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Resumo 

O presente artigo trata de uma avaliação ex post da implantação de sistemas de irrigação 

localizada em substituição aos antigos sistemas de irrigação por sulcos. Este trabalho foi concebido com 

o objetivo de comparar a evolução do Valor Bruto da Produção (VBP) unitária dos agricultores 

familiares dos projetos públicos de irrigação (PPI) Mandacaru e Tourão após a conversão dos sistemas 

de irrigação no Projeto Mandacaru. Para esta avaliação foi utilizado um indicador de impacto, o VBP 

(R$/ha/ano). Estabeleceram-se como grupo tratamento e grupo controle, respectivamente, os 

agricultores irrigantes do PPI Mandacaru e do PPI Tourão. A metodologia aplicada foi o Teste das 

Médias e a técnica utilizada foi Diferenças em Diferenças. A análise compreendeu o período de 2010 a 

2013. Elaborou-se o fluxo de caixa e a respectiva análise financeira, determinando o VPL, a TIR e a 

relação B/C de cada perímetro de irrigação. Todos os custos dos projetos foram avaliados: custos 

contábeis, custos de implantação dos projetos, os custos de operação e manutenção, contas culturais, 

custos financeiros e custos de oportunidade. Comparando os resultados dos projetos Mandacaru e 

Tourão através de método Não Experimental, utilizando a técnica Diferenças em Diferenças, verificou-

se que, após tratamento estatístico com 95% de confiança, as médias dos VBP variaram 

significativamente. A metodologia adotada neste estudo poderá ser replicada na análise de impacto de 

outros projetos públicos de irrigação. 

 

Palavras-chave: Projeto; avaliação de impacto; projeto público de irrigação. 
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1 Introdução 

Este artigo trata de uma avaliação ex post da implantação de sistemas de irrigação 

localizada em substituição dos antigos sistemas de irrigação por sulcos. Os projetos parcelares 

foram elaborados pelos engenheiros Juan Fleischmann, Frederico Machado e Rodrigo Franco 

em 2006, atualizados e aprovados em 2009 e executados pela Companhia de Desenvolvimento 

dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) em 2010. 

São escassos os trabalhos de avaliação de impacto dos projetos públicos de irrigação 

(PPI), geralmente, os investimentos são realizados a partir de um projeto de engenharia, onde 

o estudo de viabilidade fica relegado a segundo plano a partir da implantação do projeto. 

Para esta avaliação foram realizadas pesquisas bibliográficas e de campo, com apoio da 

Codevasf e dos Distritos de Irrigação Mandacaru (DIM) e Tourão, além da consulta sistemática 

aos projetos parcelares de irrigação e à análise ex ante que contêm cenários e estimativas de 

resultados econômicos e ambientais. 

Neste trabalho, a avaliação de impacto foi realizada conforme a metodologia descrita 

no livro Avaliação Econômica de Projetos Sociais. A partir do desenho do projeto de impacto 

estabeleceu-se um grupo controle com características semelhantes ao grupo tratamento (PPI 

Mandacaru). 

Utilizando-se de recursos da Estatística Descritiva do MS Excel – Análise de Dados, 

foram comparados os dados dos grupos de controle (VBP C) e de tratamento (VBP T) em 2010, 

antes da conversão dos sistemas de irrigação no PPI Mandacaru, e em 2013. 

Após a constatação do impacto do projeto de conversão dos sistemas de irrigação no 

PPI Mandacaru (2010), passou-se a calcular o retorno econômico do grupo tratamento 

comparando-o com os resultados do grupo controle no período compreendido entre 2010 e 

2013. As análises financeiras foram realizadas a partir da relação benefício/custo (B/C), do 

valor presente líquido (VPL) e da taxa interna de retorno (TIR). 

2 Processos metodológicos 

Segundo Woiler e Matias (1985, p. 28), “o projeto é parte integrante do processo 

decisório, desde a idéia de investir até sua consecução”. As decisões de investimento são 

tomadas a partir dos processos de elaboração e análise dos projetos.  

