAO, 2015). Estudo mais atual e detalhado da “Agência Nacional de Águas” publicado no 

“Atlas da Irrigação” em 2017 avaliou como área potencial de expansão total de 76,2 milhões de 

hectares, “com base em critérios físicos e de ocupação (solos, relevo, área disponível para 

agricultura, unidades de conservação, disponibilidade hídrica superficial, necessidade hídrica das 

culturas de referência, outros usos da água, etc.)” e categorizando-os conforme classes de aptidão 

solo-relevo, sendo: alta 22; média 26; e baixa 28 milhões de hectares. Porém, ao considerarem nas 

maiores aptidões, a qualidade logística (escoamento de produção e energia elétrica), a presença de 

agricultura irrigada e as áreas de interesse ambiental, estimam um potencial efetivo de expansão 

da área irrigada em 11 milhões de hectares e projetam uma expansão até 2030 de 3 milhões de 

hectares adicionais irrigados. Em contraposição, a área total de irrigação foi estimada em 7 

milhões de hectares em 2015 (ANA, 2017). 

2.2. Metodologias de análise econômica 

Diversos métodos podem ser aplicados para a elaboração de uma análise econômica. Na 

agricultura, destacam-se duas instituições com metodologias distintas, o CEPEA e a CONAB. 

CEPEA (2019) cita que sua metodologia utiliza como referência a estrutura de custos descrita por 
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MATSUNAGA et al. (1976) e que os ativos fixos são tratados considerando Custo Anual de 

Reposição do Patrimônio (CARP), segundo BARROS et al. (2014). Enquanto CONAB (2010) 

cita a nomenclatura e conceito de custos de VASCONCELLOS; GARCIA (2004) e cita 

LAVILLE; DIONNE (1999) como referência à sua construção metodologica.   

Ademais, alguns autores elaboraram métodos econômicos aplicados em irrigação, como 

FRIZZONE et al. (2005). Segundo os autores, os riscos de implantação de um sistema de 

irrigação estão associados aos elevados investimentos iniciais e à uma elevada vida útil do projeto, 

dificuldando as estimativas do valor econômico do projeto devido às inevitáveis variações de 

preços de mercado de seus insumos e produtos ao longo do tempo. E, a análise do projeto é 

realizada considerando o uso alternativo dos recursos que serão alocados no projeto (custo de 

oportunidade). Dessa forma, um projeto não pode ser avaliado isoladamente. Por exemplo, 

avaliando o investimento de um sistema irrigado em uma área que já possui produção agrícola 

(análise incremental), devem ser considerados os custos e benefícios incrementais do projeto, ou 

seja, a diferença entre os benefícios líquidos com e sem o projeto em determinada área. E, os 

projetos podem ser avaliados com enfoques econômicos, socioambientais e financeiros; o 

primeiro considera o impacto do projeto na economia nacional; o segundo considera o impacto 

do projeto nas comunidades envolvidas, nos recursos naturais e mão de obra gerada e o terceiro 

avalia o aumento da lucratividade advindo do projeto, com finalidades estritamente comerciais, 

ou seja, é a determinação do retorno do capital de risco ao investidor. 

2.2.1. Custos 

A avaliação dos custos dentro da análise econômica é a que apresenta a maior variação 

entre as diversas metodologias. A forma com que os ativos fixos são calculados, considerados ao 

longo do tempo e até nomeados pode variar significativamente. 

MATSUNAGA et al. (1976) considerou o “custo operacional de produção” nas análises 

para agricultura, rompendo com a divisão prévia realizada pelo instituo de economia agrícola 

(IEA) entre custos fixos e variáveis. Tal custo é composto por dispêndios em dinheiro, mão de 

obra, sementes, fertilizantes, defensivos, combustíveis, reparos, alimentação, vacinas, 

medicamentos e juros bancários, originários dos custos variáveis, e, por depreciação dos bens 

empregados na produção, custo de oportunidade da mão de obra familiar, impostos e taxas, 

originários dos custos fixos. 

Os autores ressaltam também que os bens comuns às diversas atividades agrícolas 

devem ser rateados entre as atividades por critério a ser escolhido, como a renda bruta das 

atividades. O custo operacional é, posteriormente, dividido pelo total da produção agrícola, 
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formando um custo operacional por unidade produtiva. Desta maneira, os autores retiraram a 

remuneração aos componentes presentes na metodologia anterior, que eram: remuneração à 

terra, ao empresário, ao capital-circulante, ao capital fixo em instalações e de exploração. Tal 

escolha foi justificada pelo fato de que a remuneração desses componentes é subjetiva a cada 

produtor e o produtor poderia avaliar se tais remunerações estão satisfatórias ao comparar seus 

custos operacionais com a receita. 

BARROS et al. (2014) consideram como custos operacionais os gastos com mão de 

obra, insumos e aluguéis, sendo que insumos inclui sementes, corretivos, fertilizantes, defensivos 

agrícolas, combustíveis, lubrificantes, entre outros e aluguéis inclui aluguéis de terra, máquinas, 

etc.. Além dos custos operacionais, os autores debatem o Custo de Reposição do Patrimônio 

(CRP) que é dado pela somatória entre os custos de oportunidade do patrimônio e a depreciação 

de um determinado ano. Posteriormente, calcula-se o Custo Anual de Reposição do Patrimônio 

(CARP), que é a anualização em valor constante do CRP que é variável ano-a-ano e considera a 

somatória dos valores de CRP estimadas a cada ano, dada uma taxa de juros. Portanto, o custo 

total de uma atividade é dado pela somatória entre os custos operacionais e CARP. Os autores 

argumentam também que para a comparação entre diferentes atividades ou culturas, o agricultor 

poderá incorporar os custos de oportunidade das atividades, considerando o rendimento de cada 

uma das atividades. 

CONAB (2010) separa os custos de produção entre custos variáveis totais, custos fixos 

totais e custo total, conforme VASCONCELLOS; GARCIA (2004), sendo os variáveis 

correspondente aos custos que dependem da produção e variam com o volume de produção e os 

fixos aqueles que independem da produção. Outra categoria de custo é a dos custos operacionais, 

que corresponde aos custos fixos e variáveis que precisam ser desembolsados na atividade 

produtiva para sua recomposição, incluindo a depreciação. 

Dessa forma, os custos variáveis correspondem às despesas com custeio da lavoura, 

com insumos, mão de obra e encargos sociais e trabalhistas, operações com maquinário e 

implementos, despesas com irrigação, administratitiva e outros; correspondem também às 

depesas com pós-colheita, com seguro agrícola, transporte externo, assistência técnica e extensão, 

armazenagem, despesas administrativas e outros; e, correspondem também às despesas 

financeiras, com a taxa de juros. Os custos fixos correspondem às depreciações e exaustões, com 

as depreciações de benfeitorias, instalações, máquinas, implementos e a exaustão do cultivo; e, 

correspondem também à categoria de outros custos fixos, com mão de obra fixa e encargos 

sociais e trabalhistas, e seguro do capital fixo. Os custos operacionais correspondem à somatória 

entre os custos fixos e variáveis, e o custo total corresponde à somatória dos custos operacionais 
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e a renda de fatores, que inclui a remuneração esperada sobre o capital fixo e a terra (CONAB, 

2010).  

Adicionalmente, CONAB (2010) detalha a sua metodologia para estimar os custos 

especifícos à irrigação, sendo os custos com pagamentos pelo uso d’água, com a operação 

(hora/máquina) do conjunto de motobomba e motores utilizados, depreciação, manutenção, 

seguro e remuneração do investimento do sistema de irrigação. O calcúlo da hora/máquina é 

realizado considerando a potência, o combustível, energia elétrica, horas trabalhadas, vida útil do 

sistema e manutenção. A depreciação do sistema é feita pelo método linear e varia de acordo com 

o tipo de irrigação aplicada. A manutenção é calculada como 1% do valor novo do sistema de 

irrigação. O seguro é calculado como 0,35% do preço médio (divisão do valor novo por dois). A 

remuneração do capital é considerada, por convenção, como uma taxa de retorno de 6% ao ano.  

2.2.2. Benefícios 

MATSUNAGA et al. (1976) não debate os benefícios de um projeto agrícola na análise 

econômica, porém, considera na análise as receitas dos produtos agrícolas principais e de 

eventuais subprodutos agrícolas que possam ser produzidos em cada atividade. BARROS et al. 

(2014) considera como renda bruta de uma fazenda a somatória do produto entre preço e 

quantidade produzida dos produtos agrícolas no conjunto de atividades produtivas da 

propriedade. E CONAB (2010) também cita somente o preço de venda dos produtos como uma 

análise de benefício. 

A estratégia de adoção de irrigação para sistemas agrícolas visa a obtenção e aumento da 

margem de lucro econômica e redução da incerteza de produção. Tal ocorrência é possível 

devido a diversos benefícios resultantes dessa prática, como: aumento da produtividade e 

qualidade do cultivo, redução de riscos produtivos e outros benefícios indiretos (FRIZZONE et 

al. 2005). 

Na cultura de cana-de-açúcar, constata-se que são considerados benefícios indiretos da 

irrigação. FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE (2001) e MATIOLI; FRIZZONE; PERES 

(1998) definiram como benefícios indiretos da irrigação os seguintes itens: i) redução de custos 

com a dispensa de arrendamentos; ii) redução de custos com preparo de solo, plantio e tratos 

culturais cana-planta; iii) redução de custos nos tratos culturais cana-soca; e iv) redução de custos 

com transporte.  

Outro benefício indireto da cana, associado ao aumento da produtividade é a redução 

dos custos de colheita em função da produtividade do canavial. Diversos autores avaliaram o 

custo da colheita mecanizada para diferentes produtividades de canavial e encontraram custos 
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ótimos de colheita para produtividades nas faixas de 120 a 140 ton por ha (BASTOS; 

LANDELL; MIRANDA, 2016) e 95 a 115 ton por ha (TEIXEIRA, 2013); portanto, conclui-se 

que um aumento de produtividade em canaviais com produtividade média inferior a esses valores 

mínimos, poderá ter os custos de colheita reduzidos por tonelada colhida. A partir da 

produtividade ótima para custo de colheita, espera-se que um aumento da produtividade 

resultaria em um aumento no custo de colheita do canavial e o benefício indireto se tornaria um 

custo indireto. 

Os estudos de avaliação econômica da irrigação da soja, em sua maioria, consideraram 

somente o benefício direto do aumento da produtividade da cultura (ADEBOYE et al. 2015; 

GOMES, 2008; MONTOYA et al. 2017; RICHETTI; EMBRAPA, 2017). No entanto, 

WEGERER et al. (2015) considerou também os benefícios indiretos da economia com 

fertilizantes nitrogenados devido à fixação de nitrogênio pela cultura e de um possível mercado 

de crédito de carbono associado à redução da utilização de fertilizantes nitrogenados. A análise de 

regressão da fixação de nitrogênio em função da produtividade e índice de colheita “Harvest 

Index” (HI) apresentou significativa (p < 0,0001) relação direta com esses fatores. 

Na irrigação do milho não foram encontrados estudos que considerassem benefícios 

indiretos. 

2.2.3. Lucro 

MATSUNAGA et al. (1976) considerou como retorno da atividade agrícola uma “renda 

líquida” que é dada pela subtração entre o preço de venda do produto agrícola e seu custo 

operacional por unidade produtiva. Similarmente, BARROS et al. (2014) considera a “renda 

líquida operacional” como a subtração entre a renda bruta e os custos operacionais e ressalta que 

as rendas e custos de um mesmo ano devem ser deflacionados para o mesmo período, como o 

início ou fim do ano. E CONAB (2010) cita que o comparativo entre preço de venda do produto 

agrícola e o seu custo de produção por unidade pode ser utilizado para análise financeira de 

rentabilidade dos cultivos. 

2.3. Irrigação em cana-de-açúcar 

De acordo com o Global Yield Gap Atlas (SADRAS et al. 2015), a diferença entre a 

produtividade potencial e a produtividade limitada por água indica o aumento de produtividade 

que pode ser adquirido pela eliminação do estresse hídrico, através da irrigação. Os dados da 

instituição estimaram um ganho médio para cultura de cana-de-açúcar em regiões do Brasil e da 
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África-do-Sul de 25 ton por ha, o ganho mínimo foi encontrado para a região de Maringá (0,7 ton 

por ha) e o máximo para a região Africana de Amatikulu (50 ton por ha), sendo o valor máximo 

para o Brasil na região de Campos dos Goytacazes – RJ (43 ton por ha) (GLOBAL YIELD GAP 

ATLAS, 2017). Ademais, MARIN; DE CARVALHO (2012) avaliaram as perdas produtivas para 

cana-de-açúcar em São Paulo dos anos 1990 à 2006, principal estado produtivo da cultura, e 

estimaram que a água não é o fator de maior perda produtiva, sendo responsável por perdas de 

produtividades de aproximadamente 12%, visto que a região apresenta um bom regime hídrico-

pluvial. Portanto, torna-se evidente a importância da consideração de diversos fatores, como a 

resposta hídrica da cultura e regime pluviométrico local, para um projeto irrigação. 

Conforme publicação da FAO, o coeficiente de resposta hídrica das culturas (Ky) pode 

ser utilizado para avaliar a o grau de ganho de produtividade à resposta hídrica. Valores acima de 

1 respresentam respostas sensíveis ao défice hídrico, resultando em elevada perda de 

produtividade (STEDUTO et al. 2012). O mesmo estudo considerou o Ky da cana-de-açúcar em 

1,2; demonstrando a importância do recurso hídrico para a produção de cana-de-açúcar, ou seja, 

se houver um défice de evapotranspiração de 10%, a diminuição da produção em cana-de-açúcar 

é de 12%. 

Modelos de produtividade estimaram uma produtividade teórica superior a 200 ton por 

ha e ano na região Africana (INMAN-BAMBER, 1995). Conforme WACLAWOVSKY et al. 

(2010), para as regiões da Australia, Colombia e África-do-Sul a produtividade comercial média é 

de 84 ton por ha e ano; a máxima produtividade comercial é de 148 ton por ha e ano; a máxima 

experimental 212 ton por ha e ano; e o máximo teórico de 381 ton por ha e ano. O mesmo 

estudo contemplou dois casos brasileiros de superação desses valores, com máxima comercial de 

260 ton por ha em 13 meses e máxima experimental de 299 ton por ha e ano, ambas na região da 

Bahia e sob regime de irrigação. Em contraposição, a produtividade real média brasileira para 

cana-de-açúcar foi de 81,41 ton por ha e ano na safra 2015/16 (PECEGE/CNA, 2016). 

Em consideração ao que foi apresentado, espera-se que o ganho de produtividade 

decorrente da irrigação varie consideravelmente conforme a região analisada e o manejo. SOUSA; 

BERNARDO; CARVALHO (1999) encontraram ganhos de produtividade por sistemas irrigados 

na região de Campos dos Goytacazes - RJ, de 80; 52; e 68 ton por ha e ano para as variedades 

RB74254, RB765418 e SP701011, respectivamente. SANTOS (2005) encontrou ganhos médios 

de produtividade para irrigação suplementar de cana na região de Coruripe – Alagoas de 34 ton 

por ha e ano para o primeiro ciclo (cana-planta), de 22 ton por ha e ano para o ciclo de cana-soca 

e estimou um ganho com base em graus-dia, total de radiação líquida e consumo de água entre 15 

a 19 ton por ha e ano. DALRI; CRUZ (2002) obtiveram resultados de ganho médio de 
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produtividade por irrigação plena na região de Botucatu – SP de 56 ton por ha e ano. GAVA et 

al. (2011) avaliaram a resposta da cana-de-açúcar à irrigação na região de Jaú – SP e obtiveram 

resultados de ganho médio de produtividade de 26 ton por ha e ano para o primeiro ciclo e 35 

ton por ha e ano para o segundo ciclo. Já DALRI (2004), na região de Botucatu – SP, encontrou 

ganhos médios de produtividade de 98 ton por ha e ano para o primeiro ciclo, e no segundo e 

terceiro ciclo com a presença de fertirrigação para nitrogênio e potássio, a variação máxima 

obtida foi de 58 e 68 ton por ha e ano respectivamente, correspondendo às maiores doses de 

nitrogênio e potássio. OLIVEIRA et al. (2009), na região de Perdões – MG, obtiveram ganhos 

produtivos médios dos tratamentos irrigados de 11 ton por ha e ano (+15%) para cana de 

segundo ciclo. Tais incrementos em produtividade da biomassa, resultam em maior produtividade 

do açúcar por área pois mantém a qualidade da cana, quando realizado o manejo correto da 

cultura e da irrigação (DALRI, 2004; GAVA et al. 2011; SOUSA; BERNARDO; CARVALHO, 

1999). 

MATIOLI; FRIZZONE; PERES (1998) consideraram como benefícios diretos da 

irrigação de cana-de-açúcar o aumento da produtividade e da longevidade. Uma vez que a análise 

dos projetos de irrigação deve levar em consideração os benefícios incrementais ou marginais do 

projeto (FRIZZONE et al. 2005). Além do aumento da produtividade, um importante impacto 

da irrigação de cana-de-açúcar advém do aumento da longevidade do canavial. Considerado 

como uma cultura semi-perene, a cana-de-açúcar necessita ser reformada após alguns ciclos, 

devido a redução da produtividade (CAMPOS et al. 2017; FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE, 

2001), dessa forma o aumento da longevidade do canavial permite a redução nos custos de 

produção devido à menor frequência de replantio. 

Diversos autores analisaram esses impactos da irrigação em termos econômicos e cada 

estudo é apresentado a seguir: 

MARQUES; FRIZZONE (2005) elaboraram um modelo computacional para 

determinação do risco econômico em culturas irrigadas. A simulação contempla diversos fatores 

econômicos para a geração dos custos e benefícios do sistema e a análise de sensibilidade dos 

mesmos. Foi realizada uma simulação para o cultivo irrigado por pivô-central de cana-de-açúcar 

em Piracicaba – SP, a qual resultou em prejuízo econômico esperado -133,74 reais por hectare ao 

ano e em probabilidade de Benefício Líquido Anual superior a 0 de 18,69%. Demonstrando 

baixo retorno potencial da irrigação no cultivo da cana na região. Os custos variáveis 

representaram a maior participação do custo total, em especial o consumo de energia, conforme 

(ANDRADE JÚNIOR et al. 2001; CAMPOS et al. 2017; GOHRING; WALLENDER, 1987), e 
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os custos de irrigação à diesel se demonstraram inviáveis com probabilidade de Benefício Líquido 

anual superior a 0 de 0%. 

CAMPOS et al. (2017) avaliaram os resultados financeiros para sistema de irrigação de 

cana-de-açúcar em uma usina no estado de Goiás em diversos regimes hídricos pleno ou 

deficitário. Os custos variáveis representaram os maiores custos de irrigação, sendo a energia 

elétrica responsável por 51% e a mão de obra 30% do custo anual total. Ainda que a energia de 

bombeamento para o sistema de irrigação fosse proveniente da co-geração de energia elétrica 

através da queima do bagaço de cana, foi considerado o custo de oportunidade de venda dessa 

energia para a rede. O estudo analisou dois tipos de benefícios diretos da irrigação de cana-de-

açúcar: produtividade e longevidade. O benefício da produtividade foi de 1.072 reais por ha, 

enquanto o da longevidade foi de 249 reais por ha. Considerando somente a produtividade, o 

resultado demonstrou-se lucrativo para os cenários “médio” e “otimista” de preço de ATR da 

cana, com margens de lucro de 6 e 17%, respectivamente. O lucro médio esperado nessa etapa 

foi de 66 reais por ha. Ao analisar ambos os benefícios conjuntamente, a atividade de irrigação se 

demonstrou lucrativa para todos os cenários de preço de ATR da cana, com margem de 24% 

para o cenário médio. O lucro médio esperado nessa etapa foi de 315 reais por ha. 

FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE (2001) analisaram a viabilidade econômica da 

irrigação suplementar da cana soca para a região Norte do Estado de São Paulo, irrigada por 

sistema de aspersão auto propelido de longo alcance. O estudo foi dividido entre benefícios 

diretos, produtivididade e longevidade, e indiretos. Como resultado encontraram viabilidade de 

irrigação para as canas-socas dos períodos de maio e julho, pois o primeiro estádio de 

desenvolvimento das mesmas coincide com o período de maior deficiência hídrica na região, 

enquanto a irrigação para as canas socas de setembro e novembro foram inviáveis devido a 

coincidência do estágio incial de desenvolvimento da cultura com o período de menor deficiência 

hídrica. O lucro esperado da irrigação suplementar para as canas socas de maio e julho, 

considerando os benefícios diretos foram de 227 e 130 reais por ha, respectivamente. 

2.4. Irrigação de Soja 

Para a cultura da soja, também é possível a determinação do potencial de ganhos 

produtivos com dados do Global Yield Gap Atlas (SADRAS et al. 2015). Subtraindo a 

produtividade limitada pela água da produtividade potencial da cultura, encontra-se o ganho 

produtivo que pode ser obtido com irrigação. Os dados da cultura da soja indicam um ganho 

produtivo médio de 2,57 ton por ha para as estações analisadas na Argentina (16 estações) e 

Uruguay (5 estações). A região com menor ganho produtivo foi a região de Famaillá com ganhos 
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de 0,2 ton por ha e a região de maior ganho foi a de Pigue, ambas na Argentina, com ganhos 

estimados em 3,8 ton por ha.  

Adicionalmente, SENTELHAS et al. (2015) estimaram as perdas produtivas potenciais 

da soja no Brasil e, para tanto, utilizaram dados referentes a um período de 32 anos (1980-2011) e 

de 15 estações diferentes, espalhadas pelo território nacional. Como resultado, encontraram os 

maiores potenciais produtivos com valores >4,9 ton por ha para as regiões tropicais e sul do País, 

sendo o valor máximo teórico de produtividade potencial no país de 5,6 ton por ha. Em 

contraposição, o estado de maior produção de soja estava uma categoria abaixo, com valores 

entre 4,2 e 4,5 ton por ha. A perda de produtividade média para a soja no País foi de 42%, sendo 

o défice hídrico o fator mais importante e contribuindo com 29% de perdas de produtividade. 

Considerando a produtividade média do período analisado de 2,4 ton por ha, presume-se que a 

irrigação poderia ser responsável por um aumento de produtividade de 0,98 ton por ha. Portanto, 

o autor discute que para aumentar a produtividade, diversas estratégias podem ser adotadas, 

como: irrigação, melhoramento genético, plantio em período ideal (zoneamento agroclimático), 

manejo de solo (correção, fertilização, redução de compactação e agricultura de precisão), rotação 

de culturas e extensão rural. Quanto à irrigação, argumenta-se que deve ser adotada em regiões 

com maior redução de potencial produtivo por défice hídrico e para os estágios fenológicos 

críticos da cultura e em anos de maior estiagem (SENTELHAS et al. 2015), pois a cultura 

apresenta boa tolerância ao estresse hídrico em determinadas fases fenológicas de 

desenvolvimento (TORRION et al. 2011). 

