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RESUMO 

O presente trabalho consiste em um estudo realizado sobre o Perímetro Irrigado de São 

Gonçalo, localizado no Distrito de São Gonçalo, na cidade de Sousa, Paraíba, no Semiárido 

brasileiro. Onde o mesmo se apresenta em condições precárias devido à falta de um 

planejamento sustentável e a escassez de chuvas, prejudicando a produção e a geração de 

renda para os produtores daquela comunidade. Assim, o principal objetivo desta pesquisa 

foi propor um planejamento ótimo para o perímetro em estudo, que considere um sistema de 

irrigação eficiente, culturas aptas à região, rentáveis e que consomem menor quantidade de 

água possível. Para a realização desse planejamento, foi utilizado um modelo matemático, 

que utiliza técnicas de programação linear, que visa à obtenção de uma solução ótima para 

o problema, levando em consideração restrições como: a limitação da área total, a 

quantidade de água disponível, e a rotatividade das culturas. Foram definidos três cenários 

distintos, para uma melhor análise dos dados, subdivididos por sistemas de irrigação 

(inundação, microaspersão e gotejamento) e por regimes hidroclimáticos (seco, médio e 

chuvoso). Nesta pesquisa só foram apresentados os resultados do regime hidroclimático 

seco. Os resultados mostraram que o sistema de irrigação por gotejamento é o mais 

eficiente, consequentemente obtém uma área irrigável maior e que a cultura da uva seria 

uma alternativa de cultivo para a região. Contudo as soluções propostas são propositivas, e 

que, se implementadas, vão proporcionar uma maior rentabilidade para os agricultores da 

região, aliadas as práticas sustentáveis. 

 

Palavras-Chave: Irrigação, planejamento, modelo matemático, sustentabilidade. 

 

Tema: Gestão de recursos hídricos em contextos nacionais e transfronteiriços. 

 

 

  

mailto:maninhapessoa@hotmail.com
mailto:allan.sarmento@ufcg.edu.br


1. INTRODUÇÃO  

Sendo a água um recurso natural essencial à vida humana e para os demais seres vivos, é 

necessário um uso consciente e correto da mesma, já que a água está se tornando escassa 

no meio ambiente, em virtude do mau uso, do crescimento populacional e da produção de 

alimentos. Como a irrigação é um dos setores que mais consome água, é importante que 

seja evidenciado que a utilização de práticas adequadas e eficientes do uso da água é uma 

iniciativa importante para que essa atividade se torne sustentável. Assim, realizar um 

planejamento ótimo na agricultura irrigada é imprescindível para avaliar a quantidade e 

qualidade dos recursos hídricos, melhorando os seus níveis de eficiência de seu uso como 

também harmonizando a sua distribuição nos diferentes setores da sociedade. O caminho 

para consumir água da melhor forma possível e para obter um aumento da rentabilidade na 

atividade agrícola crescente é com a utilização de tecnologias que busquem sistemas de 

irrigação de alta eficiência, com redução dos custos para o produtor. E essa situação é 

atingida empregando técnicas que auxiliem na tomada de decisão, como a Programação 

Linear (PL) que é uma das ferramentas mais utilizadas para a alocação ótima de recurso 

hídrico (Frizzone, 2009). 

Diante do problema mundial de escassez da água, é notória a necessidade de adoção de 

novas políticas e tecnologias no uso dos recursos hídricos que visem à melhoria na 

condução da água em projetos de irrigação e ao aumento da eficiência dos sistemas de 

aplicação da água. Para isto, é preciso que seja feito investimentos na infraestrutura dos 

perímetros, visando o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis (Mendoza e 

Frizzone, 2012). 

Perante esta situação vivenciada, percebe-se que é de fundamental importância à adoção 

de um planejamento ótimo, para utilizar água de forma eficiente, principalmente no setor da 

irrigação. Essas medidas planejadas são necessárias e urgentes a fim de promover a 

modernização e utilização racional da água no perímetro irrigado, trabalhando com 

eficiência, sem prejudicar sua produção e nem causar impactos, de forma negativa, ao meio 

ambiente.  