Antes que do planejamento estratégico, resultem as decisões de investimento 

e antes que estas sejam implementadas, é necessário testar sua viabilidade e 

verificar se são compatíveis com os objetivos. Esta verificação de viabilidade 

é feita usando-se um projeto (ou seja, um modelo da realidade). Ela é de 

grande importância nesta fase, porque as decisões estratégicas de 

investimento, em geral, envolvem grandes volumes de recursos, são de longa 

duração, inflexíveis e, conseqüentemente, exercem um impacto profundo na 

empresa. Além disto, o risco envolvido na decisão pode ser muito grande 

para a empresa, sendo necessário ter-se uma medida do mesmo e do seu 

impacto. 

WOILER e MATIAS (1985, p. 28 - 29) 

 

Um projeto público passa, necessariamente, pelas fases de planejamento, estudo de 

viabilidade e análise de cenários antes de se chegar ao projeto final, que deve contemplar 
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detalhamentos de engenharia e implantação. Após a conclusão das obras e instalações, inicia-

se a fase de testes e, posteriormente, a operação. 

O acompanhamento da produtividade do trabalho nas fases de planejamento e 

implantação dos projetos é realizado através de indicadores ou de softwares desenvolvidos para 

essa finalidade. Não há método específico para monitoramento e avaliação do projeto público 

na fase de operação. Portanto, a efetividade do projeto não é medida ou acompanhada. Esta 

avaliação de impacto foi concebida com o seguinte desenho. 

2.1 Desenho do projeto de avaliação de impacto 

a) Objetivo: comparar a evolução do VBP unitário dos agricultores familiares dos PPI 

Mandacaru e Tourão após a conversão dos sistemas de irrigação no Projeto 

Mandacaru. 

b) Ações: pesquisas bibliográficas, levantamentos de campo, estudos econômicos e 

ambientais. 

c) Público-alvo: irrigantes dos PPI Mandacaru e Tourão. 

2.1.1 Avaliação 

a) Indicador de impacto: VBP (R$/ha/ano). 

b) Grupos de tratamento e controle. 

i. Grupo tratamento: irrigantes do PPI Mandacaru. 

ii. Grupo controle: irrigantes do PPI Tourão. 

2.1.2 Dados 

a) Instrumentos de coleta – pesquisas bibliográficas e levantamento de campo. 

i. Informações coletadas: os dados foram coletados em relatórios da Codevasf. 

ii. Variáveis coletadas: métodos de irrigação, culturas, áreas plantadas, 

produtividade, custos de produção, receitas, preços, VBP. 

iii. Escolha das variáveis: essas variáveis foram escolhidas porque são determinantes 

para a avaliação de impacto do projeto, permitindo auferir se houve evolução dos 

VBP unitários nos PPI Mandacaru e Tourão.  

2.2 Avaliação de impacto 

a) A metodologia aplicada foi o Teste das Médias, porque a utilização de muitas 

variáveis poderia aumentar a complexidade da análise. A variação do VBP, que é 

função da produtividade e do preço, resume perfeitamente a interação das outras 

variáveis, pois é a variável mais percebida pelo agricultor irrigante. 

b) A técnica utilizada foi Diferenças em Diferenças porque é possível medir a variação 

do VBP ano a ano e esses valores estão disponíveis nos Relatórios de Gestão da 

Codevasf. 

c) Validade interna e externa: a validade interna está demonstrada pela evolução do VBP 

dos lotes dos irrigantes que aderiram ao projeto em comparação a um irrigante do PPI 

Mandacaru que não aderiu. Alguns irrigantes, do PPI Maniçoba, que fica próximo ao 

PPI Mandacaru, devido ao efeito demonstrativo e indutor da metodologia neste 
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adotada, realizaram a conversão de seus sistemas com recursos próprios e obtiveram 

destacadas melhoras em suas produtividades e, consequentemente, nos respectivos 

VBP. 