A tolerância ao estresse hídrico pela cultura da soja é observada também na publicação 

da FAO que estuda o grau de impacto à produtividade por recursos hídricos (STEDUTO et al. 

2012). Segundo os autores, valores de Ky inferiores a 1 representam “culturas mais tolerantes ao 

défice hídrico, e recuperação parcial do estresse, exibindo reduções de produtividade em 

proporções menores ao uso reduzido de água”. O estudo considerou um valor Ky médio no ciclo 

da cultura da soja de 0,85; classificando-a, portanto, como uma cultura menos sensitiva ao défice 

hídrico por veranicos. 

Portanto, espera-se que a irrigação apresente considerável potencial para o aumento da 

produtividade da cultura de soja e a estratégia da irrigação deverá considerar diversos fatores 

econômicos, de produtividade da cultura, produtividade da água e estágio fenológico da cultura. 

ADEBOYE et al. (2015) avaliaram o impacto à produtividade de diferentes regimes de 

irrigação na Nigéria em 2013 e 2014. Os períodos avaliados foram de fevereiro a maio em 2013, 

com precipitação total de 261,5 mm e de novembro a fevereiro em 2013/2014, com precipitação 

total de 50 mm. O experimento comparou um tratamento controle de irrigação plena a 
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tratamentos com irrigação por défice em diferentes estádios fenológicos do desenvolvimento da 

cultura. Como resultado, encontraram que todos os tratamentos de irrigação por défice 

apresentaram reduções significativas na produtividade (p < 0,05), variando desde 9,3% no 

tratamento com menor défice hídrico durante o período de floração e durante o período mais 

chuvoso de 2013; a 53,9% no tratamento com maior défice hídrico durante o período de 

enchimento de grãos e durante o período mais seco de 2013/2014. Tais resultados podem ser 

explicados pelo regime de irrigação por défice intermitentes semanais e pelo clima seco que 

resultou em um Ky local de 2,2. Encontraram também que a produtividade da água foi otimizada 

quando foi realizado défice no estágio de floração. 

Resultados similares foram obtidos por SINCIK et al. (2008) ao avaliarem a irrigação 

por aspersão de soja na Turquia com tratamentos em sequeiro, irrigação plena e com défice 

hídricos de 25, 50 e 75% nos anos de 2005 e 2006. Todos os tratamentos deficitários e o não-

irrigado apresentaram reduções significativas (p < 0,01) na produtividade dos grãos em 

comparação à irrigação plena. A maior variação de produtividade foi encontrada entre o 

tratamento não-irrigado e o de irrigação plena, correspondendo a uma perda de 45%. A menor 

diferença encontrada foi entre a irrigação plena, com 3,8 ton por ha, e à 25% de défice, com 3,3 

ton por ha. Os maiores valores para o índice de uso d’água foram encontrados para o tratamento 

com 75% de défice. 

GAVA et al. (2016) avaliaram diferentes estratégias de irrigação para a cultura da soja na 

região de Piracicaba – SP para o período de 2012/13 e encontraram que a combinação entre 

irrigação plena durante o ciclo combinada ao défice somente em algum estágio fenológico não 

prejudicaram a produtividade significativamente, corroborando a afirmação prévia de recuperação 

parcial ao estresse por Steduto et al. (2012). 

MONTOYA et al. (2017) avaliaram diferentes regimes de irrigação da soja para locais 

úmidos nos períodos de 2014/15 e 2015/16 em Uruguai. A precipitação acumulada foi de 567 

mm e 768 mm para cada período, respectivamente. O tratamento controle foi produzido em 

sequeiro e os tratamentos restantes foram irrigados durante todo o estágio vegetativo 

combinados com irrigações de 50, 75 e 100% da necessidade hídrica durante o estágio 

reprodutivo. As lâminas de irrigação totais para os períodos variaram desde 116,6 mm a 382,7 

mm entre períodos e tratamentos. Como resultado encontraram uma redução de produtividade 

de até 35% para o tratamento em sequeiro ou 2,7 ton por ha. As maiores produtividades 

ocorreram para o tratamento com 75% das necessidades hídricas em ambos os períodos, o que 

sugere que para locais úmidos a irrigação plena pode ser um custo adicional sem retorno. Os 

maiores valores para a eficiência do uso da água ocorreram para o tratamento a 50%. 
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Diversos autores analisaram esses impactos da irrigação em termos econômicos e cada 

estudo é apresentado a seguir: 

MONTOYA et al. (2017) avaliaram o resultado econômico dos regimes de irrigação da 

soja em Salto, Uruguay, considerando diferentes cenários para preço de venda da soja. A 

produção em sequeiro apresentou os maiores lucros quando o preço nominal de venda da soja 

era inferior a 300 doláres por tonelada; entre 300 a 450 doláres por tonelada, os tratamentos com 

irrigação de 50 e 75% da necessidade hídrica na fase reprodutiva foram os mais lucrativos; e, 

superior a 450 doláres por tonelada, o tratamento a 75% foi o mais lucrativo. Em todos os 

cenários a irrigação plena apresentou a menor lucratividade, visto que sua produtividade foi 

inferior à do tratamento de 75%. Nenhuma combinação entre cenários e tratamentos apresentou 

margens de lucro negativa. 

ADEBOYE et al. (2015) avaliaram o resultado econômico em diversos regimes da 

irrigação da soja na Nigéria. Nenhum tratamento obteve lucro econômico, uma vez que os custos 

de produção superaram as receitas obtidas pela venda da soja irrigada. Como não havia um 

tratamento em sequeiro e os custos de produção incluíram todos os custos do cultivo, não 

somente os de irrigação, não é possível concluir se a irrigação, a produção de soja, ou ambas são 

inviáveis para a soja na região.  

WEGERER et al. (2015) avaliaram o impacto da irrigação por sulcos e da aplicação de 

nitrogênio no lucro da produção de cultivares de soja de diferentes ciclos de maturação na região 

de Arkansas, EUA. Foi encontrado lucratividade para todos os tratamentos e aumento da 

lucratividade nos tratamentos irrigados em relação aos não-irrigados para qualquer grupo de ciclo 

de maturação avaliado. Os ganhos nominais médios para irrigação, por grupo de maturação, 

variaram desde 323 a 560 dólares por hectare. Dessa forma, o preço nominal “break-even” da soja 

(preço a partir do qual o projeto passa a ser lucrativo) variou de 7 a 12 centavos de dólares por 

kg. A avaliação por variedade, local e ano demonstrou grandes variações nos resultados. 

GOMES (2008) realizou uma análise econômica da produção de milho e soja irrigados 

na região de Itaí-SP. Como resultado para a cultura da soja, encontrou um custo nominal de 

produção anual total de 1.448 e 1.090 reais por ha para a soja irrigada e não-irrigada, 

respectivamente. Portanto, um custo de irrigação de 358 reais por ha irrigado. A receita bruta foi 

de 1.269 e 1.070 reais por ha para cada sistema respectivamente. Tais resultados expressaram 

margens de lucro negativas sobre custo total, de -12% e -2% para os respectivos sistemas, 

demonstrando inviabilidade de produção de soja no caso e ainda maiores prejuízos decorrentes 

do sistema de irrigação. As demais culturas foram lucrativas e também apresentaram margens 
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superiores para o sistema não-irrigado, demonstrando o baixo potencial da região para irrigação 

de grãos. 

Documento publicado pela EMBRAPA apresentou a avaliação econômica da soja 

convencional, transgênica RR1, RR2 e RR1 irrigada para a região de Mato Grosso do Sul 

(RICHETTI; EMBRAPA, 2017). Estimaram custos totais de 3.391 e 2.721 reais por ha para as 

sojas RR1 irrigada e não-irrigada, respectivamente. Portanto, a estimativa do custo de irrigação foi 

de 671 reais por ha. A receita foi estimada em 5.516 e 3.245 reais por ha para os respectivos 

sistemas. Tais resultados conferiram uma taxa de retorno maior para o sistema irrigado, 63% RR1 

irrigado e 19% RR1 não-irrigada. De fato, o sistema irrigado apresentou as maiores taxas de 

retorno em comparação aos demais sistemas, demonstrando alta rentabilidade da irrigação da 

cultura na região. 

2.5. Irrigação de Milho 

Para a cultura do milho, também foram estimados os diferentes potenciais de ganhos 

produtivos hídricos subtraindo a produtividade limitada pela água da produtividade potencial da 

cultura com dados do “Global Yield Gap Atlas” (SADRAS et al. 2015). Considerando os dados de 

424 estações meteorológicas espelhadas pelo mundo, constata-se que o ganho produtivo médio 

do milho de primeira safra pela eliminação do estresse hídrico é de 8,3 ton por ha, valor próximo 

à média brasileira de 8,1 ton por ha. A região com menor ganho foi a de Yunnan, Zhanyi, na 

China, enquanto a de maior ganho foi Singida na Tanzania. A máxima brasileira foi encontrada 

no munícipio de Encruzilhada do Sul, RS, de 12,6 ton por ha.  

CAROLINA et al. (2018) simularam as perdas produtivas potenciais da cultura do 

milho. A avaliação foi realizada considerando as duas principais épocas de cultivo, a safra 

principal semeada em meados de setembro e a segunda safra semeada entre janeiro e março. 

Foram utilizados dados referentes a 6 localidades representando regiões produtoras de milho de 

Rio Grande do Sul a Goiás, sendo as regiões mais ao Sul produtoras somente de primeira safra 

devido a condições climáticas. Através de séries históricas meteorológicas e o uso de softwares de 

simulação, encontraram como resultados que para todas as regiões analisadas a produtividade 

potencial é superior durante a safra principal. Encontraram também que as regiões com maiores 

potenciais produtivos estão no Sul (PR e RS). Considerando os valores históricos de 

produtividade, as perdas produtivas em geral foram mais atribuídas a falhas de manejo do que ao 

défice hídrico, sendo que somente uma região do RS obteve maiores perdas devido ao fator 

hídrico. Entretanto, o estudo ressalta que os desvios padrões para o fator hídrico foram muito 

elevados devido à grande variação inter-anual do regime pluviométrico e, dessa forma, algumas 
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regiões podem apresentar perdas severas por défice hídrico em alguns anos, mas em outros anos 

esse fator pode ter pouca relevância. Considerando a segunda safra do milho, interesse deste 

estudo, as regiões de MS e MT apresentaram os maiores potenciais produtivos para irrigação. 

Conforme publicação da FAO (STEDUTO et al. 2012), o milho apresenta alta 

sensibilidade produtiva em relação à água. A publicação mencionou um valor de Ky para o milho 

de 1,25; posicionando como a cultura de maior sensibilidade à estress hídrico em relação às duas 

culturas previamente mencionadas.  

IRMAK; DJAMAN; RUDNICK (2016) avaliaram os resultados de diferentes taxas e 

frequências de irrigação do milho na Universidade de Nebraska, EUA nos períodos de 2005 a 

2008. Eles realizaram cinco tratamentos de irrigação: plena, sequeiro, deficitária (25, 50 e 75% da 

evapotranspiração) e excessiva (125% da evapotranspiração). A avaliação foi feita durante o 

período da safra principal com plantio em meados de maio e o clima regional não permite o 

cultivo segunda-safra. Como resultado encontraram que a frequência de irrigação teve pouca 

influência na produtividade final dos talhões, mas a quantidade de irrigação afetou 

significativamente o resultado. A irrigação plena e a 75% foram estatisticamente semelhantes e 

obtiveram os maiores valores de produtividade, enquanto a irrigação excessiva e as deficitárias a 

25 e 50% e o cultivo em sequeiro prejudicaram a produtividade da cultura. O ganho produtivo 

médio nas quatro safras analisadas entre os cultivos a 75% e pleno foram de 68 e 75%, 

respectivamente. Na safra mais seca, os ganhos atingiram o valor máximo de 465% em 

contraposição a valores mínimos de 4% na safra úmida. Os valores Ky obtidos para cada safra 

foram de 1,6; 0,9; 0,9 e 0,8 e o valor médio foi de 1,1. 

BERGAMASCHI et al. (2006) conduziram dez anos de experimentação para avaliar a 

irrigação por aspersão no milho no município de Eldorado do Sul, RS nos períodos de 1994/95 a 

2002/03. O milho foi cultivado apenas na safra principal, havendo os plantios de inverno de 

aveia-preta e ervilhaca. Os tratamentos de irrigação variaram entre sequeiro, irrigação plena 

mantendo o solo próximo à umidade de campo e irrigações deficitárias com percentuais em 

relação à irrigação plena variando desde 26 a 80%. Os tratamentos também variaram os períodos 

de irrigação deficitária. Como resultado encontraram as maiores produtividades com irrigação 

plena, superando a de sequeiro em 69,4%. No entanto, em algumas safras a irrigação deficitária 

apresentou produtividade maior à irrigação plena, indicando que o manejo da irrigação pode ter 

levado a irrigações excessivas. Quanto às fases fenológicas, encontram que o défice hídrico no 

período de floração apresentou as maiores reduções à produtividade e estimaram que uma dose 

de rega de 60% em relação à plena apresentaria a maior eficiência de uso da irrigação. 
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KRESOVIĆ et al. (2016) avaliaram os efeitos da irrigação por aspersão na produtividade 

do milho na região da Servia em três anos consecutivos de 2006 a 2008. Os tratamentos adotados 

foram de irrigação plena, irrigação deficitária a 25, 50 e 75% da plena e sequeiro. Como resultado, 

encontraram ganhos produtivos em comparação ao tratamento em sequeiro de 22,9; 32,8; e 

47,8% para os tratamenos de 50, 75 e 100%, respectivamente. Encontraram também os maiores 

valores de eficiência no tratamento 50% enquanto os maiores valores para eficiência do uso 

d’água de irrigação no tratamento pleno. 

MOURA et al. (2018) avaliaram o efeito de diferentes intervalos de irrigação por sulco 

para a cultura do milho na região pré-amazônica da Ilha de São Luís/MA. Os tratamentos 

adotaram intervalos de irrigação de 6, 8, 10, 12 e 14 dias. Como resultado encontraram que os 

tratamentos de 12 e 14 dias apresentaram as menores produtividades em relação aos demais 

tratamentos devido a maior ocorrência de estresse hídrico. 

MBAGWU; OSUIGWE (1985) estudaram os efeitos da frequência e da quantidade de 

irrigação em estufa de milho na Nigéria em somente uma safra. Os tratamentos variaram entre 

aplicação de lâminas equivalentes a 25, 50, 75 e 100% da capacidade de campo, combinados com 

intervalos de irrigação diários, 2, 3 e 4 dias de intervalo. O estudo em estufa exclui a possibilidade 

de realizar um tratamento em sequeiro, no entanto, comparando o tratamento de maior (100% 

em intervalos de 2 dias) e menor (25% em intervalos de 4 dias) produtividade, encontraram 

ganhos produtivos de 294%. 

Diversos autores analisaram esses impactos da irrigação em termos econômicos e cada 

estudo é apresentado a seguir: 

JIA et al. (2018) avaliaram os retornos econômicos e de produtividade hídrica da 

irrigação por sulcos de milho na China nos anos de 2015 e 2016. Os tratamentos variaram entre 

sequeiro e três tratamentos com irrigação limitada a alguns estágios fenológicos da cultura, sendo 

eles: irrigação no estagio vegetativo com até 11 folhas (IV), irrigação no espigamento (IE) e 

irrigação em ambos os estágios (IVE). Como resultado econômico encontraram que todos os 

tratamentos com irrigação aumentaram o lucro em comparação ao tratamento em sequeiro. O 

aumento do lucro de IV, IE e IVE foram de 8,4; 17,1; e 13,2% em 2015 e 24,7; 44,8; e 39,3% em 

2016, respectivamente. Portanto, os autores concluem que a irrigação do milho é lucrativa na 

região, especialmente para o tratamento de irrigação no estágio fenológico de espigamento.  

KRESOVIC et al. (2014) avaliaram o uso de irrigação como uma alternativa para 

mitigação dos efeitos do aquecimento global que têm reduzido a produtividade do milho na 

região da Sérvia. Os autores avaliaram econômica e agronomicamente por 8 safras (2002-2010) a 

produção de milho em sequeiro e irrigado para avaliar a transição para um sistema produtivo 
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irrigado. Como resultado encontraram que a produtividade em sequeiro teve alta variabilidade e o 

aumento de produtividade provocado pela irrigação também teve grande variação (de 4,8 a 48%, 

em média 18,7%) de acordo com o regime pluviométrico do ano. Os resultados econômicos 

demonstraram um aumento médio nos custos de produção anual de 10,75% e nas receitas de 

16,85% que resultaram em um aumento de lucro em 21,4%. O estudo estimou também que a 

adoção da irrigação para toda área de cultivo de milho do país implicaria em um ganho nominal 

de 122,2 milhões de euros.  

RUDNICK et al. (2016) avaliaram o retorno econômico e a produtividade da água na 

irrigação de milho por sistema linear lateral móvel com aplicação por taxa variável de 2011 a 2014 

na Universidade de Nebraska. Os tratamentos diferiram na quantidade de água aplicada para 

irrigação, sendo eles: sequeiro, irrigação plena e irrigação deficitária correspondente a 75% do 

volume de água da irrigação plena. Os tratamentos diferiram também na quantidade de 

nitrogênio aplicado. Resultados do estudo demonstraram que a fertilização nitrogenada aumentou 

a eficiência de uso de água. Os resultados econômicos mostraram variações de custos, receitas e 

lucros por safras e mostraram que a maior lucratividade média foi encontrada para o tratamento 

com irrigação plena, no entanto o aumento foi relativamente baixo, de +3,9 e 5,7% para os 

tratamentos a 75% e plena, respectivamente.  

No Brasil, FRANKE; DORFMAN (1998) estimaram a viabilidade econômica da 

produção de milho com irrigação por aspersão em sistema de pivô central, com base em 10 anos 

de dados diários de duas estações meteorológicas no estado do Rio Grande do Sul. As simulações 

avaliaram somente cenários de produção de milho na safra principal (intervalos de 15 dias desde 

1º de setembro a 15 de dezembro). Os cenários simularam também diferentes níveis de irrigação, 

para 60, 70, 80, 90 e 100% da produtividade potencial da cultura combinados com diferentes 

níveis de risco referentes às variações pluviometricas. Resultados da simulação indicaram que a 

maioria dos cenários apresentou viabilidade econômica da irrigação do milho. Para uma das 

estações analisadas, a viabilidade ocorreu em todos os cenários de risco e época de semeadura 

nos tratamentos a 90 e 100% e para a outra estação incluiu também a viabilidade no tratamento 

de 80%. A tendência de aumento do lucro acompanhou o aumento do nível de irrigação e nível 

de risco. Os autores concluíram que é viável a irrigação de milho na região, porém um eventual 

cenário de cobrança pelo uso d’água poderia inviabilizar a irrigação da cultura.  
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3. METODOLOGIA GERAL 

3.1. Origem dos dados para estudos de casos 

Visando conhecer os resultados econômicos da irrigação em diferentes culturas, regiões 

e sistemas de irrigação, e visando também avaliar a ferramenta e aumentar a sua capacidade de 

avaliação de diferentes casos, foram coletados dados referentes a dois estudos de caso distintos. 

O primeiro estudo de caso é referente à usina de cana-de-açúcar “Cerradinho 

Bioenergia” localizada no estado de Goiás, que possui sistemas de irrigação linear móvel e 

rebocável, o qual foi utilizada para diferentes regimes de irrigação em diferentes talhões da cultura 

de cana. Os dados preenchidos contemplaram os anos iniciais do investimento na formação do 

custo fixo e custos operacionais médios referentes à safra 2016/17. 

O segundo, refere-se ao sistema soja-milho irrigado por pivô central no “Sítio Santo 

Antônio”, localizado em Paraíso das Águas - MS. O manejo foi de irrigação plena e os dados 

preenchidos contemplaram os anos iniciais do investimento na formação do custo fixo e custos 

operacionais médios referentes à safra 2015/16. 

Os dois estudos diferem-se em diversos fatores, como local, sistema de irrigação, 

manejo de irrigação, cultura irrigada e ciclo de longevidade, visto que a cana é semi-perene e a 

soja e milho são anuais. Dessa forma, foi possível visualizar o impacto, custos e resultados da 

irrigação em diferentes variáveis e cenários. 

3.2. Módulos da ferrramenta de análise 

Para a coleta de dados sobre sistemas irrigados, foi elaborada uma ferramenta 

automatizada de coleta e processamento de dados, utilizando a linguagem de programação VBA e 

o software “Excel” visando contemplar todos os dados necessário para determinação dos custos 

fixos e variáveis do sistema de irrigação, além dos benefícios para o cultivo. A ferramenta foi 

enviada por e-mail a terceiros, responsáveis pelos sistemas de irrigação, que realizaram o 

preenchimento dos dados indicados. Os dados foram posteriormente processados e analisados 

para geração de resultados financeiros dos sistemas de irrigação. A ferramenta foi formulada 

visando contemplar possíveis e diversas variações dos diferentes sistemas de irrigação, de maneira 

clara e intuitiva para seus usuários. 

Visando contemplar diversos sistemas de irrigação, a ferramenta adotou um esquema 

genérico de irrigação que consiste nas seguintes etapas: i) Captação hídrica, ii) Bombeamento de 

água, iii) Reservatório (opcional), iv) bombeamento do reservatório para o sistema de irrigação 
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(opcional), v) sistema de irrigação e vi) cultura (benefícios e área irrigada). Cada etapa gerou um 

módulo de preenchimento, além disso foram gerados os módulos de informações gerais da 

propriedade, benefícios indiretos, insumos e mão de obra (MDO). A Figura 1 mostra a página 

inicial da ferramenta, que apresenta os diferentes módulos de preenchimento e o esquema 

genérico de irrigação.  

 

Figura 1. Pagina inicial da ferramenta de análise econômica de irrigação com os módulos de entrada. 

Os componentes levantados em cada módulo, dos quais diversos são opcionais, foram: 

Informações geral da propriedade: nome da propriedade rural, localização, área total, 

área de produção, área de preservação, área irrigada, nome da empresa, culturas produzidas, 

precipitação anual média local, classificação climática, altitude e temperatura média (Figura 2). 

 
Figura 2. Modulo de entrada "Informações da propriedade" na ferramenta de análise econômica de 
irrigação 
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Captação hídrica: quantidade de fontes de captação, tipo (barragem, poço artesiano ou 

direta por fio d’água), custos de formação (MDO, materiais e vida útil), Outorga (quantidade e 

custo), esse módulo foi programada para receber dados de diversas fontes, aumentando ou 

reduzindo o número de tabelas conforme as respostas do usuário (Figura 3). 

 
Figura 3. Modulo de entrada "Captação Hídrica" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Casa de bombas: moto-bombas (quantidades, especificações, custo de aquisição, vida 

útil), custo da construção (MDO, materiais e vida útil), energia elétrica (método de fornecimento, 

consumo e custo), programada para receber dados de diversas moto-bombas, expandindo ou 

reduzindo o tamanho da tabela conforme respostas do usuário (Figura 4). 