Com intuito de minimizar o problema do desperdício da água e maximizar a lucratividade 

dos produtores, acredita-se que esta pesquisa se justifica, já que a utilização de técnicas 

adequadas promove um planejamento ótimo e fortalece o desenvolvimento sustentável do 

Perímetro Irrigado de São Gonçalo no Estado da Paraíba - Brasil. Assim o objetivo principal 

desta pesquisa é propor um planejamento ótimo para o Perímetro Irrigado de São Gonçalo – 

PB, através de cenários de operação (infraestrutura e clima), utilizando um modelo de 

otimização que incorporem as limitações do sistema em análise. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

2.1 Escassez da água 

 

O planeta Terra compreende mais de 90% das suas águas nos oceanos e mares, o restante 

corresponde às geleiras da Antártida e aos rios e lagos. Como a água dos mares não é 

utilizada para suprir as necessidades humanas, a pequena quantidade de água doce é que 

abastece tanto o ser humano, como também os animais. Por isso, milhões de pessoas em 



vários países do mundo estão vivenciando a escassez da água; que é entendida como a 

ausência de água para atender as necessidades de uma população (RDH, 2006). 

A produção de alimentos é um dos principais motivos que elevam os níveis de escassez da 

água. A irrigação depende totalmente da água para sua prática, sem este recurso não há a 

realização desta atividade. Como esta atividade consume muita água, o uso eficiente da 

água associado ao emprego de tecnologias de produção eficazes seria uma boa solução 

para a racionalização dos recursos hídricos (MIN, 2008). 

 

2.2 Irrigação sustentável 

 

Para que agricultura irrigada se torne sustentável, é de fundamental importância que a água 

seja utilizada de forma eficiente, já que esta atividade é a maior consumidora dos recursos 

hídricos, e necessita de cuidados e técnicas especiais para que estes recursos sejam 

aproveitados da melhor forma possível, com o mínimo de desperdício e também para não 

afetar a qualidade dos solos (Câmara Junior, 2005). 

De acordo com Paz et al. (2000), o desenvolvimento sustentável na agricultura só será 

possível se for feito um planejamento ótimo desta atividade e também da água, recurso 

indispensável para a sua realização. Conforme Carvalho et al. (2000), devido à escassez da 

água, a irrigação está sendo pressionada para melhorar suas práticas do uso da água, a fim 

de promover uma atividade sustentável. O principal problema que acontece na agricultura 

irrigada é no que se refere ao uso incorreto dos recursos hídricos. Então, esta atividade se 

tornará eficiente se seus fatores de produção forem utilizados de forma racional. 

 

2.3 Programação linear 

 

A programação linear é um método da Pesquisa Operacional, que visa otimizar um dado 

problema com o intuito de encontrar uma solução ótima, por meio da maximização ou 

minimização de uma função linear. A Programação Linear tem por objetivo encontrar o valor 

ótimo de uma função linear, tendo como base uma função objetivo, um conjunto de variáveis 

e um conjunto de restrições (Oenning et al., 2004). 

Conforme Vieira (2011), esta técnica é bastante utilizada para o planejamento e manejo dos 

recursos hídricos e da agricultura irrigada, nos transportes, na indústria petrolífera, na área 

de telecomunicações e no setor financeiro e hidroelétrico. Para Baio et al. (2004), num 

problema que utiliza a programação linear, onde todas as restrições são atendidas, pode-se 

encontrar várias soluções, porém só uma solução é considerada ótima. 

 

2.4 Planejamento na agricultura irrigada 

 

Para desenvolver um planejamento na agricultura, é necessário um estudo cuidadoso a fim 

de solucionar a equação do balanço hídrico entre a oferta e a demanda, tanto ainda no que 

se refere à quantidade como a sua repartição espacial e temporal (Frizzone, 1996). 