2.3 Cálculo do retorno econômico 

a) Transformação do impacto em benefício monetário. 

i. O VBP já é um valor monetário. O aumento da produção, refletindo a 

produtividade, foi convertido em valores monetários conforme os preços de 

mercado. 

ii. Tempo de duração: a vida útil dos novos sistemas de irrigação é de 8 anos. Os 

benefícios serão prolongados no tempo, pois nesta análise foram alocados 

recursos para depreciação, permitindo assim as substituições dos sistemas de 

irrigação implantados. 

iii. Hipótese: a troca dos sistemas de irrigação permitiu, além do aumento da 

eficiência do uso da água na irrigação, inovações tecnológicas como automação e 

fertirrigação, que ampliaram as produtividades das culturas e, consequentemente, 

os VBP. 

b) Custos do projeto. 

i. Custos contábeis: os custos de implantação dos projetos, os custos de operação e 

manutenção, as contas culturais e os custos financeiros. 

ii.  

iii. Custo de oportunidade: a água economizada com a implantação do projeto de 

conversão de sistemas, um volume de 7.295.010 m3/ano, poderá ser utilizada para 

outros usos, a exemplo de abastecimento humano, dessedentação animal, 

regularização da vazão ecológica do rio, pesca etc. Neste estudo foi adotado como 

custo de oportunidade apenas a geração de energia elétrica, estimada em 24 

MWh/ano, nas usinas hidrelétricas da Chesf (Itaparica, Paulo Afonso e Xingó) 

que ficam a jusante do PPI Mandacaru.  

c) Fluxo de caixa: foram estabelecidos os fluxos de caixa para o período de 2010 a 2013 

dos PPI Mandacaru e Tourão. 

d) Análise financeira: foram calculados e analisados: o VPL, a TIR e a relação B/C. 

2.4 Limitações da avaliação realizada 

Nos PPI da Codevasf, mais de 60 culturas são cultivadas comercialmente a cada ano. 

Devido à complexidade dos sistemas de produção, à sazonalidade e à variação dos preços de 

mercado, essa companhia adota o VBP como indicador de rentabilidade das culturas, dos lotes 

e dos PPI. O VBP é apurado por meio do valor médio efetivamente pago ao produtor pela sua 

produção e multiplicando-se pela respectiva quantidade produzida, sem computar qualquer tipo 

de agregação de valor aos produtos após a colheita, tais como embalagem, armazenamento a 

frio, tratamentos para comercialização ou frete (transporte). 

3 Antecedentes e contexto dos PPI Mandacaru e Tourão 
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Os PPI Mandacaru e Tourão estão localizados no município de Juazeiro, no estado da 

Bahia. Suas características edafoclimáticas são semelhantes, pois possuem solos de textura fina 

(argilosa) e média que, devido a essas peculiaridades, seus projetos originais foram concebidos 

para implantação de irrigação por sulcos.  

Esses PPI Mandacaru e Tourão pertencem à Codevasf e compõem o polo de irrigação 

Juazeiro-Petrolina que fica na região do Sub-médio São Francisco. Após sua implantação, o 

PPI Mandacaru começou a operar em 1971 e o PPI Tourão em 1979. Ambos dispõem de áreas 

irrigadas por empresas e por agricultores familiares. O PPI Mandacaru está localizado a cerca 

de 10 km da cidade de Juazeiro/BA, nas coordenadas geográficas 9º 23’S e 40º 25’W, o PPI 

Tourão fica próximo ao PPI Mandacaru e à cidade de Juazeiro/BA, conforme Figura 1. O acesso 

para ambos PPI é realizado através da Rodovia BA-210, no sentido Juazeiro – Curaçá. 