 
Figura 4. Modulo de entrada "Casa de Bombas" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Reservatório: Tipo, área ocupada, volume, custo da construção (MDO, materiais e vida 

útil), distância e custo de tubulação entre casa de bombas e reservatório (Figura 5). 
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Figura 5. Modulo de entrada "Reservatório" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Bombeamento para o sistema: moto-bombas (quantidadedes, especificações, custo de 

aquisição, vida útil), sistema de filtragem (tipo, quantidade, preço, custo de manutenção, vida útil), 

sistema de fertirrigação (investimento inicial, vida útil, insumo aplicado, quantidade, preço, custo 

mão de obra) e custos de automação (investimento incial, vida útil e custo operacional da mão de 

obra), programada para receber dados de diversas moto-bombas e interage conforme resposta do 

usuário (Figura 6). 

 
Figura 6. Modulo de entrada "Bombeamento" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Sistema de irrigação: tipo, uniformidade de aplicação, frequências de irrigação, eficiência 

de aplicação de água, eficiência operacional, custos fixos (Valor aquisição do equipamento, valor 

residual e vida útil esperada), custo montagem (custo com transporte, mão de obra montagem, 

custo de abertura de valas, custo de planejamento e dimensionamento do projeto), construção da 

rede elétrica (MDO, materiais e vida útil), custo da construção da oficina de manutenção (MDO, 



35 
 

 
 

materiais e vida útil), custos operacionais de manutenção (materiais e equipamentos de reposição 

anual, serviços ou porcentagem sobre o custo do equipamento) (Figura 7). 

 
Figura 7. Modulo de entrada "Sistema de irrigação" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Insumos-MDO: diesel, lubrificantes e gasolina (Consumo anual, preço unitário, 

eficiência consumo), água (consumo anual e preço) e outros. Líderes, operadores, motoristas e 

tratoristas (quantidade de trabalhadores e custo anual com salários) (Figura 8). 

 
Figura 8. Modulo de entrada "Insumos-MDO" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Cultura: quantidade de culturas irrigadas, quantidade de áreas irrigadas, informação das 

áreas (tamanho da área, lâmina anual aplicada, cultura, variedade, produtividade esperada 

sequeiro, produtividade esperada irrigada, qualidade esperada sequeiro, qualidade esperada 

irrigada, longevidade esperada sequeiro, longevidade esperada irrigada). Preço de venda da 

cultura, Kc varietal e evapotranspiração média anual (Figura 9). 
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Figura 9. Modulo de entrada "Cultura" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Benefícios indiretos (cana-de-açúcar): produtividade em sequeiro e irrigada, custo de 

formação do canavial e longevidade dos canaviais nos sistemas irrigados e em sequeiro (Figura 

10). 

 
Figura 10. Modulo de entrada "Benefícios Indiretos" na ferramenta de análise econômica de irrigação. 

Finalmente, foi gerado um módulo de saída “Visualização dos Resultados”, que permite 

a exibição de todos os 56 gráficos e tabelas de saída gerados pela ferramenta, em um único local, 

utilizando a função “câmera” do Excel. Essa função trasmite a imagem de outro local da planilha 

para esse ponto. Com isso, o usuário consegue selecionar em uma lista qual gráfico e tabela de 

resultado deseja visualizar (Figura 11). 
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Figura 11. Módulo de saída "Visualização dos Resultados" na ferramenta de análise econômica de 
irrigação. 

Além dos módulos de entrada e saída, visíveis ao usuário, existem outras planilhas de 

apoio que operam de forma oculta na ferramenta, que são: “tab resultados” e “Graf Resultados”, 

que todas as tabela e gráficos da análise; “Monte-Carlo”, que gera análises de sensibilidade; e, 

“Fluxo de Caixa” que realiza estimativas de fluxo de caixa e gera os indicadores financeiros de 

projeto.  

3.3. Custos fixos 

Para determinação dos custos fixos anuais, foi considerado o custo anual da depreciação 

dos equipamentos e o custo de oportunidade do capital investido (FRIZZONE et al. 2005). Os 

custos fixos devem conter o custo de aquisição, valor residual e vida útil esperada de cada 

componente para a determinação da sua depreciação. O método de depreciação utilizado foi o de 

depreciação linear com o intuito de avaliar o custo anual médio do sistema e para permitir a 

separação entre custo de capital e de depreciação dos ativos. Portanto, a equação do cálculo de 

cada componente pode ser expressa: 

Equação 1. Custo anual da depreciação linear dos componentes do sistema de irrigação. 

𝐷𝑐 =
𝑉𝐼𝑐 − 𝑉𝑅𝑐

𝑉𝑈𝑐
 

Em que “Dc” é a depreciação de um determinado componente, em reais por ano; “VIc” 

é seu valor inicial, em reais; “VRc” é seu valor residual, em reais; e “VUc” a sua vida útil, em 

anos. 

Os custos fixos foram coletados referentes a:  

i) Equipamentos: custo de aquisição dos componentes do sistema, como 

tubulações, sistema (pivô ou aspersores), filtros, controladores, válvulas, etc.;  

 

(1) 
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ii) Transporte e montagem do equipamento na área: mão de obra para montagem, 

abertura de valas, custo de planejamento e dimensionamento do projeto; 

iii) Infraestrutura e construções: barragens, casa de bomba, rede elétrica, oficina de 

manutenção, entre outros. 

Outro componente do custo fixo foi o custo de oportunidade do capital, ou “Custo do 

Capital” (CC).  

Equação 2. Custo de oportunidade do capital investido.  

𝐶𝐶𝑐 =  VIc. 𝑗  

Em que “CCc” é o custo do capital para o componente, em reais por ano; e, “j” é o 

rendimento anual da taxa de juros considerada. Para tanto, foi utilizada uma taxa que 

representasse um rendimento alternativo do capital e que apresentasse baixo risco e prazo 

semelhante à vida útil do projeto de irrigação, o tesouro indexado ao IPCA+ 2035 (NTN-B 

Principal). 

Equação 3. Custo fixo anual total do sistema de irrigação.  

𝐶𝐹 =   ∑(𝐷𝑐 +  𝐶𝐶𝑐) 

Em que CF é o custo fixo anual, em reais por ano. A somatória das depreciações dos 

componentes e dos custos de capitais, resultou no custo fixo anual. 

3.4. Custos operacionais 

Para os custos operacionais foram considerados os insumos e serviços anuais 

necessários para a operação do sistema irrigado no período de um ano. MATIOLI; FRIZZONE; 

PERES (1998) consideraram os custos operacionais de irrigação em energia elétrica, combustível, 

mão de obra e manutenção. Por tanto, foram levantados gastos com diesel, lubrificantes, 

gasolina, água, energia elétrica, materais e equipamentos de reposição do sistema e a mão de obra 

operacional. 

Equação 4. Custo operacional anual total do sistema de irrigação.  

𝐶𝑂𝑃 =  Cdi +  Club + Cgas + Cág + Cee + Cmat + Cmdo 

Em que “COP” é o custo operacional anual, em reais por ano; e, “Cdi”, “Club”, “Cgas”, 

“Cág”, “Cee”, “Cmat” e “Cmdo”, são os custos anuais com diesel, lubrificantes, gasolina, água, 

energia elétrica, materais e equipamentos de reposição do sistema e mão de obra operacional, em 

reais por ano, respectivamente. 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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3.5. Custo Total 

O custo total anualizado é dado pela somatória entre custos fixos e operacionais 

(Equação 5). 

Equação 5. Custo total anual do sistema de irrigação.  

𝐶𝑇 = CF + COpT 

3.6. Benefícios diretos 

Foram levantados dados de produtividade das áreas referentes à produção irrigada e 

não-irrigada. Portanto, o benefício da produtividade pode ser calculado conforme a equação: 

Equação 6. Benefício direto do aumento da produtividade.  

𝐵𝑃 =  𝑃𝐷𝑖 ∗  𝑃𝑓 − 𝑃𝐷𝑠 ∗  𝑃𝑓 

Em que “BP” corresponde ao benefício do incremento da produtividade pelos sistemas 

irrigados em reais por ano, “PDi” à produtividade obtida no sistema irrigado em kg por ha, “Pf” 

ao preço de venda unitário final do produto em reais por kg, “PDs” à produtividade em sequeiro 

em kg por ha. Não foram consideradas diferenças de qualidade do produto agrícola entre os 

sistemas.  

Para a cultura semi-perene da cana-de-açúcar, o benefício do aumento da longevidade 

também foi considerado como benefício direto da irrigação.  O aumento da longevidade resultará 

em menores custos de produção de cana, uma vez que a necessidade de replantio da cana, a cada 

5 anos aproximadamente, demanda custos operacionais de preparo do solo, mudas, plantio e 

formação do canavial. Como a depreciação é a redução no valor físico do bem com o passar do 

tempo e uso e representa o valor necessário para a substituição do capital investido em bens de 

longa duração que sofrem desgastes até se tornarem inutilizáveis, ou seja, até o final da vida útil 

(FRIZZONE et al. 2005), adotou-se a variação da depreciação do canavial entre o sistema 

irrigado e em sequeiro como o benefício da longevidade (Equação 7). 

Equação 7. Benefício direto do aumento da longevidade. 

𝐵𝐿 = (
𝐶𝐹

𝐿𝑠
− 

𝐶𝐹

𝐿𝑖
) ∗ 𝐴𝑖 

Em que “BL” corresponde ao benefício do incremento da longevidade do canavial para 

sistemas irrigados, em reais por ano; “CF” ao custo de formação do canavial em reais por ha; 

“Ls” à longevidade esperada em sequeiro para a área que passou a receber irrigação, em anos; 

“Li” à longevidade esperada da área irrigada, em anos; e “Ai” à área irrigada em hectares. 

 

(7) 

 

(6) 

 

(5) 
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A qualidade da cana é outro fator importante na remuneração da atividade agrícola e na 

avaliação dos benefícios da irrigação. No entanto, devido a ausência de dados a qualidade da cana 

foi considerada a mesma entre os sistemas irrigados e sequeiros e foi fixada no valor de 129,41 kg 

de ATR por tonelada de cana-de-açúcar, que foi o valor médio da usina na safra. O preço do 

ATR foi considerado conforme o valor CONSECANA-SP para a safra analisada, uma vez que 

não há para o estado de Goiás. 

O benefício direto anualizado foi obtido pela soma dos benefícios da produtividade e da 

longevidade. 

Equação 8. Benefícios diretos totais do sistema de irrigação.  

𝐵𝐷 =  BP + BL 

Em que “BD” são os benefícios diretos totais, em reais por ano. 

3.7. Benefícios indiretos 

Na cultura de cana-de-açúcar foram considerados os benefícios indiretos da variação 

dos custos de colheita, conforme os autores BASTOS; LANDELL; MIRANDA (2016) e 

TEIXEIRA (2013). Visto que as equações de regressão linear para estimativa de custos de 

colheita a partir da produtividade dos autores diferiam entre si, foi realizada uma média dos 

resultados de ambas as equações para calcular a variação de custo da colheita decorrente da 

produtividade do canavial. O cálculo do benefício de variação dos custos de colheita é dado na 

Equação 9: 

Equação 9. Benefícios indiretos da variação do custo de colheita de cana.  

𝐵𝐶𝑜𝑙 =  CCols − CColi 

Em que “BCol” é o benefício indireto da variação dos custos de colheita do canavial em 

função da sua produtividade; “CCols” é o custo de colheita em sequeiro; e, “CColi” é o custo de 

colheita do canavial irrigado. 

Os benefícios indiretos apresentados por MATIOLI; FRIZZONE; PERES (1998) não 

foram incluídos, e os motivos da exclusão dos mesmos são discutidos no estudo de caso de cana-

de-açúcar. 

Já na cultura da soja, nenhum benefício indireto foi considerado, devido à ausência de 

dados referentes ao índice de colheita para estimar a fixação de nitrogênio e devido às 

especificidades para participação ao mercado de créditos de carbono, conforme benefícios 

indiretos sugeridos por WEGERER et al. (2015). A cultura do milho também não obteve 

benefícios indiretos. 

 

(8) 

 

(9) 
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3.8. Lucro 

Os lucros anuais foram obtidos pela subtração dos custos aos benefícios. No caso da 

cana-de-açúcar, foram calculados lucros considerando os seguintes cenários: lucro somente com 

o benefício da produtividade; com os benefícios de produtividade e longevidade; e, com os 

benefícios de produtividade, longevidade e redução no custo de colheita. 

Equação 10. Cálculo do lucro anual do sistema de irrigação 

𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 = 𝐵𝐷 − 𝐶𝑇 

Em que “Lucro” é calculado em reais por ano. 

A equação para a margem de lucro é apresentada a seguir (Equação 11): 

Equação 11 - Cálculo da margem de lucro sistema de irrigação 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑑𝑒 𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜 (%) =
𝐿𝑢𝑐𝑟𝑜

𝐵𝐷
. 100 

3.9. Fluxo de Caixa (FC) e Indicadores econômicos 

Os dados coletados referentes aos custos operacionais de uma única safra foram 

extrapolados durante toda a vida útil do sistema de irrigação, visando a estimativa de um fluxo de 

caixa do projeto. O fluxo de caixa é composto pelo ano “zero” com os investimentos iniciais no 

sistema de irrigação; e pelos anos “um” a “vinte” considerando as entradas incrementais da 

receita pelo aumento de produtividade dos sistemas de irrigação (desconsiderando benefícios 

indiretos); e as saídas referentes aos custos operacionais de consumo e demanda elétrica, 

manutenções, mão de obra e outros insumos. 

Para estimar um fluxo de caixa, foram analisadas séries históricas dos produtos e 

insumos envolvidos no sistema de irrigação. A partir da série histórica foram gerados índices de 

inflação específicos à cada componente e aplicados nas estimativas de preço futuro. A seguir, 

estão detalhadas as fontes e tipos de dados: 

 Inflação da Cana-de-açúcar: período 2003-17. Inflação anual de 9%. Fonte: 

CONSECANA-SP (2019). Devido a ausência de dados referentes a preços de cana em 

Goiás, foram utilizados os valores de SP como base para inflação. 

 Soja: duas bases de dados sendo uma do período 2003-17 (ESALQ/Paraná) e outra 2006-

17 (BOVESPA/Paranaguá). Inflação anual de 9,2%. Fonte: CEPEA (2018). 

 Milho: duas bases de dados sendo uma do período 2003-17 (Campinas) e outra de 2004-

17 (ESALQ/BOVESPA). Inflação anual de 9,2%. Fonte: CEPEA (2018b). 

 

(11) 

 

(10) 
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 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA: esse índice de inflação geral 

foi aplicado para preços futuros de mão de obra, outros insumos e deflação para fluxo de 

caixa presente. Período 2003-17. Inflação anual de 6,1%. Fonte: IPEADATA (2019). 

 Eletricidade: período de 2003-17 na região centro-oeste para a classe rural irrigante com 

inflação média de 11,1%. Fonte: ANEEL (2019). 

 Taxa de desconto e custo de oportunidade do capital (NTN-B Principal): Foi utilizado 

um rendimento alternativo de baixo risco com prazo semelhante à vida útil do projeto de 

irrigação, o tesouro indexado ao IPCA+ 2035 (NTN-B Principal) como taxa de custo de 

oportunidade do capital e de desconto do VPL. Período 2011-19. Média anual de 5,6%. 

Fonte: TESOURO NACIONAL (2019). 

A partir da geração do Fluxo de Caixa (FC) para os 20 anos de projeto, foram 

calculados: FC acumulado, FC presente, FC presente acumulado, TIR (%), VPL, VPL anual, 

Payback (retorno do investimento) simples e Payback descontado (anos), conforme as fórmulas a 

seguir. 

 Equação 12 – Cálculo do FC acumulado.  

𝐹𝐶 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑎) = 𝐹𝐶 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑎 − 1) + 𝐹𝐶 (𝑎) 

Sendo, a o ano do projeto a ser avaliado, FC (a) o fluxo de caixa do ano. O FC 

acumulado do ano 0 é igual a seu FC. 

 Equação 13 – Cáculo do FC presente.  

𝐹𝐶 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎) =
𝐹𝐶(𝑎)

(1 + 𝐼𝑃𝐶𝐴)𝑎
  

 

 Equação 14 – Cálculo do FC presente acumulado.  

𝐹𝐶 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑎) = 𝐹𝐶 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝑎 − 1) + 𝐹𝐶 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑎) 

TIR e VPL calculados automaticamente pelo programa Excel; Payback simples 

encontrado sobre FC acumulado; e, Payback descontado calculado sobre FC presente acumulado. 

 Equação 15 – Cálculo do VPL anual. Fonte: TREASY (2017)  

𝑉𝑃𝐿 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑉𝑃𝐿.
𝑖(1 + 𝑖)𝑡

(1 + 𝑖)𝑡 − 1
 

Sendo, i a taxa de desconto do projeto (NTN-B) e t a duração do projeto. 

3.10. Análise de sensibilidade e simulações dos benefícios em custo da eletricidade para 

irrigantes 

Devido à incerteza inerente às analises de viabilidade econômica e à variação de 

consumo anual, custos e preços de diversos fatores de produção ao longo da vida útil do projeto, 
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foram realizadas simulações para análise de sensibilidade pelo método de Monte Carlo. Tal 

método consiste de simulações de variações nos valores dos dados de entrada da análise e resulta 

em uma distribuição de frequência dos resultados esperados (MARQUES; FRIZZONE, 2005). A 

simulação dos dados foi por distribuição normal, portanto, o desvião-padrão foi definido a partir 

de análise de séries históricas de preço entre os períodos de 2003-17, deflacionadas com valores 

de IPCA (IPEADATA, 2019); e séries históricas de produtividades para o mesmo período. 

As variáveis selecionadas para análise de sensibilidade foram: preço da energia elétrica, 

preço de vendas dos produtos agrícolas e aumento de produtividade das culturas agrícolas pelo 

sistema de irrigação. 

Foram geradas 1000 repetições de variações de preço dentro de uma distribuição normal 

e valores de desvio-padrão informados para cada um dos 20 anos de vida útil do projeto. Dessa 

forma, foi possível realizar um gráfico de dispersão do VPL para as 1000 simulações geradas e 

avaliar a probabilidade de diferentes VPLs. A seguir, estão detalhadas as fontes e tipos de dados: 

 Custo da energia elétrica: período de 2003-17 na região centro-oeste para a classe rural 

irrigante com desvio-padrão de 5 centavos por kWh. Fonte: ANEEL (2019). 

 Desvio-padrão do preço da cana-de-açúcar: período 2003-17, agregados por médias 

anuais devido à sazonalidade de preço. Valor do desvio de 9 centavos por kg de ATR. 

Fonte: CONSECANA-SP (2019). 

 Soja: duas bases de dados sendo uma do período 2003-17 (ESALQ/Paraná) e outra 2006-

17 (BOVESPA/Paranaguá). Desvio-padrão avaliado a partir de médias e variações 

mensais com valor de 23 centavos por kg. Fonte: CEPEA (2018a). 

 Milho: duas bases de dados sendo uma de 2003-17 (Campinas) e outra de 2004-17 

(ESALQ/BOVESPA). Desvio-padrão avaliado a partir de médias e variações mensais 

com valor de 12 centavos por kg. Fonte: CEPEA (2018b). 

 Produtividade da cana-de-açúcar: desvio-padrão da produtividade anual de Goiás entre as 

safras 2005/06 a 2017/18. Valor de 4.867 kg por ha. Fonte: CONAB (2017). 

 Soja: desvio sobre a média de produtividade do Brasil no período 2003-17. Valor de 313 

kg por ha. Fonte: CONAB (2017). 

 Milho: desvio sobre a média de produtividade do Brasil em produtividade de milho de 

segunda safra no período 2003-17. Valor de 1072 kg por ha. Fonte: CONAB (2017). 

 

Recentemente, debateu-se sobre a alteração dos benefícios atuais em descontos sobre os 

preços e tarifações da energia elétrica para irrigantes. Especificamente, existem propostas 
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governamentais que pretendem anular alguns benefícios, conforme Decreto nº 9.642/2018. O 

boletim técnico elaborado pela CNA (2019) explica que o decreto prevê uma redução gradual nos 

descontos, ate eventual eliminação em 2023, na tarifa de preço para agricultores que são 

categorizados entre grupos “A” (alta tensão) e “B” (baixa tensão). O grupo “B” é composto de 

unidades consumidoras com fornecimento em tensão inferior a 2,3 kV e possuíam um desconto 

de 30% sobre a tarifa básica que para esse grupo era um benefício que se acumulava com o 

desconto referente ao horário reservado. Já o grupo “A” são compostos por unidades 

consumidoras de tensão igual ou superior a 2,3 kV e possuíam um desconto de 10% sobre a 

tarifa básica, mas que não era cumulativa com o desconto referente ao horário reservado (das 

21:30 às 06:00 horas). Ou seja, esse decreto terá maior impacto para o grupo “B” que terá 

alteração de preço para todos os horários, enquanto o grupo sofrerá alteração de preço somente 

fora do horário reservado. Portanto, por fins de análise do impacto potencial desse decreto foram 

realizadas simulações que calcularam qual seria o aumento máximo sobre a tarifa de cada grupo e 

substituído no custo da energia elétrica atual e realizada a análise monte-carlo sobre esses novos 

dados, gerando novas curvas (cada uma com mil VPLs simulados) na análise de sensibilidade. 
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4. ANÁLISE ECONÔMICA DE IRRIGAÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR 

Resumo 

A cana-de-açúcar é uma das mais antigas culturas agrícolas no Brasil e 
representa uma das maiores áreas de cultivo do país. Em um cenário de 
descarbonização das economias globais, a cana apresenta enorme potencial no 
desenvolvimento de produtos e geração de energica com baixa “pegada de carbono”. No 
entanto, momentos de crise e o desinteresse governamental resultaram em redução 
dos investimentos no setor sucroenergético e consequente redução da produtividade 
média nacional ao longo dos anos.  Os sistemas de irrigação são uma alternativa para 
o aumento da produtividade agrícola, no entanto, a lucratividade desses sistemas sob 
culturas de baixo valor agregado é incerta. Portanto, esse estudo realizou a coleta e 
processamento de dados econômicos de um sistema de irrigação linear móvel 
operado por uma usina de cana-de-açúcar localizada no estado de Góias, Brasil. 
Foram coletados dados referentes aos investimentos iniciais de projeto de irrigação 
que compuseram os custos anuais de depreciação e custo do capital e dados 
referentes ao custo operacional anual. Comparando os sistemas sequeiros e irrigados 
da usina, a análise considerou os benefícios de aumento de produtividade, de 
longevidade e da variação dos custos com colheita. Os resultados encontraram custos 
totais de irrigação de 1.005 reais por hectare (ha) em 6500 ha com irrigação 
suplementar (salvamento) em que o mesmo sistema é transportado para irrigar 
diversas áreas.  Dos custos anuais de irrigação, 88% corresponderam aos 
operacionais, destacando-se os custos com energia elétrica e mão de obra. A 
utilização de energia elétrica própria, co-gerada pela usina, favoreceu a lucratividade 
do empreendimento. Os ganhos de produtividade foram de 15 ton por ha e 
resultaram em um aumento de receita de 1.056 reais por ha. Já o aumento da 
longevidade de 2 anos resultou em uma economia de custos de 302 reais por ha. A 
variação de custo de colheita foi desprezível, com aumento de custos de 36 centavos 
por ha. Dessa forma, o sistema apresentou uma lucratividade positiva considerando 
os benefícios de produtividade e da somatória entre produtividade e longevidade, 
respectivamente de 98 e 400 reais por ha e as margens de 9% e 38%. A análise de 
sensibilidade pelo método de Monte-Carlo encontrou a probabilidade de ocorrência 
de VPL negativos em aproximadamente 13% dos mil cenários simulados. O autor 
conclui que a usina obteve lucratividade em seu sistema de irrigação, especialmente 
devido à sua capacidade de utilizar energia elétrica própria; e que outros benefícios da 
irrigação como a longevidade são importantes na análise econômica, mas devem ser 
realizados com cautela e de acordo com as especificidades do produtor. 