Segundo Curi et al. (2002), um planejamento eficiente na agricultura irrigada proporciona um 

aumento na produtividade e na geração de emprego e renda, promovendo, assim, uma vida 



melhor para os agricultores. Geralmente nos perímetros irrigados do semiárido paraibano 

utilizam as águas dos açudes ou poços como abastecimento hídrico. Uma otimização do 

uso da água, é capaz de identificar quais são as culturas que devem ser irrigadas, e 

determinar a quantidade de água que deve ser utilizada no cultivo. Estas informações são 

de suma importância para que os produtores consigam produzir mais utilizando menos 

água, realizando assim, uma atividade eficiente. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Para atingir o objetivo principal deste trabalho, foi realizada inicialmente uma pesquisa 

bibliográfica e exploratória, no ano de 2013, para entender os conceitos e técnicas da 

agricultura irrigada e levantar os dados disponíveis do perímetro em estudo. A fim de atingir 

o planejamento ótimo para a área em estudo, foi utilizado um modelo matemático que utiliza 

técnica de programação linear, proposto no trabalho de Santos (2007), com as seguintes 

equações que fundamentaram este trabalho: 

A função da renda bruta anual Rbjt em R$/ano/cultura é dada por:  

                                                        
jkjt

nc

1=j
jtjt Ac*Pr*Pd=Rb ∑

                                                       

(1) 

sendo:  

j - indica o tipo de cultura, j=1,...,nc; t - indica o ano, t=1,...,na; k - indica o perímetro 

irrigado, k=1,...,ni; ni - número de perímetros irrigados; nc - número de culturas; na - 

número de anos em estudo; Pdjt - produtividade da cultura j por unidade de área no 

ano t de irrigação; Prj- valor atualizado do preço de comercialização da cultura j e Acjk - 

área plantada com a cultura j no perímetro k. 

A função do custo de produção anual, Cpjt em R$/ano/cultura, relativos aos gastos com 

insumos, mão de obra e máquinas é representada por: 

                                              
jk

nc

1=j
jtjt Ac*Cprod=Cp ∑                                                  (2) 

sendo:  

Cprodjt 
- valor atualizado do custo de produção por unidade de área da cultura j 

referentes a gastos relativos ao ano t. 

A função do custo de energia anual, Cejt em R$/ano/KW, é obtida por:  

                                              
jk

nc

1=j
jtjt Ac*Cener=Ce ∑                                                    (3) 

sendo:  

Cenerjt – valor atualizado do custo de energia por unidade de área da cultura j 

referentes a gastos relativos ao ano t. 

A função do custo de água anual, Cajt em R$/ano/cultura, aduzida para os perímetros é 

obtida por:  



                                             
jkijk

nc

1=k
kjt Ac*Qirr*aPr=Ca ∑                                              (4) 

sendo:  

Prak – preço da água por unidade de volume, aduzida para o perímetro k; Qirrjk - é 

lâmina de água por ha e cultura j; 

Assim, a função objetivo é maximizar a receita líquida total (RL) em R$, que é dada por: 

                                                        

( )[ ]∑∑  - 
na

1=t

nc

1=j
jtjtjtjt Ca+Ce+CpRb=RL                                       (5) 

Sujeito às restrições do perímetro, que compreendem: 

Limitação da área total a ser cultivada:  

                                                            
kmax

=
jk AAc ≤∑

n

1j  
                                                                  (6) 

Limitação do volume de água disponível:  

                                                            maxjk

n

1=j
jk V*αAc*Qirr ≤∑

                                                      
(7) 

Rotatividade das culturas: 

                                                      
jkjk maxjkmin AAA ≤≤

                                                         
(8) 

Os dados utilizados nesta pesquisa foram do Perímetro Irrigado de São Gonçalo que está 

localizado na bacia hidrográfica do Alto Piranhas, situado na região sudoeste do estado da 

Paraíba, no Nordeste brasileiro, entre as coordenadas geográficas de 6°50’ e 7°25’ de 

latitude sul e 38°10’ e 38°40’ de longitude a oeste de Greenwich. Possui uma área máxima 

irrigável de aproximadamente 4.100 ha (Farias, 2004).  