 

 
Figura 1 – Mapa de situação dos PPI do Sub-médio São Francisco  

A Codevasf é a empresa do Governo Federal responsável pela implantação de 

perímetros irrigados nos vales dos rios São Francisco, Parnaíba, Mearim e Itapecuru. Os PPI 

são unidades de colonização que abrigam pequenos agricultores irrigantes e empresas de 

diversos portes, que se caracterizam pela utilização intensiva de mão-de-obra, capital e 

tecnologia. 

A ação dessa empresa estatal modificou a realidade de milhões de pessoas que vivem 

direta ou indiretamente das unidades produtivas dos PPI. O polo Juazeiro (BA) / Petrolina (PE) 

é a maior região produtora de frutas tropicais do país, sobretudo de manga e uva para 

exportação, e está se consolidando como um importante centro vinícola. 

O PPI Mandacaru, cuja disposição dos lotes pode ser verificada na Figura 2, onde foi 

realizada a conversão dos sistemas de irrigação, é uma dessas unidades que foi concebida 

exclusivamente para pequenos produtores. 
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Figura 2 – Mapa de situação dos lotes do PPI Mandacaru 

Este PPI foi implantado na década de 1960. Naquela época e, devido às características 

peculiares de seus solos, foi escolhido o método de irrigação por gravidade, com distribuição 

de água por sulcos. Este método apresenta uma baixa eficiência de aplicação (em torno de 50%), 

quando contabilizadas as perdas de água por evaporação, run off e percolação. Além disso, os 

sulcos ocupam parte significativa da área irrigada, que poderiam ser utilizadas pelas culturas, 

reduzindo assim suas produtividades. 

O excedente da água aplicada, que provoca lixiviação de sais, erosão e salinização dos 

solos, escorre para os drenos ou para o lençol freático, retornando para os rios com qualidade 

inferior àquela água captada na estação de bombeamento. Esta água precisaria receber 

tratamento adequado ou diluição (cerca de 20 vezes) antes de retornar aos corpos hídricos. 

Hoje, a escassez de água no mundo é um assunto recorrente. O desperdício de água é 

inadmissível. Por isso, são necessários estudos mais aprofundados sobre o manejo da água, 

visando aumentar a eficiência de seu uso na irrigação. 

Problemas existentes em relação à eficiência de utilização da água e da 

energia causam preocupação à empresa responsável pelos 

empreendimentos, especialmente porque a produtividade desses insumos vem 

decrescendo ao longo do tempo e o País se encontra em meio a uma crise de 

abastecimento. É necessário priorizar ações que visem combater 

desperdícios nessa área, para que não se inviabilizem projetos que levaram 

décadas para obterem os resultados hoje existentes, após terem consumido 

recursos elevados. 

ARAÚJO, 2017, p. 73 
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Ainda, segundo Araújo (2017, p. 61) “no âmbito dos projetos de irrigação, causa 

preocupação que resultados crescentemente adversos sejam encontrados para os insumos água 

e energia, exatamente os mais críticos para a viabilidade da operação dos perímetros”. 

Por se constituir na maior parcela do custo total do projeto, a redução desses 

números constitui uma redução no custo variável, que incide sobre a tarifa 

de água. Como a água é o insumo mais importante para a agricultura 

irrigada, recomenda-se trabalhar com os indicadores em função do volume 

fornecido. 

Embora o aumento da área irrigada e, consequentemente, do volume 

fornecido, tenha sido responsável por esta economia de energia, destaca-se 

que alguns fatores, segundo informações fornecidas pelo DISNC, também 

contribuíram de maneira decisiva, tais como: (a) instalação gradual de 

bombas automáticas, com consequente operação contínua e custo energético 

mais baixo, entre 21:00 e 5:00 h; (b) melhoria no manejo de irrigação; (c) 

mudança no tipo de sistema de irrigação nos lotes, de aspersão para sistemas 

localizados; e (d) melhor operacionalização através do treinamento de 

canaleiros e inspetores de irrigação, evitando-se perdas por 

transbordamento em reservatórios e canais. 