Palavras-chave: irrigação; cana-de-açúcar; análise econômica; financeira. 

 

Abstract 

Sugarcane is one of the oldest agricultural crops in Brazil and represents one 
of the largest harvest areas of the country. In a scenario of decarbonization of the 
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global economies, sugarcane presents enormous potential in product development, 
fuel and power generation with low carbon footprint. However, moments of 
economic crisis and government disinterest have resulted in decreased investments 
and consequentially reduction of average crop yield over the years. Irrigation systems 
are an alternative for increasing agricultural yield; however, its profitability on low 
value-added crops is uncertain. Therefore, this study collected and processed 
economic data of a mobile linear irrigation system operated by a sugarcane mill 
located in the state of Góias, Brazil. Data were collected on the irrigation project 
initial investments that comprised the fixed annual costs of depreciation and cost of 
capital. Data were also collected for a season of irrigation operating cost. Comparing 
the rainfed and irrigated crops of the sugarcane mill, the analysis considered the 
benefits of increased yield, crop longevity until replantation and harvesting costs 
variation. The analysis resulted on total irrigation costs of BR$ 1,005 per ha in 6500 
ha with supplemental irrigation, in which the same system is transported to irrigate 
several areas. Of the total annual costs, 88% corresponded to the operational costs of 
irrigation, standing out the costs with electricity and labor. The use of the mill’s co-
generated own electricity, favored irrigation’s profitability. Yield increase by irrigation 
were in average 15 tons per ha and resulted in a revenue increase of BR$ 1,056 per 
ha. Whereas the increase of crop longevity by 2 years resulted in cost savings of BR$ 
302 per ha. Harvesting costs variation on irrigated crops was negligible, with 
estimated cost increases of BR$ 0.36 per ha. Thus, the system had a positive 
profitability considering yield benefits and the sum of yield and longevity, 
respectively, of BR$ 98 and 400 per ha and margins of 9% and 38%. Sensitivity 
analysis by the Monte Carlo method found the probability of negative NPV 
occurrence in 13% of the thousand simulated scenarios. The author concludes that 
the sugarcane mill achieved profitability in its irrigation system, especially due to its 
capability of using its own electricity; and concludes that other benefits of irrigation 
such as longevity are important in economic analysis but should be carried out with 
caution and according to the specifics of each producer. 

Keywords: irrigation; sugarcane; economic analysis; finance. 

 

4.1. Introdução 

A cultura da cana-de-açúcar é de grande importância agrícola para o Brasil. Além da 

produção de açúcar, a cana-de-açúcar é amplamente utilizada na produção do biocombustível de 

etanol anidro, misturado à gasolina; etanol hidratado utilizado diretamente no abastecimento dos 

veículos; e na produção de eletricidade através da queima do bagaço da cana. Conforme 

levantamento, estima-se para a safra 2017/18, a produção de 635,6 milhões de toneladas de cana-

de-açúcar no Brasil, respresentando uma área 8,74 milhões de hectares. A produção de açúcar 

está estimada em 39,5 milhões de toneladas, a de etanol anidro em 11,2 bilhões de litros e a de 

etanol hidratado em 15,9 bilhões de litros (CONAB, 2017). Ademais, dados da empresa de 

pesquisa energética (EPE, 2017) estimam que, para o ano de 2017, os produtos de cana-de-açúcar 
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foram responsáveis por 17,5% da oferta interna de energia e o bagaço da cana por 11,7% do 

consumo final, totalizando 29.791 toneladas equivalentes de petróleo.  

No entanto, as fontes não-renováveis ainda contabilizam por 56,5% da oferta de energia 

interna. Devido às metas de descarbonização da economia firmadas no Acordo de Paris durante a 

Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2015, ou COP21, o Brasil 

desenvolveu uma política pública de incentivo aos biocombustíveis renováveis, o “RenovaBio” 

(MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2017). Dessa forma, é esperado um crescimento na 

produção e oferta de energia renováveis.  

Apesar de sua importância e esperado crescimento, o setor têm enfrentado dificuldades 

financeiras e mantido relativamente estagnados os indicadores de produtividades agrícolas para a 

cultura de cana-de-açúcar. Dados da série histórica de produção agrícola levantados pela 

(CONAB, 2019) indicam que a produtividade de cana-de-açúcar prevista para a safra de 2017/18 

será ligeiramente inferior à da primeira safra coletada, de 2005/06, e aproximadamente 9 ton por 

ha inferior à da safra 2009/10 a qual atingiu o pico de produtividade média de 81,6 ton por ha. 

De fato, a tendência pela regressão linear dos dados, indicam uma perda média de produtividade 

de 457 kg por ha ao ano (Figura 12).  

 
Figura 12. Série histórica da produtividade de colmos frescos de cana-de-açúcar no Brasil. Fonte: 
CONAB (2019). *Previsão. 

Dessa forma, os produtores visam melhorias e técnicas que permitam o aumento da 

produtividade para diluir os custos fixos de produção. A irrigação apresenta-se como uma 

possibilidade de incrementos significativos à produtividade. Diversos autores avaliaram os ganhos 

produtivos da irrigação de cana-de-açúcar e encontraram resultados variados conforme região 

estudada, ciclo da cultura irrigado e manejo da irrigação e cultura. Os maiores ganhos foram 

encontrados por DALRI (2004) em gotejamento subsuperficial na região de Botucatu - SP de 98 

ton por ha e ano para o primeiro ciclo; por SOUSA; BERNARDO; CARVALHO (1999) na 

região de Campos dos Goytacazes - RJ, de 80 ton por ha e ano; e por DALRI; CRUZ (2002) com 
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irrigação plena na região de Botucatu – SP de 56 ton por ha e ano, tais valores reforçam que a 

cultura da cana-de-açúcar apresenta resposta elevada aos recursos hídricos, conforme STEDUTO 

et al. (2012) que considerou um coeficiente de resposta hídrico (Ky) para cultura de 1,2 

categorizando-a como cultura de alta resposta, acima de 1,0. 

No entanto, diversas limitações condicionam a utilização e expansão da irrigação. 

MARIN; DE CARVALHO (2012) avaliaram a deficiência produtiva da cultura para o principal 

estado produtor do Brasil, SP, e encontraram que as maiores limitações à produtividade na região 

em ordem decrescente foram: fatores socioeconômicos, bióticos e de manejo da cultura (42%), 

radiação solar (16%), solo (15%), défice hídrico (12%), etc. Demonstrando que a suplementação 

hídrica não apresenta a maior importância produtiva para a região devido ao regime 

pluviométrico local. Além das condições locais, os agricultores devem considerar também os 

riscos econômicos dos sistemas de irrigação para a cultura. MARQUES; FRIZZONE (2005) 

modelaram resultados econômicos para irrigação da cultura na região de Piracicaba – SP e 

encontraram baixa probabilidade de lucro (18,7%). MATIOLI; FRIZZONE; PERES (1998) 

estimaram também a rentabilidade de irrigação da cultura para a região de Ribeirão Preto - SP e 

encontrarm que a prática só apresentaria lucratividade na irrigação da cana-soca de início de safra 

(inciando o ciclo em Maio e Julho).  Portanto, o presente estudo objetivou a avaliação financeira 

de um sistema de irrigação para a cana-de-açúcar, visando a determinação do resultado 

econômico de tais sistemas e metodologias para avaliação da irrigação de cana-de-açúcar. 

4.2. Material e Metodos 

Coleta de dados  

Os dados foram coletados através do preenchimento de uma planilha previamente 

elaborada visando contemplar todas as informações importantes para formação dos custos e 

benefícios do sistema irrigado e enviados para o responsável de um sistema de irrigação para o 

preenchimento. 

Os dados coletados competem a um sistema de irrigação de cana-de-açúcar praticados 

por uma usina localizada no estado de Goiás, que possui um sistema de irrigação por sistema 

linear móvel e rebocável, o qual foi utilizada para diferentes regimes de irrigação suplementar na 

cultura de cana. Os dados preenchidos contemplaram os anos iniciais do investimento na 

formação do custo fixo e dados dos custos operacionais médios referentes à safra 2016/17. A 

região se caracteriza por um clima “Am” na classificação Koppen (ALVARES et al. 2013), e 

dados da estação meteorológica mais próxima fornecidos pela Banco de Dados Meteorológicos 

para Ensino e Pesquisa indicam uma média pluviométrica de 1.622 mm por ano (INMET, 2017). 
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Custos 

Para a análise econômica foram considerados os custos e benefícios incrementais 

(marginais) do projeto de irrigação. Dessa forma, não foram coletados todos os custos de 

produção da cultura, mas os custos referentes à implantação e condução do sistema de irrigação. 

A análise de custos foi dividida entre custos fixos de investimentos iniciais e custos 

operacionais. A avaliação foi feita por anuidades, transformando os custos fixos em depreciações 

anuais e coletando o custo anual das operações. Dessa forma, foram coletados custos de 

investimentos iniciais, bem como a vida útil esperada para cada componente de irrigação e seu 

valor residual. Outro componente considerado na anuidade do custo fixo é referente ao Custo de 

Capital. Para tanto, foi considerado o custo de oportunidade à uma taxa de juros pré-

determinada. Portanto, os custos fixos anuais foram compostos de depreciações e custos do 

capital. 

Foram coletados também os custos operacionais anuais do sistema de irrigação. Então, 

foram levantados gastos com diesel, lubrificantes, gasolina, água, energia elétrica, materais e 

equipamentos de reposição do sistema e a mão de obra operacional. 

Benefícios 

Para coletar somente os benefícios incrementais do projeto de irrigação de cana, foram 

comparados os sistemas irrigados e sequeiros para a mesma área. 

A análise dos benefícios foi dividida entre benefícios direto e indiretos da irrigação. Os 

benefícios diretos consistem do aumento da produtividade da cultura e da longevidade do 

canavial irrigado em comparação com a produtividade e longevidade da produção em sequeiro. 

O benefício direto da produtividade consiste em avaliar o aumento da receita obtido 

pela produção excedente de cana-de-açúcar. Visto que o estudo de caso se trata de uma usina 

com produção agroindustrial e a cana excedente é processada e não vendida, foi estipulada uma 

precificação sobre a matéria-prima com base nos valores de ATR praticados na safra e a 

qualidade da cana produzida. 

O benefício direto da longevidade foi atribuído à redução nos custos de produção da 

cultura que necessitará de uma quantidade menos frequente de reformas ao longo de seu ciclo 

produtivo e reduzirá os custos com preparo da área, plantio e formação do novo canavial, etc. 

Dessa forma, foi considerado como benefício direto da longevidade a redução nos custos de 

depreciação da formação do canavial. 

Os benefícios indiretos consistem na alteração dos custos de colheita em função da 

produtividade do canavial. A estimativa de redução de custo de colheita foi realizada conforme 

BASTOS; LANDELL; MIRANDA (2016); e, TEIXEIRA (2013). 



50 
 

Outros benefícios indiretos, não considerados nesse estudo, também são encontrados 

na literatura. FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE (2001) e MATIOLI; FRIZZONE; PERES 

(1998) definiram como benefícios indiretos da irrigação os seguintes itens: i) redução de custos 

com a dispensa de arrendamentos; ii) redução de custos com preparo de solo, plantio e tratos 

culturais cana-planta; iii) redução de custos nos tratos culturais cana-soca; e iv) redução de custos 

com transporte.  

Portanto, as análises de benefícios e lucratividades foram realizadas para diferentes 

cenários: o primeiro considera somente o benefício da produtividade; a segunda considera a 

somatória dos benefícios diretos, de produtividade e longevidade; a terceira considera a somatória 

dos benefícios diretos e indiretos, acrescentando o benefício da redução de custos de colheita. 

Fluxo de caixa e indicadores financeiros 

Os benefícios e custos operacioanais coletados referentes a uma safra foram 

extrapolados para todo o período de duração do projeto, estimando assim um fluxo de caixa. 

Para a geração dos preços futuros foram analisadas as séries históricas de preços dos diferentes 

insumos e produtos e gerados valores de inflação para cada componente. A partir da geração do 

Fluxo de Caixa (FC) para os 20 anos de projeto, foram calculados: FC acumulado, FC presente, 

FC presente acumulado, TIR, VPL, VPL anual, Payback simples e Payback descontado. 

Sensibilidade 

Visto que os dados foram coletados referentes a uma safra e há um grau de incerteza 

nos indicadores econômicos devido às variações temporais, foram realizadas análises de 

sensibilidade pelo método de simulação Monte Carlo. A simulação dos dados foi por distribuição 

normal, portanto, o desvião-padrão foi definido a partir de análise de séries de preço históricas. 

As variáveis selecionadas para análise de sensibilidade foram: preço da energia elétrica, 

preço de vendas dos produtos agrícolas e aumento de produtividade das culturas agrícolas pelo 

sistema de irrigação. 

Adicionalmente, foram simulados os impactos econômicos de uma eventual perda dos 

benefícios sobre tarifa de preços de energia elétrica, conforme Decreto nº 9.642/2018 (CNA, 

2019) para os grupos irrigantes rurais A (alta tensão) e B (baixa tensão), que foram categorizados 

como simulações “A” e “B”, respectivamente. 

Atualmente, a perda de benefício sobre a tarifa para esses grupos resultaria em maior 

impacto para o grupo “B”, visto que atualmente para o grupo “A”, o desconto não é cumulativo 

com o desconto do período de horário reservado, ou seja, esse decreto só impactaria nos preços 

da tarifa de irrigação que ocorrem fora do período reservado. Portanto, a simulação B 

representaria o impacto real, enquanto a simulação representaria o impacto máximo potencial. 
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Visto que a usina utilizou energia elétrica de co-geração, tal decreto teria impacto nulo 

no projeto, mas simulou-se um aumento de custo da energia em igual proporção a fim de simular 

o impacto potencial dessa política para os irrigantes. 

Finalmente, foi gerado também um cenário de simulação que considerou um custo de 

oportunidade de energia elétrica mais próximo à média de mercado da região, obtido pelo preço 

médio deflacionado da venda de energia elétrica das usinas em leilões. Tal simulação é 

importante, uma vez que o custo da venda de energia elétrica é muito específico por contrato, 

safra, usina, etc. e os dados fornecidos se encontravam muito acima da média. 

4.3. Resultados e Discussão 

Alguns dos parâmetros e dados referentes ao projeto e resultados da irrigação são 

apresentados a seguir (Tabela 1). Nota-se que tratando de um sistema de irrigação linear 

rebocável, o mesmo foi utilizado para irrigar um grande número de áreas de forma suplementar. 

Ou seja, o sistema cobriu uma grande área de irrigação, mas essas áreas não aproveitaram os 

benefícios da irrigação plena.   

Tabela 1 - Parametros da irrigação no estudo de caso da cana. *Foi definido pelos valores de preço de ATR e 
qualidade da cana. 

Lâmina anual de irrigação aplicada (mm)  138,46  
Área total (ha)  6.500,00  
Excedente de produção (kg)  96.913.234,23  
Preço de venda (R$ kg-1) *  0,07  
Receita (R$)  6.866.494,05  
Aumento de produtividade (kg ha-1)  14.909,73  

4.3.1. Custo Fixo (CF)  

Os custos fixos da irrigação, separados em seus custos de investimentos iniciais, valores 

residuais, vida útil esperada e os valores anuais de depreciação e custo de capital em valores total 

anual, valores por hectare e por mm de irrigação são apresentados na Tabela 2. Devido à 

capacidade de utilizar o aparelho de irrigação rebocável em múltiplas áreas, foram necessários 

elevados investimentos em valas e tubulações para as áreas. O custo elevado com tubulação é 

justificado devido a necessidade de utilizar uma tubulação especial que comporte a água residuária 

da usina a temperaturas elevadas. O custo fixo da irrigação atingiu valores de 113 reais por ha; 

sendo a maior parcela o custo de oportunidade do capital de 61 reais por ha, o que é justificado 

pelos elevados investimentos iniciais que totalizaram aproximadamente de 7,1 milhões de reais e 

imobilizaram esse grande volume de capital no início do projeto, impossibilitando a aplicação e 

rendimento alternativo do capital. 
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Tabela 2. Investimentos iniciais, valores residuais e vida útil dos componentes do sistema de irrigação, custo fixo 
anualizado de depreciações dos componentes e custo do capital em reais ao ano: totais, por hectare e por lâmina de 
irrigação.  

Origem 
Investimento 
inicial (R$) 

Valor 
Residual 

Vida Util 
(anos) 

Anual 

Total (R$) (R$ ha-1) (R$ mm-1) 

Tubulação 4.900.000,00 - 20 245.000,00 37,69 1.769,44 
Oficina de irrigação 250.000,00 - 50 5.000,00 0,77 36,11 
Tratores e retroescavadeira 1.010.000,00 151.500,00 20 42.925,00 6,60 310,01 
Casa de Bombas 112.500,00 - 20 5.625,00 0,87 40,63 
Aparelho de irrigação 450.000,00 120.000,00 20 16.500,00 2,54 119,17 
Planejamento do projeto 150.000,00 - 20 7.500,00 1,15 54,17 
Transporte e montagem 24.000,00 - 20 1.200,00 0,18 8,67 
Abertura de valas 261.000,00 - 20 13.050,00 2,01 94,25 
Custo do Capital - - - 397.963,48 61,23 2.874,18  
Total 7.157.500,00 

 
- 734.763,48 113,04 5.306,63  

 

A composição do custo fixo do sistema de irrigação é apresentada a seguir (Figura 13). 

Os custos de transporte e montagem, casa de bombas, oficina de irrigação e planejamento do 

projeto foram agregados na categoria “outros”.   

 
Figura 13. Composição percentual do custo fixo de irrigação no estudo de caso da cana. 

Nota-se que o custo de capital e tubulação compuseram a maior parte do custo fixo. 

Interessante notar que, em se tratando de um sistema linear e rebocável, os custos do aparelho de 

irrigação em si são relativamente baixos na composição do custo fixo em comparação a outros 

sistemas de irrigação. Isso ocorre, pois, um único aparelho pode ser utilizado em diversas áreas, 

mas exige uma quantidade maior de investimento em preparação das áreas para receber o sistema 

de irrigação. 

4.3.2. Custos Operacionais (COP) 

Os custos operacionais de irrigação são apresentados a seguir em valores anuais, anuais 

por hectare e pela lâmina aplicada de irrigação (Tabela 3). Destacam-se os custos com energia 

elétrica e mão de obra. A energia elétrica utilizada para abastecer o sistema de irrigação é co-
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gerada pela própria usina. Dessa forma, foi considerado o custo de oportunidade da energia 

elétrica que a usina deixou de vender para utilizar no seu sistema de irrigação. Esse fator se 

demonstrou vantajoso para a viabilidade econômica de irrigação, visto que o custo de 

oportunidade da venda da energia elétrica é inferior ao custo de aquisição de energia da rede. 

Tabela 3. Custos operacionais de irrigação por componentes no estudo de caso da cana e em valores totais, por 
hectare e por lâmina aplicada, ao ano. 

 
Valor anual (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Energia elétrica 3.347.908,20 515,06 24.179,34 
Manutenção 150.000,00 23,08 1.083,33 
Mão de obra 1.995.840,00 307,05 14.414,40 
Diesel e lubrificantes 302.000,00 46,46 2.181,11 
Total 5.493.748,20 845,19 39.677,07 

 

A Figura 14 a seguir apresenta a composição dos custos operacionais. 

 
Figura 14. Composição percentual dos custos operacionais de irrigação no estudo de caso da cana. 

4.3.3.  Custos Totais Anuais (CT) 

Os custos totais anuais da irrigação são obtidos pela soma dos custos anuais fixos e 

operacionas. São apresentados na Tabela 4 todos os custos encontrados para o sistema de 

irrigação.  
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Tabela 4. Custo total do sistema de irrigação por componentes no estudo de caso da cana e em valores totais anuais, 
por hectare e por lâmina aplicada, ao ano. 

 
R$ ano-1 R$ ha-1 ano-1 R$ mm-1 ano-1 Participação 

Custo Total do Sistema 6.338.034,83 975,08 45.774,70 100% 
Custos Operacionais 

   
 

Energia elétrica 3.347.908,20 515,06 24.179,34 51,27% 
Manutenção 150.000,00 23,08 1.083,33 2,30% 
Mão de obra 1.995.840,00 307,05 14.414,40 30,56% 
Outros insumos 302.000,00 46,46 2.181,11 4,62% 

Total Custo Operacional 5.493.748,20 845,19 39.677,07 88.75% 

Custos Fixos 
   

 
Tubulação 245.000,00 37,69 1.769,44 3,75% 
Oficina de irrigação 5.000,00 0,77 36,11 0,08% 
Tratores e retroescavadeira 42.925,00 6,60 310,01 0,66% 
Casa de Bombas 5.625,00 0,87 40,63 0,09% 
Aparelho de irrigação 16.500,00 2,54 119,17 0,25% 
Planejamento do projeto 7.500,00 1,15 54,17 0,11% 
Transporte e montagem 1.200,00 0,18 8,67 0,02% 
Abertura de valas 13.050,00 2,01 94,25 0,20% 
Custo do Capital 397.963,48 61,23 2.874,18  6,09% 

Total Custo Fixo 734.763,48 113,04 5.306,63  11,25% 

 

A composição do custo total entre participação dos custos fixos e operacionais e entre 

todos os componentes da irrigação é apresentada na Figura 15. Nota-se que os custos mais 

significativos na formação do custo anual total foram: custo com energia elétrica (51%), mão de 

obra (30%) e custo do capital (6%), totalizando 87% dos custos anuais. 

A  B 

Figura 15. Composição do custo total de irrigação para o estudo de caso da cana: entre CF e COP (A) e 
entre todos os componentes (B). 