Os solos predominantes na região são: aluvionais, vertissolos e podzólicos, todos com 

textura argilosa. O clima apresenta-se semiárido quente. Em relação à temperatura anual, a 

mínima apresenta 22ºC, a média 27ºC e a máxima 38ºC (DNOCS, 2013). O Perímetro 

Irrigado de São Gonçalo foi fundado em 1973, localiza-se no distrito de São Gonçalo, 

próximo à cidade de Sousa, no estado da Paraíba. Possui atualmente 2.402 ha de área 

irrigada, dividida em 482 lotes de área média de 4,27 há. Além disso, possui um reservatório 

com uma capacidade de armazenamento de 44.600.000 m³ e foi construído em 1936, com a 

finalidade de abastecer as cidades de Sousa e Marizópolis e o distrito de São Gonçalo, 

como também o Perímetro Irrigado de São Gonçalo (PISG), que utiliza em prática 50% do 

volume máximo para irrigação (Silva Neto et al., 2012). 

Para selecionar as culturas adequadas para região, foram selecionadas quatorze culturas 

conforme o calendário agrícola apresentado na Tabela 1, dentre elas, oito perenes e semi-

perenes (coco, banana, goiaba, acerola, uva, manga, maracujá, graviola) e seis culturas 

sazonais (feijão, milho, tomate, melão, melancia, algodão), onde as culturas sazonais ou 

temporárias são cultivadas duas vezes ao ano, na safra (s) e na entressafra (es). Os valores 

da produção e do custo de produção das culturas foram adquiridos na Planilha de 

Orçamento de Culturas Agrícolas do Banco do Nordeste do Brasil (2012). Os preços médios 

de comercialização referente às culturas foram coletados no site da Empresa Paraibana de 

Abastecimento e Serviços Agrícolas (EMPASA, 2013). 



Tabela 1. Calendário agrícola com seus respectivos coeficiente de cultivo (Kc). 

 

O consumo médio de energia foi obtido através da Cooperativa Agropecuária dos Irrigantes 

do Projeto Piancó (Coipi, 2003), e o seu respectivo custo foi obtido na Empresa de Energia 

Elétrica da Paraíba (Energisa, 2013). Os dados relativos à eficiência do sistema de irrigação 

foram adquiridos no livro de Gomes (1999), enquanto que a eficiência de aplicação foi obtida 

de acordo com a Resolução nº 687 da Agência Nacional de Águas (ANA, 2004) e o preço 

unitário básico (PUB) de R$ 0,005 sugerido também pela ANA. O consumo de água das 

culturas consideradas foi estimado, levando em consideração os regimes hidroclimáticos e o 

balanço hídrico simplificado do solo, recomendado no trabalho de Curi et al. (2002). Para 

avaliar o Perímetro Irrigado de São Gonçalo - PB foram idealizados três cenários de 

operação, que foi levado em consideração os tipos de sistemas de irrigação (inundação, 

microaspersão e gotejamento), considerando somente o regime hidroclimático seco que é 

situação mais crítica de operação do perímetro irrigado. 

 

4. RESULTADOS  

Depois do levantamento dos dados necessários e a aplicação do modelo linear proposto, 

nesta seção serão apresentados os resultados para o regime seco que permitiu conhecer as 

melhores culturas para a região, a área máxima irrigável, o lucro e o sistema mais eficiente.  

 

4.1 Sistema de irrigação por inundação 

 

A Figura 1 mostra as culturas selecionadas e o percentual da área a ser plantada para cada 

cultura, considerando como restrições, a área do perímetro irrigado, o consumo de água e 

também a rotatividade de cultura. Para tanto, as culturas selecionadas, para o perímetro 

estudado foram: coco (33,12%), tomate (33,12%), uva (33,12%) e banana (0,64%) 

perfazendo uma área máxima irrigável de 884,24 ha.  

CULTURAS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Cocô 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Banana 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10

Goiaba 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

Acerola 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Cajú 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Manga 1,20 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 1,20

Maracujá 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Graviola 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Feijão 0,67 0,80 1,00 0,91 0,67 0,80 1,00 0,91

Milho 1,10 1,81 0,82 1,10 1,81 0,82

Tomate 0,52 0,72 0,85 0,65 0,52 0,72 0,85 0,65

Melão 0,54 0,96 1,01 0,54 0,96 1,01

Melância 0,41 1,10 0,86 0,41 1,10 0,86

Algodão 0,70 0,87 0,94 0,81 0,70 0,87 0,94 0,81

Perenes e Semiperenes

Sazonais ou Temporárias



 

Figura 1. Culturas selecionadas e área máxima irrigável utilizando o sistema por inundação. 