SOUZA et al., 2017, p. 208  

 

No PPI Mandacaru, a água é bombeada do Rio São Francisco para um reservatório 

central, do qual é distribuída através de canais para os 54 lotes do perímetro irrigado. Os PPI 

Tourão e Mandacaru ficam próximos e têm solos muito semelhantes, por isso, foram planejados 

para utilizar sistemas de irrigação por sulcos. Até as principais culturas apresentam semelhança, 

mudando apenas seus percentuais de área plantada em cada projeto (gráficos 1 e 2). 

A partir de 2006, os engenheiros da Codevasf Juan Fleischmann, Frederico Machado e 

Rodrigo Franco fizeram um estudo minucioso, lote a lote, cultura por cultura, visando introduzir 

a irrigação localizada (microaspersão e gotejamento) em substituição aos sistemas de irrigação 

por sulcos, em todos os lotes de agricultores familiares do PPI Mandacaru. Os resultados dos 

estudos foram animadores, fazendo com que Diretoria da Codevasf adotasse este PPI como 

projeto-piloto para a conversão de sistemas de irrigação por sulcos para sistemas de irrigação 

localizada. Apenas o lote de um pequeno produtor (que não aceitou fazer parte do projeto de 

conversão) e o lote demonstrativo da Embrapa não foram beneficiados com a conversão dos 

sistemas de irrigação. 
 

  

Gráfico 1- Distribuição das culturas no PPI Tourão. 

Fonte: Elaboração própria 

Gráfico 2 – Distribuição das culturas no PPI 

Mandacaru. 

Fonte: Elaboração própria 
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A elaboração do estudo inicial (2006) da conversão de sistemas procedeu com a seguinte 

metodologia: 

1. Conhecimento da vazão atual do projeto; 

2. Conhecimento das tarifas de energia; 

3. Conhecimento das tarifas praticadas pelo Distrito de Irrigação Mandacaru (DIM); 

4. Identificação geral dos 52 lotes do projeto (culturas existentes, áreas ociosas, nº de 

plantas etc.); 

5. Elaboração do balanço hídrico para todos os lotes, nas condições atuais e futuras, 

considerando os sistemas de irrigação atuais (sulcos) e preconizados; 

6. Comparativo de custos da operação atual e futura, incluindo o cálculo da energia 

elétrica adicional por lote e o novo custo da água a ser fornecida; 

7. Elaboração de um balanço energético; e, 

8. Análise financeira. 

A Codevasf instalou rede elétrica de baixa tensão em todos os lotes do PPI Mandacaru, 

sob sua responsabilidade, a fim de facilitar a mudança do sistema de irrigação, ação esta que 

permitiu a implantação das casas de bombas individualizadas e automatizadas. A construção de 

reservatórios individuais com capacidade calculada para armazenar o volume de água 

necessário para irrigação de cada lote durante 24 horas foi outra iniciativa importante, pois a 

energia (kWh) consumida na estação de bombeamento principal (EBP) durante horário 

reservado, das 21h30 às 06h00, tem um desconto de 90% em relação ao preço do kWh 

consumido no horário fora de ponta ou normal (das 06h00 às 17h00). No horário de pico (das 

17h00 às 21h30) o custo da energia para bombeamento da água de irrigação é impraticável. 

Assim, a água acumulada em cada reservatório individual pode ser bombeada, das 21h30 às 

17h00, a custos inferiores àqueles praticados anteriormente. 

Os três engenheiros da Codevasf elaboraram 52 projetos parcelares para conversão dos 

sistemas de irrigação, considerando as culturas já implantadas respeitando a tradição dos 

produtores ali instalados. Depois, fizeram uma avaliação ex ante, utilizando-se de análise de 

cenários para estimarem os principais resultados econômicos e ambientais da conversão dos 

sistemas de irrigação no PPI Mandacaru. 