4.3.4. Benefícios: cenários de análise. 

O primeiro cenário da análise financeira de irrigação considerou somente o aumento de 

produtividade da cana e o seu incremento na receita da atividade agrícola; o segundo somou o 

benefício da longevidade; e, o terceiro adicionou as variações de custo com colheita em função da 

produtividade. A Tabela 5 apresenta os benefícios estimados para cada etapa. 
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Tabela 5. Benefícios da irrigação por cenários no estudo de caso da cana, em valores totais, por hectare e por lâmina 
de irrigação, ao ano. 

  R$ ano-1 R$ ha-1 ano-1 R$ mm-1 ano-1 

Cenário 1 (Produtividade) 6.866.494,05 1.056,38 49.591,35 
Cenário 2 (Produtividade e longevidade) 8.826.785,72 1.357,97 63.749,01 

+ Depreciação do canavial 1.960.291,67 301,58 14.157,66 
Cenário 3 (Produtividade, longevidade e colheita) 8.824.461,34 1.357,61 63.732,22 

+ Variação Custo da Colheita por produtividade      -2.324,37   -0,36      -16,79 

A estimativa de custo de colheita foi realizada utilizando como base a média entre os 

resultados da equação dada por dois autores. Ao igualar a 0 a derivada da função de regressão 

apresentada pelos autores, encontramos que o ponto ótimos de custo de colheita de um dos 

autores estava em uma produtividade de 101 ton por ha (TEIXEIRA, 2013) e do outro autor em 

129 ton por ha (BASTOS; LANDELL; MIRANDA, 2016). Portanto, considerando a 

produtividade encontrada em sequeiro de 101 e irrigado de 116 ton por ha, houve um aumento e 

uma redução no custo de colheita para cada método, o que resultou em média a um aumento de 

custo de colheita de 2 centavos por tonelada de cana colhida. Essa pequena variação teve pouco 

efeito sobre o benefício total. 

A Figura 16 apresenta o comparativo de produtividades e receitas entre os sistemas 

irrigado e sequeiro. 

 
Figura 16. Comparativos entre produtividades e receitas para os sistemas sequeiro e irrigado de cana. 

4.3.5. Lucro: cenários de análise. 

Subtraindo-se os custos dos benefícios, encontramos os lucros de cada cenário. A 

Tabela 6 apresenta os lucros e margens encontrados em cada cenário. Apesar da menor margem 

no primeiro cenário, todos foram lucrativos.  
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Tabela 6. Lucro da irrigação por cenários de benefícios da irrigação no estudo de caso da cana, em valores totais, 
por hectare e por lâmina de irrigação, ao ano. 

 
R$ ano-1 R$ ha-1 R$ mm-1 Margem 

Cenário 1 335.982,37 51,69 2.426,54 4,89% 
Cenário 2 2.296.274,04 353,27 16.584,20 33,44% 
Cenário 3 2.293.949,66 352,92 16.567,41 33,41% 

A lucratividade do sistema de irrigação foi alcançada, ainda que não tenha sido 

considerado os benefícios indiretos propostos por  FRIZZONE; MATIOLI; REZENDE (2001) 

e MATIOLI; FRIZZONE; PERES (1998), que consideraram também os seguintes benefícios: i) 

redução de custos com a dispensa de arrendamentos; ii) redução de custos com preparo de solo, 

plantio e tratos culturais cana-planta; iii) redução de custos nos tratos culturais cana-soca; e iv) 

redução de custos com transporte. 

Os três primeiros itens consideram que a unidade industrial está operando em máxima 

capacidade e, ao aumentar sua produtividade agrícola, irá dispensar áreas de produção agrícola. 

No entanto, as usinas muitas vezes operam abaixo da sua capacidade industrial e aumento da 

produtividade não resultará em redução de área produtiva, e sim, redução da ociosidade 

industrial. Ademais, ainda que a usina esteja operando em máxima capacidade industrial, poderia 

optar por adquirir menos cana de fornecedores terceiros ao invés da redução da área de produção 

própria. Outra opção seria vender o excedente de matéria prima para alguma unidade industrial 

próxima, ainda que menos provável. Poderia-se argumentar que os três primeiros itens, na 

realidade, consideram todo o custo de um projeto alternativo como o benefício do projeto 

principal, sendo o projeto principal a produção de cana-de-açúcar via irrigação e o alternativo, via 

sequeiro. 

Para o quarto item, seria necessário que as áreas de irrigação sejam próximas à usina e 

que a irrigação resulte em redução de produção ou aquisição de matérias primas mais distantes 

que apresentam custos de transportes mais elevados, o que deve ser avaliado para cada caso 

específico. 

Portanto, os autores sugerem que não se inclua esses itens nos benefícios indiretos, 

exceto se a análise do caso em específico demonstrar que de fato haverá uma redução nos outros 

custos de produção em decorrência do aumento de produtividade por irrigação. Tais itens podem 

ser considerados em uma análise de alternativas, comparando o projeto de adoção da irrigação 

com o projeto de expansão da área de cultivo de sequeiro para obtenção da produção desejada. 

Em último caso, se ainda for desejada a inclusão desses itens nos benefícios indiretos, sugere-se, 

então que seja utilize a diferença de custo entre os projetos, ao invés do custo cheio do projeto 

em sequeiro. 
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A Figura 17 apresenta a visualização dos resultados de lucro em valores anuais totais 

(A), por hectare (B) e por lâmina (mm) de irrigação aplicada (C) para o primeiro cenário, de 

produtividade. 

A  B 

 C 

Figura 17. Primeiro cenário (considerando somente o benefício da produtividade) de resultados 
agregados de custo, benefício e lucro para irrigação de cana em valores anuais totais (A), por hectare (B) e 
por lâmina anual de irrigação (C). 

 

A Figura 18 apresenta a visualização dos resultados de lucro para o segundo cenário, que 

considera os benefícios de produtividade e longevidade. 
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 A    B 

  C 
Figura 18. Segundo cenário (considerando os benefícios de produtividade e longevidade) de resultados 
agregados de custo, benefício e lucro para irrigação de cana em valores anuais totais (A), por hectare (B) e 
por lâmina anual de irrigação (C). 

4.3.6. Fluxo de Caixa e Indicadores Financeiros 

Pela extrapolação dos resultados encontrados, foi estimado o fluxo de caixa do projeto 

no horizonte de 20 anos. A Figura 19 a seguir mostra as entradas e saídas do projeto de irrigação 

ao longo de sua vida útil. É visível que ocorrem elevados investimentos iniciais representando a 

saída no ano 0. A partir do ano 1, as receitas representam volumes maiores do que a saída, no 

entanto à uma taxa inflacionária inferior do que a de saída, mais especificamente ao componente 

de saídas com consumo de eletricidade que apresentou uma elevada taxa de inflação para a região 

e categoria analisada. Dessa forma, o aumento da receita prevalece até aproximadamente o 10º 

ano, a partir do qual, o efeito cumulativo da inflação da energia resulta em aumento de custos 

maiores do que os da receita e a entrada de caixa começa a declinar. Ao ano 20, o aumento de 

receita por valores residuais apresenta pouca influência no fluxo de caixa, visto que os 

componentes mais significativos do custo fixo não apresentaram valores residuais. A incerteza 
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dos preços futuros desses componentes dentro desse longo horizonte de análise reduz a 

assertividade da estimativa de fluxo de caixa e requerem cautela nas conclusões das análises 

desses dados. É possível afirmar que caso os valores de inflação da energia elétrica mantenham-se 

próximos a esses níveis históricos, a lucratividade do sistema de irrigação será prejudicada no 

longo prazo. 

 

 
Figura 19. Demonstrativo das entradas (+) e saídas (-) estimadas no fluxo de caixa do projeto de irrigação 
no estudo de caso da cana. 

A partir do fluxo de caixa estimado foram gerados indicadores financeiros para o 

projeto de TIR, VPL total e anual, Paybacks simples e descontados. Os indicadores demonstram a 

viabilidade do sistema de irrigação (Tabela 7). O payback do projeto foi favorecido devido as 

características do sistema móvel que permite a irrigação de um grande número de áreas e leva a 

uma diluição dos custos fixos, mas a um aumento dos custos operacionais.  

Foram gerados também os indicadores para os cenários 2 e 3 que apresentam pouca 

variação entre si, mas melhoram significativamente a lucratividade do sistema devido ao benefício 

da redução do custo de depreciação do canavial obtido pela maior longevidade dos canaviais 

irrigados (Tabela 7). 

 O que contribui para que estes valores de TIR e Payback sejam bastante atrativos para 

investimentros na irrigação de cana-de-açúcar na Usina Cerradinho em Goiás, é o fato de que 

estas áreas irrigadas são bem próximas da unidade industrial, com pequeno desnível geométrico 

entre a fonte de água e a área irrigada e o fato da energia utilizada no bombeamento ser co-gerada 

na própria usina, o que resulta em um baixo custo de aquisição e operação do sistema de 

irrigação. Áreas mais distantes da usina e com maiores desníveis geométricos impactarão a 

atratividade de investimento e reduzirá os valores de TIR e Payback, uma vez que o investimento 

no sistema de irrigação será bem maior e a energia co-gerada para ser transportada para outras 

áreas de produção não contínuas às terras da unidade industrial, deverá pagar “pedágio” à 

concessionária elétrica que possui o “direito legal” de distribuir energia elétrica na região. 
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Tabela 7. Indicadores financeiros do projeto de irrigação por cenários de benefícios no estudo de caso da cana. 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 

TIR (%) 25,5% 55,8% 55,8% 
VPL (R$) 17.080.380,05 56.119.366,10  56.073.076,46  
VPL (R$ ha-1) 2.627,75 8.633,75 8.626,63 
Payback simples (anos) 5 2 2 
Payback descontado (anos) 6 3 3 
VPL anual (R$) 1.436.408,85 4.719.470,76 4.715.577,94  
VPL anual (R$ ha-1) 220,99 726,07  725,47 

4.3.7. Análise de Sensibilidade – Monte-Carlo 

A análise de sensibilidade foi realizada pelo método de Monte-Carlo por distribuição 

normal e utilizando a série histórica de preços deflacionados das variáveis: preço de venda da 

cana-de-açúcar, custo da eletricidade e ganhos produtivos da irrigação. A análise gerou 1000 

cenários com as simulações de valores para as variáveis simultaneamente, variando os valores de 

cada variável em todos os 20 anos estimados do projeto. A partir desses valores gerados, 

estimou-se o fluxo de caixa de cada ano e por último, um único valor de VPL para cada uma das 

1000 simulações. A Figura 20 mostra o gráfico de dispersão em que cada ponto representa um 

entre mil VPLs simulados.  

Adicionalmente, foram simulados os impactos sobre o VPL dos impactos econômicos 

de uma eventual perda dos benefícios sobre tarifa de preços de energia elétrica, conforme decreto 

Decreto nº 9.642/2018 (CNA, 2019) para os grupos tarifários da classe “rural irrigante” “A” e 

“B” (Figura 20). 

 E, visto que o custo da venda de energia elétrica é muito específica por contrato, safra, 

usina, etc. também foi simulado um cenário que considerou o custo médio da energia elétrica 

vendida em leilão por usinas de cana-de-açúcar no estado de Goiás, que atingiram um preço 

médio deflacionado por IPCA de 160 reais por MWh (ANEEL, 2019b), denominada “Simulação 

L” (Figura 20). 
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Figura 20. Resultados da analise de sensibilidade por Monte-Carlo sobre o VPL do projeto de irrigação, 
da simulação para os grupos irrigantes “A” e “B” e da simulação de venda da energia a custo de leilão, no 
estudo de caso da cana. 

Considerando a interseção dos dados no eixo vertical, podemos estimar a probabilidade 

de viabilidade do projeto e o risco de inviabilidade, ou seja, o percentual de cenários com VPLs 

positivos e negativos, respectivamente. Esse ponto se encontra próximo aos 13,4% nos dados 

reais, 39% na “simulação A”; 99% em “B”; e, 0,4% em “L”.  

 Portanto, conclui-se que a análise de sensibilidade estimou uma taxa de risco real de 

13,4% e uma probabilidade de viabilidade do projeto (VPL positivo) 86,6%. No entanto, vale 

ressaltar que VPLs positivos e próximos a zero não são o suficiente para considerar o projeto 

como bem-sucedido. Muitos investidores podem argumentar que não seria satisfatório um 

investimento tão grande para um retorno de VPL tão baixo e tal análise seria subjetiva e 

especifica para cada investidor. 

Vale ressaltar também que, efetivamente, o impacto em A ou B seria nulo, pois a usina 

utiliza energia própria e a alteração da tarifa de compra de energia teria um impacto mínimo, visto 

que a usina teve um custo de oportunidade de venda da sua energia própria. Mas a fins de 

simulação, demonstra-se que os impactos das simulações “A” e “B” seriam altamente prejudiciais 

para a usina. 

Já a simulação “J”, que representa um cenário mais plausível e provável de ocorrência, 

trouxe ganhos significativos para a lucratividade de irrigação, pois o custo médio de venda em 

leilão da energia elétrica por usinas no estado de GO foi bem inferior ao praticado pela usina 

naquela safra. Dessa forma, a redução no custo de oportunidade da venda da energia resultou em 

menor custo de utilização da energia por irrigação e, consequentemente, quase anulou o risco de 

inviabilidade do projeto que aproximou de 0%. 

A Tabela 8 a seguir mostra os valores de máxima, mínima, média e desvio-padrão dos 

VPLs simulados. A simulação A resultou em uma redução da média de VPLs em 

aproximadamente 79%; em “B” a perda média foi de aprox. 298%; enquanto em “L” o ganho 
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médio foi de aprox. 218%. Ou seja, a alteração do custo de energia elétrica obteve resultados 

muito expressivos. 

Tabela 8. Estatísticas da Análise de Sensibilidade para cada cenário simulado no estudo de caso da cana, valores em 
reais. 

 
Real A B L 

Mínimo -33.671.981,28 -56.426.868,83 -77.553.797,83 -40.753.400,27 

Máximo 57.046.302,75  54.052.233,51  14.808.999,12  87.799.185,45  
Média 17.309.632,66  3.621.092,32 -34.213.897,57 39.724.369,33  
Desvio-padrão 14.549.875,19 14.554.902,71 14.859.995,56  14.630.809,10  

4.4. Conclusões 

A partir da ferramenta elaborada, foi possível realizar a análise financeira de um sistema 

de irrigação linear móvel que opera em uma usina de cana-de-açúcar, considerando benefícios 

variados que possam ser obtidos pela irrigação, como o aumento da produtividade e longevidade 

do canavial e a variação dos custos de colheita em função da produtividade dos canaviais. A 

ferramenta indicou viabilidade financeira da irrigação de cana-de-açúcar sob esse sitema de 

irrigação. 

Alguns fatores econômicos se destacam nesse projeto como os elevados custos 

operacionais em relação aos custos fixos no custo anual total devido ao sistema de irrigação 

escolhido que é capaz de irrigar múltiplas áreas, mas precisa ser transportado entre as áreas com 

maquinário. Dessa forma, os maiores custos foram: custo com eletricidade (51%), mão de obra 

(30%) e custo do capital (6%), totalizando 87% dos custos anuais. Ademais o projeto foi 

significativamente beneficiado pelo uso de energia elétrica co-gerada pela própria usina, o que 

reduziu o maior custo do sistema (energia elétrica), uma vez que o custo de oportunidade da 

venda de energia elétrica para a rede é inferior ao custo de aquisição de energia elétrica da rede. 

Quanto aos diferentes benefícios da irrigação, nota-se que o aumento de produtividade 

trouxe o maior benefício, seguido do aumento da longevidade que melhorou significativamente a 

lucratividade quando somado ao benefício da produtividade no cenário 2. O cenário 3 que 

considerou a variação de custos com colheita demonstrou um aumento desprezível de custo para 

o sistema irrigado em comparação ao sequeiro, visto que foi utilizada a média dos resultados para 

duas metodologias distintas e a produtividade em sequeiro estava mais próxima do ponto ótimo 

de produtividade para a colheita. No entanto, o impacto ao custo foi pequeno e o aumento de 

custo se deu pela produtividade excepcional dos canaviais da usina. 

Outros benefícios indiretos de irrigação encontrados na literatura não foram 

considerados. Os autores argumentam que esses benefícios são específicos para cada usina e só 
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devem ser considerados após profunda análise do sistema produtivo em questão, para evitar 

riscos de superestimar a lucratividade do sistema de irrigação. 

 Os indicadores financeiros do projeto demonstraram lucratividade para todas os 

cenários e em todos os indicadores avaliados. O segundo cenário apresentou resultados atraentes 

de indicadores financeiros, ao incluir o benefício da longevidade. A análise de sensibilidade 

apresentou uma taxa de risco com probabilidade de VPL negativos em aproximadamente 13% 

dos mil cenários simulados e que foi altamente sensitiva ao custo da energia elétrica.  
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5. ANÁLISE FINANCEIRA DE IRRIGAÇÃO PARA SISTEMA PRODUTIVO SOJA-

MILHO 

Resumo 

As culturas da soja e do milho representam as duas maiores áreas de cultivo 
agrícola no Brasil. Cada vez mais, essas culturas são cultivadas em consórcio, no qual 
a soja é produzida na safra principal com um verão chuvoso e o milho como uma 
segunda safra em condições menos favoráveis. Esse estudo realizou uma análise 
econômica de um pivô central sobre o consórcio soja-milho, com dados coletados 
com agricultor do estado de Mato Grosso do Sul. Foram coletados de maneira 
detalhada os investimentos iniciais no projeto de irrigação, os custos operacionais e 
os resultados produtivos desse sistema. Comparando com as produtividades em 
sequeiro, a análise incremental do sistema encontrou ganhos produtivos para as 
culturas da soja e milho, respectivamente, de 772 e 3.918 kg por hectare (ha) que 
levaram a um ganho em receita de 741 e 1.437 reais por ha. Os custos totais do 
sistema de irrigação atingiram valores de 1.719 reais por ha, sendo 49% e 51% para 
os custos fixos e operacionais, respectivamente. Os custos mais significativos na 
formação do custo anual total foram, em ordem decrescente: custo total com 
eletricidade, custo de oportunidade do capital, estimativa média de manutenção e 
depreciação do sitema de irrigação. Os resultados de lucratividade apontaram para 
um lucro do sistema de irrigação de 459 reais por ha e uma margem de 21%. As 
estimativas do fluxo de caixa resultaram em um VPL e VPL anual de 13.198 e 1.170 
reais por ha; uma TIR de 24%; e, um payback descontado de 8 anos, favorecido pelo 
parcelamento do sistema de irrigação em 10 anos. A análise de sensibilidade não 
encontrou nenhum valor negativo de VPL dentre os milhares cenários simulados, 
inclusive num eventual cenário de aumento do custo da energia elétrica através das 
perdas dos benefícios para os grupos de tarifa elétrica da categoria rural irrigante, 
reforçando a lucratividade do sistema. O autor conclui que apesar das margens 
pequenas para irrigação do milho devido a seu menor preço em relação à soja, o 
consórcio e a irrigação em ambas as culturas contribuem para a lucratividade do 
sistema, devido a diluição dos custos fixos. 

Palavras-chave: irrigação; análise econômica; financeira; pivô central; consórcio soja-milho. 

 

Abstract 

Soybean and maize represent the two largest areas of agricultural crops in 
Brazil. Growing both crops in a consortium is becoming increasingly popular, in 
which soybeans are produced in the main season with a rainy summer and second 
crop maize is produced in periods with lower temperatures and higher drought 
frequency. This study accomplished an economic analysis of a central pivot on a 
soybean-maize consortium, with data collected from a farm located in the state of 
Mato Grosso do Sul, Brazil. Detailed information on initial investments in the 
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irrigation project, operational costs and crop yield results of this system were 
collected. Compared to rainfed area, the incremental analysis of the irrigation system 
found yield gains for soybean and maize crops, respectively, of 772 and 3,918 kg per 
hectare (ha), which led to a gain in revenue of BR$ 741 and 1,437 per ha. Irrigation 
system total costs reached BR$ 1,719, being 49% and 51% for fixed and operating 
costs, respectively. The most significant costs composing the total annual costs were, 
in descending order: total electricity costs, opportunity cost of capital, estimated 
average maintenance and irrigation system depreciation. Profitability analysis resulted 
on BR$ 459 per ha and a margin of 21%. Cash flow estimates resulted in a total and 
annual NPV, respectively, of BR$ 13,198 and 1,170 per ha; an IRR of 24%; and an 8-
year discounted payback, favored by the 10-year installment payments of the 
irrigation system. The sensitivity analysis did not find any negative NPV value on any 
of the thousands simulated scenarios, including an eventual scenario of rising 
electricity cost through the loss of tax benefits for “irrigating rural” electric tariff 
groups, reinforcing the system’s profitability. The author concludes that despite the 
lower margins of maize irrigation, the consortium and irrigation of both crops 
contribute to the system's profitability due to the dilution of fixed costs. 

Keywords: irrigation; economic analysis; financial; central pivot; soybean-maize consortium. 

 

5.1. Introdução 

A cultura da soja possui enorme importância no cenário agrícola Brasileiro. A sua 

produção possui diversos fins, o principal sendo alimentação animal, mas também inclui 

finalidades desde a alimentação humana até produtos industriais e matéria prima para 

agroindústria. Cada fim apresenta também diversos produtos, como óleos, alimentos processados 

ou consumo dos grãos na alimentação humana ou tintas e biodiesel para agroindústria. Dessa 

forma, a soja conquistou as áreas agrícolas sendo a cultura com maior área plantada no país. 

Conforme dados do levantamento da safra brasileira (CONAB, 2018), a cultura da soja apresenta 

um crescimento histórico de área plantada, atingindo valores aproximados de 35,02 milhões de ha 

para a safra 2017/18. Dessa forma, estima-se uma produção nacional para a safra 2017/18 de 

111,56 milhões de toneladas de soja e uma receita total dos produtores rurais pela venda de soja 

no valor de 113,06 bilhões de reais. 

O cultivo de milho também apresenta importância de destaque para agricultura no Brasil 

e no mundo. O milho é utilizado principalmente para alimentação animal, mas também na 

alimentação humana, como insumo agroindustrial, e inclusive na geração de biocombustível. O 

milho representa a segunda maior área de cultivo agrícola no país e, segundo relatório (CONAB, 

2018) o milho de segunda safra (safrinha) superou a área de plantio de milho de primeira safra na 

safra de 2011/12 e vêm aumentado a diferença anualmente. Nos últimos 30 anos a área de 

primeira safra reduziu 2,8% ao ano e a de segunda safra aumentou 12,1% ao ano, em média. A 
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área total de milho atingiu 16,4 milhões de ha para a safra 2017/18 com estimativa de produção 

de 88 milhões de toneladas e uma receita total de 34 bilhões de reais. 