 

4.2 Sistema de irrigação por microaspersão 

 

A Figura 2 mostra que as culturas selecionadas, considerando as mesmas restrições do 

perímetro, mudando só tipo de sistema de irrigação, foram: coco (25,21%), tomate (25,21%), 

uva (25,21%) e banana (24,38%), contabilizando uma área máxima irrigável de 1.161,86 ha. 

Percebe-se ainda, com uma simples mudança de tecnologia, proporcionou o uso eficiente 

da água, e consequentemente ocorreu um aumento da área a ser plantada de banana.  

 

Figura 2. Culturas selecionadas e área máxima irrigável utilizando o sistema por microaspersão. 



 

4.3 Sistema de irrigação por gotejamento 

 

Já na Figura 3, considerando a mesma quantidade de água disponível, percebe-se que a 

área máxima irrigável aumentou, mudando apenas o sistema de irrigação para gotejamento, 

que geralmente apresenta uma melhor eficiência, as culturas selecionadas foram: coco 

(19,43%), melão (19,43%), tomate (19,43%), uva (19,43%), acerola (2,84%) e banana 

(19,43%), compreendendo uma área máxima irrigável de 1.507,06 ha. 

 

Figura 3. Culturas selecionadas e área máxima irrigável utilizando o sistema por gotejamento. 

 

Na Tabela 2 mostra um resumo da área máxima irrigável em hectares e seu respectivo lucro 

para diferentes tipos de sistema de irrigação. E observou-se que, quanto maior a eficiência 

do sistema de irrigação, maior é a área máxima irrigável e consequentemente o lucro para 

os produtores. Neste caso, o sistema por gotejamento é considerado o mais eficiente por 

apresentar a menor perda de água na sua produção. 

Tabela 2. Área Máxima Irrigável (ha) e Lucro Obtido (R$) para cada sistema de irrigação. 

Sistema de Irrigação 
Regime Pluviométrico Seco 

Área Máxima Irrigável (ha) Lucro (R$) 

Inundação 884,24 61.664.296,30 

Microaspersão 1.161,86 83.173.221,76 

Gotejamento 1.507,06 92.757.331,47 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Na literatura apresenta inúmeros modelos matemáticos, que podem ser utilizados em vários 

setores da agricultura irrigada, com o intuito de fornecer uma solução ótima para a tomada 



de decisão. Assim, nesta pesquisa foi utilizado um modelo com técnicas em programação 

linear, cujo objetivo é maximizar a receita líquida do perímetro, informando ainda às culturas 

que consomem menos água, com as suas respectivas áreas irrigáveis. Para tanto, foram 

estabelecidos três cenários pelo tipo de sistema de irrigação (inundação, microaspersão e 

gotejamento), considerando o regime hidroclimático seco. O ano analisado foi o de 2013, 

podendo adotar essa metodologia para os anos subsequentes, atualizando somente os 

custos de produção, da água e da energia. 

Analisando os resultados do cenário de operação seco, foram observados que as culturas 

mais rentáveis, que consomem menos água e submetidas ao processo de rotatividade nos 

três tipos de sistemas foram: coco, tomate, uva, banana e acerola. Foi averiguado ainda que 

o sistema de irrigação por gotejamento é o mais eficiente para ser instalado na região, já 

que o mesmo proporciona um aumento na área máxima irrigável e consequentemente um 

aumento na receita líquida do perímetro. E que a cultura da uva é uma alternativa para o 

cultivo da região, por ser rentável e consumir pouca água e não ser praticada pelo os 

agricultores do perímetro irrigado ainda. 

Contudo, para que ocorram resultados progressivos, as mudanças precisam ser feitas no 

perímetro analisado, cabendo às autoridades competentes aplicarem as soluções propostas, 

e desenvolverem, também, projetos de conscientização dos irrigantes, no que concerne a 

utilização do uso racional da água. Pois o planejamento deveria ser feito antes mesmo dos 

problemas aparecerem, e não quando o problema se torna complexo, como é o caso da 

utilização dos recursos hídricos na agricultura irrigada. 
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