A produtividade histórica da soja e milho apontam para valores crescentes de 

produtividade. Avaliação da série histórica (CONAB, 2019) da produtividade desde a safra 

2003/04 indicam que há uma tendência de aumento de produtividade de 60 e 160 kg por ha e ano 

para soja e milho, respectivamente (Figura 21). 

 

 
 A 

 
 B 

Figura 21. Série histórica da produtividade de soja (A) e milho (B) no Brasil. Fonte: CONAB (2019). 
*Previsão 

Dentre as estratégias potenciais para continuar impulsionando a produtividade da 

cultura, a irrigação se apresenta como uma ferramenta de grande potencial. Estudo realizado para 

avaliar os fatores de maior impacto na deficiência da produtividade de soja no país 

(SENTELHAS et al. 2015) encontrou que a perda de produtividade média da cultura no País foi 

de 42%, sendo o défice hídrico o mais importante fator e contribuindo com 29% de perdas de 
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produtividade. Para o milho, ANDREA et al. (2018) encontraram que os fatores de manejo são 

mais importantes no aumento produtivo do que os fatores de défice hídrico, no entanto o fator 

de défice hídrico equivale a perdas produtivas de 2,1 e 1,2 ton por ha e ano para a primeira e 

segunda safra, respectivamente.   

O impacto da irrigação à produtividade de soja foi estudado por diversos autores e os 

resultados variaram conforme autores e locais estudados. SINCIK et al. (2008) avaliaram a a 

irrigação por aspersão de soja e encontraram perdas de produtividade de até 45% entre os 

tratamentos com irrigação plena e sequeiro na região da Turquia. MONTOYA et al. (2017) 

avaliaram a irrigação da soja em locais úmidos nos períodos de 2014/15 e 2015/16 em Salto, 

Uruguai e encontraram perdas produtivas de até 35% para o tratamento sequeiro em comparação 

com a produtividade de tratamentos irrigados. Igualmente para a irrigação de milho, o ganho 

produtivo médio para tratamentos de irrigação plena variou de 47,8 a 75%  (IRMAK; DJAMAN; 

RUDNICK, 2016; KRESOVIĆ et al. 2016) 

Todavia, ainda existem limitações que condicionam a expansão e utilização da irrigação. 

Publicação da “Agência Nacional de Águas” divulgada no “Atlas da Irrigação” em 2017 avaliou a 

área potencial de expansão da irrigação, para todas as culturas agrícolas, em 76,2 milhões de 

hectares “com base em critérios físicos e de ocupação (solos, relevo, área disponível para 

agricultura, unidades de conservação, disponibilidade hídrica superficial, necessidade hídrica das 

culturas de referência, outros usos da água etc.)”. E, categorizou-os conforme classes de aptidão 

solo-relevo, sendo: alta 21,8; média 25,9; e baixa 28,5 milhões de hecates. Porém, ao 

considerarem nas maiores aptidões, a qualidade logística (escoamento de produção e energia 

elétrica), a presença de agricultura irrigada e as áreas de interesse ambiental, estimam um 

potencial efetivo de expansão da área irrigada em 11,2 milhões de hectares e projetam uma 

expansão até 2030 de 3,1 milhões de hectares adicionais irrigados. 

Outro fator limitante à adoção de irrigação nas culturas da soja e milho, referem-se à 

tomada de decisão pelos agricultores ao avaliarem os potenciais de retorno econômico da 

atividade. Diversos autores encontraram resultados variados quanto essa avaliação. 

Na cultura da soja, ADEBOYE et al. (2015) encontraram custos de produção de soja 

irrigada na Nigéria superiores às receitas, indicando inviabilidade econômica. Devido à ausência 

de um tratamento comparativo com a produção em sequeiro, não é possível afirmar se a 

irrigação, a produção da cultura ou ambas são inviáveis na região. GOMES (2008) também 

encontrou prejuízos para a soja irrigada por pivô central na região de Itaí – SP. Foi encontrada 

uma receita líquida nominal negativa de -20 e -179 reais por hectare para os sistemas não-irrigado 
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e irrigado, respectivamente, indicando inviabilidade de produção da cultura e inviabilidade ainda 

maior de irrigação da cultura. 

Entretanto, diversos autores encontraram rentabilidade de irrigação da soja: 

MONTOYA et al. (2017) avaliaram a lucratividade sob diversos tratamentos de irrigação da soja 

na região de Salto, Uruguai e encontraram lucratividade para todos os tratamentos avaliados, 

sendo a irrigação reponsável pelo acréscimo da lucratividade na maioria dos cenários de preço de 

venda da cultura simulados. WEGERER et al. (2015) avaliaram a rentabilidade da irrigação por 

sulcos e aplicação de nitrogênio para a soja e encontraram rentabilidade para todos os 

tratamentos e aumento da mesma com a presença de irrigação para qualquer grupo de ciclo de 

maturação avaliado. Os ganhos nominais médios para irrigação, por grupo de maturação, 

variaram desde 323 a 560 dólares por hectare. RICHETTI; EMBRAPA (2017) também 

encontrou lucratividade na irrigação da soja por pivô central no estado de MS. A variação da 

receita líquida entre os sistemas irrigados e sequeiro para a mesma cultivar foi de 1.601 reais por 

hectare, demonstrando alta rentabilidade de irrigação da cultura na região. 

Já no milho, quatro estudos encontraram lucratividade na prática de irrigação da cultura 

em diferentes condições. JIA et al. (2018) encontraram que a irrigação por sulcos de milho na 

China nos anos de 2015 e 2016, aumentou a lucratividade em todos os tratamentos irrigados em 

comparação ao sequeiro. O aumento do lucro no estagio vegetativo com até 11 folhas, irrigação 

no espigamento e irrigação em ambos os estágios foram de 8,4%; 17,1%; e 13,2% em 2015 e 

24,7%; 44,8%; e 39,3% em 2016, respectivamente. KRESOVIC et al. (2014) avaliaram por 8 

safras (2002-2010) a produção de milho em sequeiro e irrigado e encontraram aumento médio 

nos custos de produção anual devido à irrigação de 10,7% e nas receitas de 16,8% que resultaram 

em um aumento de lucro em 21,4%. O estudo estimou também que a adoção da irrigação para 

toda área de cultivo de milho do país implicaria em um ganho nacional de 122,2 milhões de euros 

nominais. RUDNICK et al. (2016) analisaram um sistema linear lateral móvel com aplicação por 

taxa variável de 2011 a 2014 na Universidade de Nebraska. Os resultados econômicos mostraram 

variações de custos, receitas e lucros por safras e mostraram que a maior lucratividade média foi 

encontrada para o tratamento com irrigação plena, no entanto o aumento foi relativamente baixo, 

de 3,9% e 5,7% para os tratamentos de irrigação deficitária correspondente a 75% do volume de 

água da irrigação plena e para a irrigação plena, respectivamente. No Brasil, FRANKE; 

DORFMAN (1998) estimaram a viabilidade econômica da produção de milho na safra principal 

com sistema de pivô central, baseado em 10 anos de dados diários de duas estações 

meteorológicas no estado do Rio Grande do Sul. Os cenários simularam diferentes níveis de 

irrigação, para 60, 70, 80, 90 e 100% da produtividade potencial da cultura, datas de plantio e 
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combinados com diferentes níveis de risco referentes às variações pluviometricas. Resultados 

indicaram que a maioria dos cenários apresentou viabilidade econômica da irrigação do milho. 

Para uma das estações analisadas, a viabilidade ocorreu em todos os cenários de risco e época de 

semeadura nos tratamentos a 90 e 100% e para a outra estação incluiu também a viabilidade no 

tratamento de 80%. A tendência de aumento do lucro acompanhou o aumento do nível de 

irrigação e nível de risco.  

Portanto, o presente estudo objetivou a avaliação financeira de um sistema de irrigação 

para o sistema de consórcio soja-milho, visando a determinação do resultado econômico de tais 

sistemas e metodologias para avaliação de irrigação das culturas. 

5.2. Material e Metodos 

Coleta de dados  

Os dados foram coletados através do preenchimento de uma planilha previamente 

elaborada visando contemplar todas as informações importantes para formação dos custos e 

benefícios do sistema irrigado e enviados para o responsável de um sistema de irrigação para o 

preenchimento. 

Os dados coletados para o sistema soja-milho são referentes a um pivô central do “Sitio 

Santo Antonio”, localizado em Paraiso das Águas - MS. O manejo foi de irrigação plena e os 

dados preenchidos contemplaram os anos iniciais do investimento na formação do custo fixo e 

custos operacionais médios referentes à safra 2015/16. 

Tratamentos 

Foram irrigadas três áreas por cultura que, apesar de terem sido cultivadas sob o mesmo 

manejo, apresentavam diferentes históricos de uso de solo. Na primeira área (Tratamento A) 

ocorreu o primeiro ano de cultivo do sistema soja-milho, ocupada anteriormente com pastagem 

degradada de Brachiaria ruziziensis. A segunda área (Tratamento B) estava no segundo ano de soja-

milho, iniciando com cobertura de Crotalaria ochroleuca, onde anteriormente havia produção de 

sementes de Brachiaria ruziziensis. A terceira área (Tratamento C) estava no terceiro ano de 

produção de soja-milho, e anteriormente ocorria produção de sementes de Crotalaria ochroleuca. 

Todas os tratamentos tiveram o cultivo sequeiro e irrigado. 

Dado que a análise do sistema de irrigação será realizada em um horizonte de 20 anos 

de vida útil, o Tratamento A apresenta pouca representividade nesse sistema pois implica uma 

área que iniciou o cultivo soja-milho, enquanto o projeto de irrigação foi analisado considerando 

diversos anos consecutivos desse sitema irrigado. Dessa forma, a análise de beneficio do sistema 

de irrigação considerou somente os ganhos produtivos dos tratamentos “B” e “C”. No entanto, o 
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benefício produtivo do tratamento A foi considerado no ano 1 do fluxo de caixa e os anos 

consecutivos consideraram a média entre os tratamentos B e C. 

Custos 

Para a análise econômica foi considerado os custos e benefícios incrementais (marginais) 

do projeto de irrigação. Dessa forma, não foram coletados todos os custos de produção da 

cultura, mas os custos referentes à implantação e condução do sistema de irrigação. 

A análise de custos foi dividida entre custos de investimentos iniciais e custos 

operacionais. A avaliação foi feita por anuidades, transformando os custos fixos em depreciações 

anuais e coletando o custo anual das operações. Dessa forma, foram coletados custos de 

investimentos iniciais, bem como a vida útil esperada para cada componente de irrigação e seu 

valor residual. Coletaram-se custos fixos de: i) equipamentos; ii) transporte e montagem do 

equipamento na área; e iii) infraestutura e construções. Outro componente considerado na 

anuidade do custo fixo é referente ao Custo de Capital. Para tanto, foi considerado o custo de 

oportunidade à uma taxa de juros pré-determinada. 

O valor residual do sistema de irrigação foi considerado em 20% do seu valor inicial, 

conforme IEA (2001). E o custo de manutenção anual que foi informado (a um valor 

relativamente baixo por estar nos anos iniciais de operação) foi substituído por 5% do valor 

inicial do sistema de irrigação, conforme MARQUES; FRIZZONE (2005), visando representar 

custo médio durante todo o horizonte do projeto. 

Foram coletados também os custos operacionais anuais do sistema de irrigação. Por 

tanto, foram levantados gastos com diesel, lubrificantes, gasolina, água, energia elétrica, materais e 

equipamentos de reposição do sistema e a mão de obra operacional. 

O rateio dos custos fixos e operacionais de irrigação foi realizado levando em 

consideração a lâmina de irrigação utilizada para cada cultura, exceto na demanda por energia 

elétrica que foi dividida pelos meses de cultivo de cada cultura (a quantidade de meses que cada 

cultura contratou a demanda por energia). 

Benefícios 

Para coletar somente os benefícios incrementais propiciados pelo sistema de irrigação, 

foram comparados os sistemas irrigado e sequeiro para a mesma área. Os benefícios consistem 

do aumento da produtividade da cultura irrigada em comparação com a produtividade da 

produção em sequeiro. 

Portanto, foi estimado o aumento incremental da receita obtido pela produção 

excedente de soja e milho irrigados. Dessa forma, coletou-se a produtividade obtida com 
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irrigação e a produtividade esperada da produção em sequeiro na mesma área e o preço de venda 

da soja e milho na safra estudada. 

Sensibilidade 

Visto que os dados foram coletados referentes a somente uma safra e há um grau de 

incerteza nos indicadores econômicos devido às variações temporais, foram realizadas análises de 

sensibilidade pelo método de simulação Monte Carlo. A simulação dos dados foi por distribuição 

normal, portanto, o desvião-padrão foi definido a partir da análise de séries históricas de preço. 

As variáveis selecionadas para análise de sensibilidade foram: preço da energia elétrica, 

preço de vendas dos produtos agrícolas e aumento de produtividade das culturas agrícolas pelo 

sistema de irrigação. 

Adicionalmente, foram simulados os impactos econômicos de uma eventual perda dos 

benefícios sobre tarifa de preços de energia elétrica, conforme decreto Decreto nº 9.642/2018 

(CNA, 2019) para os grupos irrigantes rurais A (alta tensão) e B (baixa tensão), que foram 

categorizados como simulações “A” e “B”, respectivamente. 

Atualmente, a perda de benefício sobre a tarifa para esses grupos resultaria em maior 

impacto para o grupo “B”, visto que atualmente para o grupo “A”, o desconto não é cumulativo 

com o desconto do período de horário reservado, ou seja, esse decreto só impactaria nos preços 

da tarifa de irrigação que ocorrem fora do período reservado para os irrigantes do grupo “A”. 

Portanto, a simulação B representaria o impacto real, enquanto a simulação “A” representaria o 

impacto máximo potencial. 

5.3. Resultados e Discussão 

Os resultados encontrados para os componentes da análise econômica da irrigação são 

apresentados nos grupos: “Sistema de Irrigação”, contemplando os resultados totais (sem 

distinção entre culturas); “Soja” e “Milho”, apresentando os rateios entre culturas. Alguns dos 

parâmetros e dados referentes ao projeto e resultados da irrigação são apresentados a seguir 

(Tabela 9). 

Tabela 9. Parametros da irrigação no estudo de caso do consórcio soja-milho. *A área total anual não corresponde à 
somatória das áreas devido ao consórcio das culturas. 

Cultura Soja Milho Total anual 

Quantidade de áreas (tratamentos) irrigadas 2 2 4 
Lâmina de irrigação aplicada (mm) 43,70 301,42 345,12 
Área total anual (ha) 43,76 43,76 43,76* 
Excedente de produção por irrigação (kg) 31.616,60 171.451,68 203.068,28 
Produtividade Sequeiro (kg ha-1) 3.309,50 3.056,00 6.365,50  
Produtividade Irrigado (kg ha-1) 4.032,00  6.974,00 11.006,00  
Preço de venda (R$ kg-1) 1,03 0,37 - 
Receita (R$) 32.407,02 62.865,62 95.272,63 
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5.3.1. Custo Fixo (CF)  

Sistema de irrigação 

Os custos fixos do sistema de irrigação são apresentados na Tabela 10 em custos de 

investimentos iniciais, valores residuais, vida útil esperada e os valores anuais de depreciação e 

custo de capital em valores total anual, valores por hectare e por mm de irrigação.  

Tabela 10. Investimentos iniciais, valores residuais e vida útil dos componentes do sistema de irrigação, custo fixo 
anualizado de depreciações dos componentes e do custo do capital em reais ao ano: totais, por hectare e por lâmina 
de irrigação.  

 
Investimento  Residual Vida Util Anual 

  inicial (R$) (R$) (anos) Total (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Estrutura para captação hídrica fluvial 15.000,00  - 50 300,00 6,86 0,87  
Casa de bombas (moto-bombas e estrutura) 40.000,00  - 30  1.333,33  30,47 3,86  
Equipamento do pivô, tubulações, 
transporte e montagem 

307.776,40  61.555,28  20  12.311,06  281,33  35,67  

Abertura de valas 25.000,00  -    20  1.250,00  28,56  3,62  
Custo do Capital -    -    - 21.560,72  492,70 62,47  
Total 387.776,40 61.555,28 - 36.755,11 839,92  106,50  

 

Os elevados investimentos no sistema de irrigação aumentam o impacto do custo de 

capital no custo anualizado, assim como o custo de depreciação do sistema de irrigação. A Figura 

22 mostra a composição de cada componente no custo fixo.    

 
Figura 22. Composição percentual do custo fixo de irrigação no estudo de caso do consórcio soja-milho. 

A Tabela 11 apresenta as categorias e participações no custo de capital calculado a partir 

da taxa do tesouro indexado ao IPCA+ 2035 (NTN-B Principal). 

Tabela 11. Custo de oportunidade do Capital para o estudo de caso do consórcio soja-milho, desagregado entre os 
componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação.  

 
Total (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Estrutura para captação hídrica fluvial 834,01 19,06  2,42  
Casa de bombas (moto-bombas e estrutura) 2.224,04  50,82  6,44  
Equipamento do pivô, tubulações, transporte e montagem 17.112,65  391,06  49,58  
Abertura de valas 1.390,02  31,76  4,03  
Total 21.560,72  492,70 62,47  
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Soja 

O rateio do custo fixo entre as culturas foi realizado e a Tabela 12 apresenta os 

resultados do rateio para a cultura da soja. O custo por mm é dado por mm efetivamente 

aplicado na cultura da soja. Devido a lâmina de irrigação, nota-se que os valores do rateio da soja 

compõem somente uma pequena parcela dos custos fixos. 

Tabela 12. Rateio do custo fixo de irrigação para a cultura da Soja, no estudo de caso do consórcio soja-milho, 
desagregado entre os componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação.  

 

Anual 

Total (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Estrutura para captação hídrica fluvial  37,99   0,87   0,87  
Casa de bombas (moto-bombas e estrutura)  168,83   3,86   3,86  
Equipamento do pivô, tubulações, transporte e montagem  1.558,86   35,62   35,67  
Abertura de valas  158,28   3,62   3,62  
Custo do Capital  2.730,07   62,39   62,47  
Total  4.654,03   106,35   106,50  

 

Milho 

O rateio custo fixo para o milho é apresentado a seguir (Tabela 13). O custo por mm é 

dado pela lâmina do milho. Devido à sua lâmina de irrigação, nota-se que a maior parcela do 

custo fixo foi atribuída à irrigação do milho. 

Tabela 13. Rateio do custo fixo de irrigação para a cultura do Milho, no estudo de caso do consórcio soja-milho, 
desagregado entre os componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação.  

 

5.3.2. Custos Operacionais (COP) 

Sistema de irrigação 

Os custos operacionais do sistema de irrigação são apresentados a seguir em valores 

anuais, por hectare e por milímetro de irrigação (Tabela 14). Como resultado foram desprezados 

os valores de mão de obra e outros insumos, uma vez que demanda por mão de obra operacional 

no sistema de irrigação pelo pivô central analisado é muito baixa, realizada pelo próprio 

proprietário da fazenda e não soube ser informado. 

 

Anual 

Total (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Estrutura para captação hídrica fluvial 262,01  5,99  0,87  
Casa de bombas (moto-bombas e estrutura) 1.164,50  26,61  3,86  
Equipamento do pivô, tubulações, transporte e montagem 10.752,20  245,71  35,67  
Abertura de valas 1.091,72  24,95  3,62  
Custo do Capital 18.830,64  430,32  62,47  
Total 32.101,08  733,57  106,50  
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Tabela 14. Custos operacionais do sistema de irrigação, no estudo de caso do consórcio soja-milho, desagregado 
entre os componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

Total Irrigação Valor anual (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Consumo eletricidade 8.627,81 197,16 25,00 
Demanda elétrica 14.432,00 329,80 41,82 
Manutenção  15.388,82 351,66 44,59 
Total 38.448,63 878,63 111,41 

 

Nota-se que os custos com energia elétrica prevalecem nos custos operacionais, 

conforme esperado e encontrado pelos autores CAMPOS et al. (2017); GOHRING; 

WALLENDER (1987); e, MARQUES; FRIZZONE (2005); que, o custo com manutenção 

apresentou o maior custo individual entre os componentes representados; e que  o custo anual 

com contratos por demanda de potência superaram o custo com tarifas do consumo de 

eletricidade. Ainda que não muito habitual que os custos da demanda sueprem os de consumo, 

vale ressaltar que os dados se referem a uma safra chuvosa, o que resultou em poucos eventos de 

irrigação da soja e um baixo custo com consumo de eletricidade (Tabela 21) e o custo com 

demanda é variável e específico para cada contrato. A Figura 23 apresenta o gráfico de 

composição dos componentes dos custos operacionais. 

 

 
Figura 23. Composição percentual dos custos operacionais de irrigação no estudo de caso do consórcio 
soja-milho. 

Soja 

Os rateios dos custos operacionais na cultura da soja são apresentados na Tabela 15. 

Devido ao regime pluvial no período de cultivo de soja nessa safra, os custos operacionais da 

irrigação da soja se demonstraram relativamente baixos devido à pequena lâmina de irrigação 

aplicada na cultura. No entanto, o custo com contratação de demanda elétrica fixado em 

aproximademente 41 reais por ha e por mês em 4 meses de cultivo irrigado da soja, elevaram os 

custos operacionais da irrigação da soja. 
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Tabela 15. Rateio dos custos operacionais na cultura da soja, no estudo de caso do consórcio soja-milho, 
desagregado entre os componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

 
Valor anual (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Consumo eletricidade 1.092,48 24,97 25,00 
Demanda elétrica 7.216,00 164,90 165,13 
Manutenção 1.948,57 44,53 44,59 
Total 10.257,05 234,39 234,72 

 

Milho 

Na Tabela 16 são apresentados os custos operacionais da irrigação do milho. Devido à 

sua lâmina de irrigação, nota-se que os custos operacionais absolutos foram elevados, no entanto, 

os valores relativos à lâmina de irrigação (reais por mm) manteram-se no patamar da cultura da 

soja, com exceção da demanda elétrica que teve valores relativos inferiores, visto que foi 

contratada pela mesma quantidade de meses de cultivo irrigado e, portanto, apresentou valor 

absoluto igual.  

Tabela 16. Rateio dos custos operacionais na cultura do milho, no estudo de caso do consórcio soja-milho, 
desagregado entre os componentes em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

 
Valor anual (R$) R$ ha-1 R$ mm-1 

Consumo eletricidade 7.535,33 172,20 25,00 
Demanda elétrica 7.216,00 164,90 23,94 
Manutenção 13.440,25 307,14 44,59 
Total 28.191,58 644,23 93,53 

5.3.3. Custos Totais Anuais (CT) 

Somando-se os custos anuais fixos e operacionais obtemos os custos totais do sistema 

de irrigação e os rateios por cultura. A Figura 24 a seguir mostra a composição do custo total 

entre participação dos custos fixos e operacionais e entre todos os componentes da irrigação. 

Nota-se que os custos mais significativos na formação do custo anual total foram: custo de 

oportunidade do capital (29%), custos com energia elétrica (31%), manutenção (20%) e 

depreciação do sitema de irrigação (16%), totalizando 96% dos custos. 
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  A    B 
Figura 24. Composição do custo total de irrigação para o estudo de caso do consórcio soja-milho: entre 
CF e COP (A) e entre todos os componentes (B). 

Os custos totais de irrigação para todo o sistema e os rateios por cultura da soja e milho 

são apresentados a seguir (Tabela 17). Visivelmente, os custos de irrigação para o milho foram 

superiores aos custos da soja, com exceção do custo relativo por mm, visto que a lâmina de 

irrigação requerida para o milho de segunda-safra foi também muito superior à da soja. 

Tabela 17. Custo total anual do sistema de irrigação, no estudo de caso do consórcio soja-milho, desagregado entre 
culturas em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

 
Total (R$ ano-1) R$ ha-1 R$ mm-1 

Total Sistema 75.203,74 1.718,55 217,91  
Soja 14.911,08  340,75  341,21  
Milho   60.292,66 1.377,80 200,03  

5.3.4. Benefícios: aumento de receita por produtividade 

Como benefício do sistema de irrigação, foi considerado somente o aumento de 

produtividade das culturas e o seu incremento na receita da atividade agrícola. A Tabela 18 

apresenta os resultados econômicos do benefício da irrigação.  

Tabela 18. Benefícios da irrigação no estudo de caso do consórcio soja-milho, desagregado entre culturas em valores 
anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

 

 
Total (R$ ano-1) R$ ha-1 R$ mm-1 

Total Sistema 95.272,63 2.177,16 276,06 
Soja 32.407,02 740,56 741,58 
Milho 62.865,62 1.436,60 208,56 

 

A Figura 25 apresenta os resultados comparativos entre produtividades (A) e receitas (B) 

entre os cultivos sequeiros e irrigados. O ganho de produtividade de milho de segunda safra foi 

muito superior ao da soja devido à época seca de cultivo que resultou em maiores números de 

eventos de irrigação e maiores lâminas aplicadas na cultura do milho. No entanto, devido ao 
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preço de venda das culturas (Tabela 9) a diferença entre as receitas foi diminuída. Em ambas as 

culturas a irrigação apresentou benefícios positivos à produtividade e receita. 

 A     B 
Figura 25. Resultados comparativos de produtividade (A) e receitas (B) entre sistemas irrigado e sequeiro 
para o estudo de caso do consórcio soja-milho. 

5.3.5. Lucro 

Subtraindo os custos das receitas totais de irrigação, obteve-se o lucro da irrigação. A 

Tabela 19 apresenta o lucro total e rateado. Os resultados para o sistema de irrigação como um 

todo e os rateios entre as culturas da soja e milho apresentaram lucros positivos. As menores 

margens foram encontradas na irrigação do milho. No entanto, vale-se lembrar que a 

metodologia de rateio impôs a maior parte dos custos para o cultivo do milho devido a sua 

elevada lâmina de irrigação. Dessa forma, o abandono da irrigação do milho levaria aos aumentos 

dos custos de irrigação da soja e à inviabilização de todo sistema. Portanto, a viabilidade do 

sistema é dada pela irrigação em consórcio que aproveita melhor o sistema de irrigação durante o 

ano e dilui seus custos fixos.  

Tabela 19. Resultados de lucro do sistema de irrigação no estudo de caso do consórcio soja-milho, desagregado 
entre as culturas em valores anuais: totais, por hectare e por lâmina de irrigação. 

 

 
R$ ano-1 R$ ha-1 R$ mm-1 Margem 

Total Sistema 20.068,89  458,61  58,15 21,06% 
Soja 16.744,60  382,65  383,17 51,67% 
Milho 2.572,95 58,80 8,54 4,09% 

 

As figuras a seguir apresentam gráficos que agregam as informações de custos, receitas e 

lucros anuais para o sistema de irrigação em valores totais, relativos e por cultura. Na Figura 26 

vemos o gráfico para os resultados do sistema de irrigação em valores totais anuais (A), por 

hectare (B) e por mm de lâmina de irrigação aplicada (C). 
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 A    B 

 C 

Figura 26. Resultados agregados de custo, benefício e lucro para todo o sistema de irrigação no consórcio 
soja-milho em valores anuais totais (A), por hectare (B) e por lâmina anual de irrigação (C). 

 

As Figura 27 e Figura 28 apresentam os mesmos resultados no rateio para as culturas da 

soja e milho, respectivamente.  
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 A     B  

 C 

Figura 27. Rateio dos resultados agregados de custo, benefício e lucro para a irrigação da cultura da soja 
no consórcio soja-milho em valores anuais totais (A), por hectare (B) e por lâmina anual de irrigação (C). 
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Figura 28. Rateio dos resultados agregados de custo, benefício e lucro para a irrigação da cultura do milho 
no consórcio soja-milho em valores anuais totais (A), por hectare (B) e por lâmina anual de irrigação (C).  

5.3.6. Fluxo de Caixa e Indicadores Financeiros 

Os resultados extrapolados geraram uma estimativa do fluxo de caixa do projeto no 

horizonte de 20 anos. A Figura 29 a seguir mostra as entradas e saídas do projeto de irrigação ao 

longo de sua vida útil. É visível os investimentos iniciais representando a saída no ano 0 e uma 

saída de caixa no ano 1 devido à baixa produtividade (tratamento A). Nos anos seguintes até o 

ano 10, há uma redução na entrada do fluxo de caixa devido ao financiamento do sistema de 

irrigação que durou 10 anos. Dos anos 10 ao 19 a entrada de caixa se estabiliza, com pequenas 

variações devido às inflações e no ano final do projeto há um aumento na entrada devido ao 

valor residual do sistema de irrigação. 

Total

Lucro 2.572,95

Custo Capital 18.830,64

Fixo sem CC 13.270,44

Operacional 28.191,58

Receita 62.865,62

 -

 10.000

 20.000

 30.000

 40.000

 50.000

 60.000

 70.000
R

$
 a

n
o

-1

Total

Lucro 58,80

Custo Capital 430,32

Fixo sem CC 303,25

Operacional 644,23

Receita 1.436,60

 -
 200
 400
 600
 800

 1.000
 1.200
 1.400
 1.600

R
$
 h

a
-1

a
n

o
-1

Total

Lucro 8,54

Custo Capital 62,47

Fixo sem CC 44,03

Operacional 93,53

Receita 208,56

 -

 50

 100

 150

 200

 250

R
$
 m

m
-1

a
n

o
-1



82 
 

 
Figura 29. Demonstrativo das entradas e saídas estimadas no fluxo de caixa do projeto de irrigação no 
estudo de caso do consórcio soja-milho. 

A partir do fluxo de caixa estimado foram gerados indicadores financeiros para o 

projeto de TIR, VPL total e anual, Paybacks simples e descontados (Tabela 20). Visivelmente o 

sistema de irrigação estudado obteve resultados positivos em indicadores financeiros que 

demonstram a viabilidade no sistema. O payback do projeto foi favorecido devido ao 

parcelamento do sistema de irrigação em 10 parcelas. Caso fosse realizado um investimento único 

inicial na aquisição do pivô central e considerando esse investimento inicial como o valor 

presente das parcelas, o payback descontado aumentaria para 9 anos.  

Tabela 20. Indicadores financeiros do projeto de irrigação no estudo de caso do consórcio soja-milho. 

TIR (%) 24,1% 
VPL (R$) 609.070,41  
VPL (R$ ha-1) 13.918,43  
Payback simples (anos) 6  
Payback descontado (anos) 8  
VPL anual (R$) 51.221,00  
VPL anual (R$ ha-1) 1.170,50  

 

5.3.7. Análise de Sensibilidade – Monte-Carlo 

A análise de sensibilidade foi realizada pelo método de Monte-Carlo por distribuição 

normal e utilizando a série histórica de preços deflacionados das variáveis: preço de venda do 

milho e soja, custo da eletricidade e ganhos produtivos da irrigação. A análise gerou 1000 

cenários com as simulações de valores para as variáveis simultaneamente e avaliou os diferentes 

cenários de VPL. Foram incluídas também as simulações do impacto financeiro da possível perda 

de benefícios sobre tarifa elétrica para os grupos “rurais irrigantes”, conforme Decreto nº 

9.642/2018 (CNA, 2019). 

A Figura 30 mostra o gráfico de dispersão dos VPLs gerados para cada categoria e 

considera a porcentagem de valores positivos e negativos como a taxa de risco e probabilidade da 

viabilidade do projeto. 
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Figura 30. Resultados da analise de sensibilidade por Monte-Carlo sobre o VPL do projeto de irrigação e 
da simulação para os grupos irrigantes “A” e “B”, no estudo de caso do consórcio soja-milho. 

Não foram encontrados valores negativos de VPL para nenhuma das milhares 

simulações geradas pela análise de sensibilidade. Portanto, o risco de inviabilidade do projeto é 

nulo. A Tabela 21 a seguir apresenta os valores de mínima, máxima, média e desvio-padrão dos 

VPLs simulados. Nota-se que a perda dos benefícios sobre tarifa elétrica na simulação “A” 

resultaria em uma perda médias VPLs de aproximadamente 6%, já no grupo “B” a perda foi de 

aproximadamente 21%. 

Tabela 21. Estatísticas da análise de sensibilidade no estudo de caso do consórcio soja-milho, valores em reais. 

  Real   A   B  

Mínimo  210.404,46   138.183,91   82.060,32  
Máximo  965.174,08   964.897,08   941.387,67  
Média  603.768,33   572.507,15   481.703,94  
Desvio-padrão  129.459,87   131.487,83   134.998,79  

 

5.4. Conclusões 

Através da ferramenta de viabilidade econômica de irrigação foi possível concluir que o 

sistema de irrigação desse estudo de caso demonstrou viabilidade financeira. Os resultados 

indicam que é possível realizar a irrigação do consórcio de soja em primeira safra e milho em 

segunda safra na região do Mato Grosso do Sul com viabilidade financeira. 

 A viabilidade de irrigação nesse estudo está também condicionada a algumas premissas, 

visto que os dados não contemplam toda a duração do projeto e houveram extrapolações 

referentes aos dados de uma safra, entre eles: i) a exclusão do tratamento A na análise de 

benefícios de incremento da produtividade, visto que essa área de formação não era 

representativa, visto que possuía na safra anterior outro uso da área; ii) a extrapolação dos 

resultados de produtividade dos tratamentos B e C para a maioria dos anos do projeto, com 

exceção do ano 1 que se considerou o resultado do tratamento A; iii) Foram desprezados custos 
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de mão de obra; e, iv) O custo médio anual de manutenção foi estimado como 5% do valor inicial 

do sistema. 

O consórcio entre culturas e a decisão do agricultor em irrigar ambas as culturas, 

apresentou uma sinergia para viabilidade do projeto de irrigação. Ainda que o rateio entre as 

culturas tenha apresentado margens menores para a irrigação do milho, a irrigação exclusiva da 

soja implicaria em inviabilidade de todo o sistema de irrigação. 

A análise de sensibilidade pelo método de Monte-Carlo reforçou a viabilidade 

econômica do projeto pois não foram encontrados resultados de VPL negativos em nenhuma das 

milhares simulações geradas, inclusive num eventual cenário de aumento do custo da energia 

elétrica através das perdas dos benefícios para os grupos de tarifa elétrica da categoria rural 

irrigante, resultando em risco nulo de inviabilidade do projeto. 
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6. CONCLUSÃO GERAL E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ferramenta elaborada para o estudo permitiu a análise automatizada da avaliação 

econômica dos diferentes sistemas de irrigação. Tal ferramenta poderia ser utilizada para 

pesquisas futuras, ou para produtores assessarem os resultados econômicos do seu sistema de 

irrigação, auxiliar nas tomadas de decisões e os resultados obtidos poderiam ser divulgados para 

análises de benchmarking entre os diferentes sistemas de irrigação e regiões produtoras. A 

ferramenta ainda é passível de melhorias e atualizações em sua aparência, automação e 

interatividade de uso que poderia ser feito por pesquisadores, empresas ou comunidade aberta 

através de opensourcing (vide anexo).  

Ambos os estudos de caso demonstraram viabilidade econômica dos sistemas de 

irrigação com margens de lucro e indicadores financeiros favoráveis à irrigação. Uma maneira de 

melhorar a assertividade dos resultados obtidos pela ferramenta seria pela coleta de dados de 

diversas safras, contemplando a variabilidade anual dos resultados obtidos. 

O primeiro estudo de caso tratou da irrigação de cana-de-açúcar por uma usina no 

estado de Góias por um sistema de irrigação linear móvel, o qual permite a irrigação de diversas 

áreas em uma safra, acarretando em aumento relativo dos custos operacionais, que representou 

aproximadamente 89% do custo anual total, em relação aos custos fixos. Nesse caso, destacaram-

se os custos com energia elétrica e mão de obra. A utilização de energia elétrica própria co-gerada 

pela usina favoreceu a lucratividade do sistema, visto que a aquisição de eletricidade extrena 

possivelmente inviabilizaria o projeto. 

Para a cana foram considerados diversos benefícios de irrigação, como os de 

produtividade, longevidade e variação do custo de colheita. Os dois primeiros benefícios foram 

signifivcativos e o terceiro, irrelevante para esse caso especificamente. O estudo também optou 

por não utilizar os benefícios indiretos encontrado na literatura como os de redução de área 

produtiva e custos de produção pois esses benefícios poderiam não ocorrer de fato, a depender 

das especificidades de cada usina e poderia superestimar os benefícios do projeto 

significativamente. 

A margem de lucro considerando o benefício somente da produtividade foi de 5% e 

subiu para 33% ao somar o benefício da longevidade com as TIRs de 26% e 56%, 

respectivamente. A análise de sensibilidade indicou um risco de inviabilidade do projeto (com 

VPL negativo) de 13% de ocorrência dos mil cenários simulados com os dados reais. As outras 

duas simulações em função do decreto Decreto nº 9.642/2018 demonstraram que a usina teria 

prejuízos maiores caso tivessem um aumento no custo da eletricidade, especialmente se fosse do 
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grupo de baixa tensão; e a simulação referente aos leilões demonstrou que a lucratividade do 

sistema de irrigação seria maior, se o custo de oportunidade de venda de energia elétrica pela 

usina estivesse mais próximo da média de mercado da venda em leilão, o que pode variar a cada 

safra. 

O segundo estudo de caso tratou da irrigação do consórcio soja-milho por um sistema 

de pivô-central no estado de MS. Nesse caso, os custos operacionais foram superiores, porém 

similares ao custo fixo, correspondendo a 51% do custo anual total. Destacaram-se na 

composição do custo anual o custo com energia elétrica (31%), de oportunidade do capital 

(29%), custo médio estimado com manutenção (20%) e depreciação do sitema de irrigação 

(16%), totalizando 96% dos custos anuais. 

Os benefícios consideraram somente o aumento de produtividade na análise, mas já 

obtiveram lucratividade positiva do sistema com uma margem de 21% e uma TIR de 24%. A 

análise do rateio para as culturas apresentou para o milho margens inferiores às demais. Mas, a 

irrigação do milho foi importante para a lucratividade geral do sistema pois o rateio ponderou os 

custos fixos em relação à lamina de irrigação aplicada e visto que a lâmina do milho foi muito 

superior à da soja, os custos foram rateados em maior parte para a cultura do milho, e a irrigação 

das duas culturas em consórcio foi positiva para a lucratividade geral do sistema, visto que a 

irrigação de somente uma das culturas possivelmente inviabilizaria o projeto. 

A análise de sensibilidade não encontrou cenários negativos de VPL dentre os mil 

cenários simulados, inclusive num eventual cenário de aumento do custo da energia elétrica 

através das perdas dos benefícios para os grupos de tarifa elétrica da categoria rural irrigante, 

reforçando a lucratividade desse sistema. 
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APÊNDICES 

Tabela 1 -  Custo do capital da irrigação de cana-de-açúcar, componentes do custo fixo 

 
Total R$ R$ ha-1  R$ mm-1 

Tubulação    272,444.44     41.91     1,967.65  
Oficina de irrigação      13,900.23       2.14        100.39  
Tratores e retroescavadeira      56,156.91       8.64        405.58  
Casa de Bombas        6,255.10       0.96           45.18  
Sistema de irrigação      25,020.41       3.85        180.70  
Planejamento do projeto        8,340.14       1.28           60.23  
Transporte e montagem        1,334.42       0.21             9.64  
Abertura de valas      14,511.84       2.23        104.81  
Total    397,963.48     61.23     2,874.18  

 
Figura 1 – Custo fixo anual irrigação cana por componente 

 
 
Figura 2 – Custo Fixo Anual por Hectare da irrigação de cana por componentes 
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Figura 3 – Custo Fixo Anual por mm da irrigação de cana por componentes 

 
 
Figura 4 – Custo operacional Anual da irrigação de cana por componentes 

 
 
Figura 5 – Custo operacional anual por mm da irrigação de cana por componentes 

 
 
Tabela 2 -  Custo do capital da irrigação de soja e milho 
  Total R$  R$ ha-1 R$ mm-1 

Captação Hídrica                    834.01             19.06               2.42  

Casa de Bombas                 2,224.04             50.82               6.44  

Sistema de irrigação              17,112.65           391.06             49.58  

Transporte e montagem                              -                      -                      -    

Abertura de valas                 1,390.02             31.76               4.03  

Total              21,560.72           492.70             62.47  
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Figura 6 – Custo fixo anual da irrigação de soja-milho por componentes 

 
 
 
Figura 7 – Custo fixo anual por hectare da irrigação de soja-milho por componentes 
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Figura 8 – Custo fixo anual por mm da irrigação de soja-milho por componentes 

 
 
Figura 9 – Custo operacional anual da irrigação de soja-milho por componentes 

 
 
Figura 10 – Custo operacional anual por hectare da irrigação de soja-milho por 
componentes 
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Figura 11 – Custo operacional anual por mm da irrigação de soja-milho por componentes 

 
 
 
Figura 12 – Terceiro cenário de resultados agregados de custo, benefício e lucro para 
irrigação de cana em valores anuais totais (A), por hectare (B) e por lâmina anual de 
irrigação (C). 

 

 A     B 
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Códigos de programação em VBA da ferramenta elaborada: 

   Em Pasta de Trabalho: 

Private Sub Workbook_Open() 
'Dimensiona as variavéis das abas de planilha 
Dim Wger    As Worksheet 
Dim Winf    As Worksheet 
Dim Wcap    As Worksheet 
Dim Wcbo    As Worksheet 
Dim Wres    As Worksheet 
Dim Wbom    As Worksheet 
Dim Wsis    As Worksheet 
Dim Wiem    As Worksheet 
Dim Wcul    As Worksheet 
'Atribui as variáveis às planilhas 
Set Wger = Sheets("Geral") 
Set Winf = Sheets("Informações da propriedade") 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
Set Wcbo = Sheets("Casa de bombas") 
Set Wres = Sheets("Reservatório") 
Set Wbom = Sheets("Bombeamento") 
Set Wsis = Sheets("Sistema de irrigação") 
Set Wiem = Sheets("Insumos-MDO") 
Set Wcul = Sheets("Cultura") 
End Sub 
   Em planilha “Captação Hídrica”: 
Private Sub CBox1_Click() 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
If CBox1.Value = True Then 
    Wcap.Range("b5").Value = "Custo total (R$)" 
    Wcap.Range("b6").Value = "-" 
Else 
    Wcap.Range("b5").Value = "Mão de obra (R$)" 
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    Wcap.Range("b6").Value = "Materiais" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox2_Click() 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
If CBox2.Value = True Then 
    Wcap.Range("e5").Value = "Custo total (R$)" 
    Wcap.Range("e6").Value = "-" 
Else 
    Wcap.Range("e5").Value = "Mão de obra (R$)" 
    Wcap.Range("e6").Value = "Materiais" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox3_Click() 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
If CBox3.Value = True Then 
    Wcap.Range("h5").Value = "Custo total (R$)" 
    Wcap.Range("h6").Value = "-" 
Else 
    Wcap.Range("h5").Value = "Mão de obra (R$)" 
    Wcap.Range("h6").Value = "Materiais" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox4_Click() 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
If CBox4.Value = True Then 
    Wcap.Range("k5").Value = "Custo total (R$)" 
    Wcap.Range("k6").Value = "-" 
Else 
    Wcap.Range("k5").Value = "Mão de obra (R$)" 
    Wcap.Range("k6").Value = "Materiais" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox5_Click() 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
If CBox5.Value = True Then 
    Wcap.Range("n5").Value = "Custo total (R$)" 
    Wcap.Range("n6").Value = "-" 
Else 
    Wcap.Range("n5").Value = "Mão de obra (R$)" 
    Wcap.Range("n6").Value = "Materiais" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox10_Click() 
If CBox7.Value = True Then 
    If ActiveSheet.Range("o7").Value <> "" Then 
        Dim resp1   As Integer 
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        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 
calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 

        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("o7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("07").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    ActiveSheet.Range("o7").Value = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox9_Click() 
If CBox7.Value = True Then 
    If ActiveSheet.Range("l7").Value <> "" Then 
        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("l7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("l7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    ActiveSheet.Range("l7").Value = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox8_Click() 
If CBox7.Value = True Then 
    If ActiveSheet.Range("i7").Value <> "" Then 
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        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("i7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("i7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    ActiveSheet.Range("i7").Value = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox7_Click() 
If CBox7.Value = True Then 
    If ActiveSheet.Range("f7").Value <> "" Then 
        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("f7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("F7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    ActiveSheet.Range("f7").Value = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CBox6_Click() 
If CBox6.Value = True Then 
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    If ActiveSheet.Range("c7").Value <> "" Then 
        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("C7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            ActiveSheet.Range("C7").Value = "'#N/D" 
        Else 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    ActiveSheet.Range("C7").Value = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
'salva planilha como variável 
Dim Wcap    As Worksheet 
Set Wcap = Sheets("Captação Hídrica") 
'testa se as celulas de interesse foram alteradas 
Dim vC2      As Range 
Set vC2 = Application.Intersect(Target, Range("C2")) 
If vC2 Is Nothing Then 
    Exit Sub 
Else 
    GoTo Checav2 
End If 
Checav2: 
Dim QtFon As Long 
QtFon = Wcap.Range("c2").Value 
Wcap.Columns("E:p").EntireColumn.Hidden = True 
If QtFon = 0 Then 
    'Configura ou esconde as checkbox 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = False 
                                CBox3.Visible = False 
                                CBox4.Visible = False 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = False 
                                CBox8.Visible = False 
                                CBox9.Visible = False 
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                                CBox10.Visible = False 
Else 
    If QtFon = 1 Then 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = False 
                                CBox3.Visible = False 
                                CBox4.Visible = False 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = False 
                                CBox8.Visible = False 
                                CBox9.Visible = False 
                                CBox10.Visible = False 
    Else 
        If QtFon = 2 Then 
            Wcap.Columns("E:G").EntireColumn.Hidden = False 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = True 
                                CBox3.Visible = False 
                                CBox4.Visible = False 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = True 
                                CBox8.Visible = False 
                                CBox9.Visible = False 
                                CBox10.Visible = False 
        Else 
            If QtFon = 3 Then 
                Wcap.Columns("E:J").EntireColumn.Hidden = False 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = True 
                                CBox3.Visible = True 
                                CBox4.Visible = False 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = True 
                                CBox8.Visible = True 
                                CBox9.Visible = False 
                                CBox10.Visible = False 
            Else 
                If QtFon = 4 Then 
                    Wcap.Columns("E:M").EntireColumn.Hidden = False 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = True 
                                CBox3.Visible = True 
                                CBox4.Visible = True 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = True 
                                CBox8.Visible = True 
                                CBox9.Visible = True 
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                                CBox10.Visible = False 
                Else 
                    If QtFon = 5 Then 
                        Wcap.Columns("E:p").EntireColumn.Hidden = False 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = True 
                                CBox3.Visible = True 
                                CBox4.Visible = True 
                                CBox5.Visible = True 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = True 
                                CBox8.Visible = True 
                                CBox9.Visible = True 
                                CBox10.Visible = True 
                    Else 
                        If QtFon = "6+" Then 
                            alerta = MsgBox("Utilizar os valores médios para todas as bombas 

nos campos abaixo", 
                            vbOKOnly, "Não há opção de preencher individualmente") 
                                CBox1.Visible = True 
                                CBox2.Visible = False 
                                CBox3.Visible = False 
                                CBox4.Visible = False 
                                CBox5.Visible = False 
                                CBox6.Visible = True 
                                CBox7.Visible = False 
                                CBox8.Visible = False 
                                CBox9.Visible = False 
                                CBox10.Visible = False 
                        End If 
                    End If 
                End If 
            End If 
        End If 
    End If 
End If 
End Sub 
    Em planilha “Casa de Bombas”: 
Private Sub CheckBox1_Click() 
'Realiza ações conforme clique da caixa 
If CheckBox1.Value = True Then 
    resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
    vbOKCancel, "Atenção") 
    If resp1 = vbOK Then 
        Rows(11).Hidden = True 
    Else 
        CheckBox1.Value = False 
            Exit Sub 
    End If 
Else 
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    Rows(11).Hidden = False 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckBox2_Click() 
If CheckBox2.Value = True Then 
    Rows(15).Hidden = True 
    [b14] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Rows(15).Hidden = False 
    [b14] = "Mão de obra (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckBox3_Click() 
If CheckBox3.Value = True Then 
    [c16] = "'#N/D" 
Else 
    [c16] = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
'inicia variáveis 
Dim ShtRng      As Range 
Dim rngTab      As Range 
Dim vTab        As Range 
Dim vC2         As Range 
Dim vC3         As Range 
QtBomb = Range("c2").Value 
'Formatação condicional das cores das células de preenchimento da tabela 
If [C2] <> "" Then 
    Set rngTab = Range(Cells(5, 3), Cells(11, QtBomb + 2)) 
Else 
    Set rngTab = Range(Cells(5, 3), Cells(11, 3)) 
End If 
'testa se as celulas de interesse foram alteradas 
Set vTab = Application.Intersect(Target, rngTab) 
Set vC2 = Application.Intersect(Target, Range("C2")) 
Set vC3 = Application.Intersect(Target, Range("C3")) 
If Not vTab Is Nothing Then 
    For Each cell In rngTab 
        If cell.Value <> "" Then 
            cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
            Else 
            cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
        End If 
    Next cell 
    Exit Sub 
ElseIf Not vC2 Is Nothing Then 
    GoTo Checav2 
ElseIf Not vC3 Is Nothing Then 
        GoTo Checav3 
Else 
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    Exit Sub 
End If 
'------------ 
'------------ 
'Procedimentos para configurar a planilha conforme Qtd Bombas em c2 
Checav2: 
'CheckBox1.Value = False 
If QtBomb = 0 Or QtBomb = 1 Then 
    'apaga bordas, preenchimento, linhas 
        [d4:cw4].Font.ColorIndex = 2 
        [d4:cw11].Borders.LineStyle = xlNone 
        [d4:cw11].Interior.Color = xlNone 
        Rows("3:4").Hidden = True 
    Exit Sub 
Else 
    Rows(3).Hidden = False 
    GoTo Checav3 
End If 
'------------ 
'Procedimentos para configurar a planilha conforme diferença bombas em c3 
Checav3: 
'Esconde a linha 3 e encerra 
If UCase([c3]) = "SIM" Then 
        'apaga bordas, preenchimento, linhas 
            [d4:cw4].Font.ColorIndex = 2 
            [d4:cw11].Borders.LineStyle = xlNone 
            [d4:cw11].Interior.Color = xlNone 
            Rows(4).EntireRow.Hidden = True 
    Exit Sub 
Else 
    Rows(4).Hidden = False 
'configura tabela de acordo com quantidade de bombas 
        'apaga todos escritos de bomba, bordas, preenchimento 
                [d4:cw4].Font.ColorIndex = 2 
                [d4:cw11].Borders.LineStyle = xlNone 
                [d4:cw11].Interior.Color = xlNone                                
        'configura as bordas, escritos e prenchimento da tabela 
        With Range(Cells(4, 4), Cells(11, QtBomb + 2)) 
            .Font.Color = RGB(0, 0, 0) 
            .Borders.LineStyle = xlContinuous 
        End With 
        For Each cell In rngTab 
            If cell.Value <> "" Then 
                cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
                Else 
                cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
            End If 
        Next cell 
End If 
Final: 
End Sub 
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    Em planilha “Reservatório”: 
Private Sub CheckBox1_Click() 
Dim Wres    As Worksheet 
Set Wres = Sheets("Reservatório") 
If CheckBox1.Value = True Then 
    Wres.Rows(7).Hidden = True 
    [b6] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Wres.Rows(7).Hidden = False 
    [b6] = "Mão de obra (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckBox2_Click() 
Dim Wres    As Worksheet 
Set Wres = Sheets("Reservatório") 
If CheckBox2.Value = True Then 
    Wres.Rows(12).Hidden = True 
    [b11] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Wres.Rows(12).Hidden = False 
    [b11] = "Mão de obra (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
Dim Wres As Worksheet 
'Verifica se a C2 foi alterada 
Set vC2 = Application.Intersect(Target, Range("C2")) 
If vC2 Is Nothing Then 
    Exit Sub 
Else 
    Set Wres = Sheets("Reservatório") 
    'Se não houver reservatório 
    If [C2] = "Não possui (Bombeamento direto para o sistema de irrigação)" _ 
            Or [C2] = "" Then 
        'esconde as linhas e as checkbox 
        Wres.Rows("3:12").Hidden = True 
        Wres.Shapes("checkbox1").Visible = False 
        Wres.Shapes("checkbox2").Visible = False 
    Else 
        'mostra linhas e box 
        Wres.Rows("3:12").Hidden = False 
        Wres.Shapes("checkbox1").Visible = True 
        Wres.Shapes("checkbox2").Visible = True 
    End If 
End If 
End Sub 
    Em planilha “sistema de irrigação” 
Private Sub CheckRedeTotal_Click() 
If CheckRedeTotal.Value = True Then 
    Rows(20).Hidden = True 
    [b19] = "Custo total (R$)" 
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Else 
    Rows(20).Hidden = False 
    [b19] = "Mão de obra (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckResidualSist_Click() 
If CheckResidualSist = True Then 
vGot = Sheets("Lista").Range("J3").Value 
vMic = Sheets("Lista").Range("J2").Value 
vPiv = Sheets("Lista").Range("J1").Value 
    If [C10] <> "" Then 
    'cofigura a msg box quando haviam valores informados 
        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio 

percentual em relação ao custo inicial com base no sistema de irrigação utilizado. O valor atual 
será apagado!" & _ 

        vbNewLine & vbNewLine & "Os valores adotados são:" & vbNewLine & "Pivô = 
" & _ 

        vPiv & vbNewLine & "Micro-aspersor = " & vMic & vbNewLine & "Gotejador = 
" & vGot _ 

        & vbNewLine & vbNewLine & "Continuar?", vbOKCancel, "Atenção") 
    'Aceitado os termos, preenche o valor percentual residual com base no sistema de 

irrigação 
        If resp1 = vbOK Then 
            [C10].Formula = "=VLookup(C2,Lista!I1:J4,2,0)" 
        Else 
            CheckResidualSist = False 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
    'Configura a msg box quando não haviam valores informados 
       resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio 

percentual em relação ao custo inicial com base no sistema de irrigação utilizado." & _ 
        vbNewLine & vbNewLine & "Os valores adotados são:" & vbNewLine & "Pivô = 

" & _ 
        vPiv & vbNewLine & "Micro-aspersor = " & vMic & vbNewLine & "Gotejador = 

" & vGot _ 
        & vbNewLine & vbNewLine & "Continuar?", vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            [C10].Formula = "=VLookup(C2,Lista!I1:J4,2,0)" 
            'Application.WorksheetFunction.VLookup([C2], Sheets("Lista").Range("I1:J4"), 

2, FALSO) 
        Else 
            CheckResidualSist = False 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    [C10] = "" 
End If 
End Sub 
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Private Sub CheckVUSist_Click() 
If CheckVUSist = True Then 
If [C11] <> "" Then 
        Dim resp3  As Integer 
        resp3 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp1 = vbOK Then 
            [C11] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVUSist = False 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp3 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp3 = vbOK Then 
            [C11] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVUSist = False 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    [C11] = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckVURede_Click() 
If CheckVURede = True Then 
If [c21] <> "" Then 
        Dim resp  As Integer 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp = vbOK Then 
            [c21] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVURede = False 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp = vbOK Then 
            [c21] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVURede = False 
            Exit Sub 
        End If 
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    End If 
Else 
    [c21] = "" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckMontTotal_Click() 
If CheckMontTotal = True Then 
    Rows("14:15").Hidden = True 
    [b13] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Rows("14:15").Hidden = False 
    [b13] = "Custo de transporte do equipamento (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckOficinaTotal_Click() 
If CheckOficinaTotal = True Then 
    Rows(25).Hidden = True 
    [b24] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Rows(25).Hidden = False 
    [b24] = "Mão de obra (R$)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckVUOficina_Click() 
If CheckVUOficina = True Then 
If [c26] <> "" Then 
        Dim resp  As Integer 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp = vbOK Then 
            [c26] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVUOficina = False 
            Exit Sub 
        End If 
    Else 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
        If resp = vbOK Then 
            [c26] = "'#N/D" 
        Else 
            CheckVUOficina = False 
            Exit Sub 
        End If 
    End If 
Else 
    [c26] = "" 
End If 
End Sub 
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Private Sub CheckManutTotal_Click() 
If CheckManutTotal = True Then 
    Rows(29).Hidden = True 
    [b28] = "Custo total (R$)" 
Else 
    Rows(29).Hidden = False 
    [b28] = "Materiais e equipamentos de reposição (R$/ano)" 
End If 
End Sub 
Private Sub CheckManutInfo_Click() 
If CheckManutInfo = True Then 
    Rows("28:29").Hidden = True 
    Rows(30).Hidden = False 
    CheckManutTotal.Visible = False 
    If [c28] <> "" Or [c29] <> "" Then 
        Dim resp  As Integer 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor percentual 

médio sobre o valor do equipamento para calcular os custos de manutenção e o valor informado 
será apagado. Continuar?", _ 

        vbOKCancel, "Atenção")       
            If resp = vbOK Then 
                Exit Sub 
            Else 
                CheckManutInfo = False 
                Exit Sub 
            End If 
    Else 
        resp = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor percentual 

médio sobre o valor do equipamento para calcular os custos de manutenção. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
            If resp = vbOK Then 
                Exit Sub 
            Else 
                CheckManutInfo = False 
                Exit Sub 
            End If 
    End If 
Else 
    Rows("28:29").Hidden = False 
    Rows(30).Hidden = True 
    CheckManutTotal.Visible = True 
End If 
End Sub 
    Em planilha “Cultura”: 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
'inicia variáveis 
Dim rngTab      As Range 
Dim vTab        As Range 
Dim vC2         As Range 
Dim vC4         As Range 
Dim RngCult     As Range 
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qtArea = [c4] 
Set RngCult = Range("c9", "pf9") 
'Formatação condicional das cores das células de preenchimento da tabela 
If [c4] <> "" Then 
    Set rngTab = Range(Cells(6, 3), Cells(18, qtArea + 2)) 
Else 
    Set rngTab = Range(Cells(6, 3), Cells(18, 3)) 
End If 
'testa se as celulas de interesse foram alteradas 
Set vTab = Application.Intersect(Target, rngTab) 
Set vC2 = Application.Intersect(Target, Range("C2")) 
Set vC4 = Application.Intersect(Target, Range("C4")) 
Set vCult = Application.Intersect(Target, RngCult) 
If Not vTab Is Nothing Then 
    For Each cell In rngTab 
        If cell.Value <> "" Then 
            cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
            Else 
            cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
        End If 
    Next cell 
        If Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C9:H9"), "Cana") <> 0 Then 
            Rows("13:16").Hidden = False 
            CommandButton1.Visible = True 
        ElseIf _ 
           Application.WorksheetFunction.CountIf(Range("C9:H9"), "Citros") <> 0 Then 
            Rows(13).Hidden = True 
            Rows("14:16").Hidden = False 
            CommandButton1.Visible = True 
        Else 
            Rows("13:16").Hidden = True 
            CommandButton1.Visible = False 
        End If 
ElseIf Not vC2 Is Nothing Then 
    If [C2] < 2 Then 
        Rows(3).Hidden = True 
    Else 
        Rows(3).Hidden = False 
    End If 
    qtCult = [C2] 
    Cells(1, 32).Font.Color = vbWhite 
    Cells(1, qtCult + 3).Font.Color = vbBlack 
ElseIf Not vC4 Is Nothing Then 
        GoTo Checav4 
Else 
    Exit Sub 
End If 
Exit Sub 
'------------ 
'Procedimentos para configurar a planilha conforme áreas c4 
Checav4: 
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'configura tabela de acordo com quantidade de bombas 
''apaga todos escritos de bomba, bordas, preenchimento e reinicia posição checkbox 
[d5:pf18].Font.ColorIndex = 2 
[d5:pf18].Borders.LineStyle = xlNone 
[d5:pf18].Interior.Color = xlNone 
CheckBox1.Left = 258 + 84.01 
CheckBox2.Left = 258 + 84.01 
CheckBox3.Left = 258 + 84.01                                         
''configura as bordas, escritos e prenchimento da tabela 
If qtArea = "" Or qtArea = 1 Then 
    Exit Sub 
Else 
    With Range(Cells(5, 4), Cells(18, qtArea + 2)) 
        .Font.Color = RGB(0, 0, 0) 
        .Borders.LineStyle = xlContinuous 
    End With 
End If 
''reposiciona as checkbox 
        CheckBox1.Left = 258 + (84.01 * qtArea) 
        CheckBox2.Left = 258 + (84.01 * qtArea) 
        CheckBox3.Left = 258 + (84.01 * qtArea) 
For Each cell In rngTab 
    If cell.Value <> "" Then 
        cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
        Else 
        cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
    End If 
Next cell 
End Sub 
    Em planilha “Bombeamento” 
Private Sub CheckBox1_Click() 
If CheckBox1.Value = True Then 
    If [C11] <> "" Then 
        Dim resp1   As Integer 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação e o valor informado será apagado. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
            If resp1 = vbOK Then 
                Rows(11).Hidden = True 
            Else:   Exit Sub 
            End If 
    Else 
        resp1 = MsgBox("Caso não saiba informar, será utilizado um valor médio para 

calcular a depreciação. Continuar?", _ 
        vbOKCancel, "Atenção") 
            If resp1 = vbOK Then 
                Rows(11).Hidden = True 
            Else:   Exit Sub 
            End If 
    End If 
Else:    Rows(11).Hidden = False 
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End If 
End Sub 
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) 
'Inicia-se avaliando a formatação condicional 
QtBomb = [C2] 
'Formatação condicional das cores das células de preenchimento da tabela 
Dim rngTab As Range 
If [C2] <> "" Then 
    Set rngTab = Range(Cells(5, 3), Cells(11, QtBomb + 2)) 
Else 
    Set rngTab = Range(Cells(5, 3), Cells(11, 3)) 
End If 
'testa se as celulas de interesse foram alteradas 
If Not Intersect(Target, rngTab) Is Nothing Then 
    For Each cell In rngTab 
        If cell.Value <> "" Then 
            cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
        Else 
            cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
        End If 
    Next cell 
    Exit Sub 
ElseIf Not Intersect(Target, [C2]) Is Nothing Then 
    GoTo checav2v3 
ElseIf Not Intersect(Target, [c3]) Is Nothing Then 
    GoTo checav2v3 
ElseIf Not Intersect(Target, [c14]) Is Nothing Then 
    GoTo Checafiltro 
Else: Exit Sub 
End If 
'------------------------------------------------------------- 
checav2v3: 
'Esconde linhas 3 e 4 e tabela para 1 ou 0 bombas 
If [C2] < 2 Then 
    Rows("3:4").Hidden = True 
    GoTo escondeTabela 
'------------------------------------------------------ 
escondeTabela: 
        With Range(Cells(4, 4), Cells(11, 110)) 
            .Font.Color = vbWhite 
            .Borders.LineStyle = xlNone 
            .Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
        End With 
    Exit Sub 
'------------------------------------------------------ 
Else 
    'mostra linha 3 para multiplas bombas 
    Rows(3).Hidden = False 
    If UCase([c3]) = "SIM" Then 
        GoTo escondeTabela 
    Else 
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'configura tabela pelas respostas de c2 e c3 
    'Primeiro apaga tabela 
        With Range(Cells(4, 4), Cells(11, 110)) 
            .Font.Color = vbWhite 
            .Borders.LineStyle = xlNone 
            .Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
        End With 
        'monta o restante 
        Rows(4).Hidden = False 
        With Range(Cells(4, 3), Cells(11, QtBomb + 2)) 
            .Font.Color = vbBlack 
            .Borders.LineStyle = xlContinuous 
        End With 
        'formatação condicional 
        For Each cell In rngTab 
            If cell.Value <> "" Then 
                cell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone 
            Else 
                cell.Interior.Color = RGB(217, 217, 217) 
            End If 
        Next cell 
        Exit Sub 
    End If 
'------------------------------------------------------ 
Checafiltro: 
If UCase([c14]) = "SIM" Then 
    Rows("15:19").Hidden = False 
Else:   Rows("15:19").Hidden = True 
End If 
End If 
End Sub 
    Em planilha “tab resultados” 
Private Sub Worksheet_Activate() 
Application.CalculateFull 
End Sub 
    Em planilha “Monte-Carlo Soja-Milho” 
Private Sub Simulação_A_e_B_Click() 
'Guarda o valor original da energia elétrica 
Sheets("Casa de Bombas").[c20].Copy 
Sheets("Casa de Bombas").[gg20].PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas 
'inputa o primeiro novo custo 
MultipliCustoA = [fw3].Value 
Sheets("Casa de Bombas").[c20].Value = Sheets("Casa de Bombas").[gg20].Value * 

MultipliCustoA 
'atualiza todos os valores da planilha 
Application.CalculateFull 
'copia os novos dados VPL ao lado 
[FO15:fo1014].Copy 
[fr15].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 
'Salva o segundo novo custo 
MultipliCustoB = [fw5].Value 
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Sheets("Casa de Bombas").[c20].Value = Sheets("Casa de Bombas").[gg20].Value * 
MultipliCustoB 

'atualiza todos os valores da planilha 
Application.CalculateFull 
'copia os novos dados ao lado 
[FO15:fo1014].Copy 
[ft15].PasteSpecial Paste:=xlPasteValues 
'devolve o valor original ao custo e atualiza planilha 
Sheets("Casa de Bombas").[gg20].Copy 
Sheets("Casa de Bombas").[c20].PasteSpecial Paste:=xlPasteFormulas 
Sheets("Casa de Bombas").[gg20].Value = "" 
Application.CalculateFull 
End Sub 
    Em “módulo 1” 
Sub abaHome() 
' abaInsumosMDO Macro 
    Sheets("Geral").Select 
End Sub 
Sub abaDren() 
' abaDren Macro 
    Sheets("Captação Hídrica").Select 
End Sub 
Sub abaCasa() 
' abaCasa Macro 
    Sheets("Casa de Bombas").Select 
End Sub 
Sub abaReserv() 
' abaReserv Macro 
    Sheets("Reservatório").Select 
End Sub 
Sub abaBombe() 
' abaBombe Macro 
    Sheets("Bombeamento").Select 
End Sub 
Sub abaSistem() 
' abaSistem Macro 
    Sheets("Sistema de irrigação").Select 
End Sub 
Sub abaCult() 
' abaCult Macro 
    Sheets("Cultura").Select 
End Sub 
Sub abaInsumosMDO() 
' abaInsumosMDO Macro 
    Sheets("Insumos-MDO").Select 
End Sub 
Sub abaBenefIndir() 
' abaInsumosMDO Macro 
    Sheets("Benefícios Indiretos").Select 
End Sub 
Sub abaInfoPropr() 
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' abaInsumosMDO Macro 
    Sheets("Informações da propriedade").Select 
End Sub 
Sub abaResultados() 
    Sheets("Visualização dos Resultados").Select 
End Sub 
    Em “módulo 2” 
Public Function ExcedProd(Cult As Variant) 
Dim wCult       As Worksheet 
Dim busCult     As Range 
Dim a()         As Variant 
Dim b           As Long 
Set wCult = Sheets("cultura") 
Set busCult = wCult.Range("c9:pf9") 
qtCult = Application.WorksheetFunction.CountIf(wCult.Rows(9), Cult) 
ReDim a(qtCult) 
For Each cell In busCult 
    If UCase(cell.Value) <> UCase(Cult) Then 
    Else 
    Area = cell.Offset(-3, 0).Value 
    Ganho = cell.Offset(8, 0).Value    
    a(b) = Area * Ganho 
    b = b + 1 
    End If 
Next cell 
ExcedProd = Application.WorksheetFunction.Sum(a()) 
End Function 
    Em “módulo 8” 
Sub exibeouoculta_barras() 
a = MsgBox("Essa planilha foi elaborada para análises especificas. Realizar alterações 

pode resultar em erros de cálculos e análises. Deseja continuar?", vbOKCancel, "Atenção!") 
If a = 1 Then 
    CommandBars.ExecuteMso "HideRibbon" 
Else 
End If 
End Sub 
Sub Salvar() 
' Salvar Macro 
b = MsgBox("Deseja salvar as alterações no documento?", vbOKCancel, "Salvar 

documento?") 
If b = 1 Then 
    ActiveWorkbook.Save 
Else 
End If 
End Subi 
 

                                                      
i  