Os estudos inferiram uma redução de 57% do volume de água bombeado anualmente, 

de 12.772.380 m3 para 5.477.370 m3, ou seja, uma economia de 7.295.010 m3/ano, volume este 

que seria capaz de gerar 24 MWh/ano de energia nas usinas hidroelétricas de Itaparica, Paulo 

Afonso e Xingó que ficam a jusante do PPI Mandacaru. 

O trabalho foi desenvolvido visando à economia de água e de energia elétrica para a 

prática da irrigação e difundir a gestão dos recursos hídricos em bases sustentáveis. A solução 

apresentada trouxe benefícios imediatos para o meio ambiente, pois reduziu o volume de água 

bombeada para o PPI Mandacaru, disponibilizando o volume de água economizado (7.295.010 

m3/ano) para outros usos no vale do rio São Francisco. 

A partir dos resultados alcançados, esse trabalho da Codevasf obteve reconhecimento, 

sendo apresentado em eventos nacionais e internacionais e conseguindo algumas premiações: 

 Apresentação na Expo Zaragoza, na Espanha em 2008; 

 Prêmio ECO – organização AMCHAM / Valor Econômico em 2009; 

 Selo verde diamante – ECOLMEIA em 2011; 

 Apresentação na conferência Rio +20 e 4º lugar no Prêmio ANA em 2012; 

 Finalista no Prêmio Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil em 2013;  
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 Finalista no Prêmio ANA - gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos – categoria 

GOVERNO – em 2014. 

Após 4 (quatro) anos verificou-se: redução do volume de água, redução dos custos com 

energia elétrica, aumento da produtividade e aumento do VBP em todos os lotes do projeto de 

conversão de sistemas de irrigação do PPI Mandacaru. Houve melhora na qualidade dos 

produtos, redução dos custos de produção e ampliação da capacidade gerencial e da 

competitividade dos agricultores familiares junto ao mercado agrícola. 

No presente trabalho, o conjunto de agricultores familiares do PPI Mandacaru, onde 

houve a execução dos projetos, é considerado o grupo tratamento enquanto os agricultores 

familiares do PPI Tourão, com características semelhantes, que não receberam nem executaram 

os projetos de conversão no período, são considerados o grupo controle. 

4 Grupos de tratamento e controle 

Para consecução desta avaliação ex post, conforme recomendado pela metodologia 

descrita no livro Avaliação Econômica de Projetos Sociais, há necessidade de estabelecer um 

grupo controle com características semelhantes ao grupo tratamento (PPI Mandacaru). 

Um grupo de controle adequado deve: 

1. Não ter sido afetado pela intervenção (nem direta nem indiretamente). 

2. Apresentar características muito similares ao grupo participante 

(tratado). 

3. Idealmente, a única diferença entre os dois grupos seria a participação 

no projeto. 

FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2015, p.32 

 

A conversão dos sistemas de irrigação do PPI Mandacaru foi realizada no ano de 2010, 

constando com assistência técnica e monitoramento durante os anos posteriores. O período 

avaliativo considerado neste trabalho foi de 2010 a 2013. Os PPI Mandacaru e Tourão 

apresentam características semelhantes, inclusive estão localizados no mesmo município 

(Juazeiro/BA). Os beneficiários do projeto de conversão de sistemas de irrigação do PPI 

Mandacaru (grupo tratamento) são pequenos agricultores que plantam as mesmas culturas 

irrigadas do outro grupo que ainda não foi contemplado com a substituição dos sistemas de 

irrigação, por isso, os agricultores familiares do PPI Tourão foram escolhidos como grupo 

controle. 

A infraestrutura do PPI Mandacaru consta de: 25 km de canais; 30 km de drenos; 17 km 

de estradas; 1 estação de bombeamento. A área ocupada é de 450 ha (399 ha – lotes familiares; 

51 ha – lotes empresariais). Este PPI entrou em operação no ano de 1971. Os principais sistemas 

irrigação utilizados são: microaspersão, gotejamento e superfície (até 2009). 

A infraestrutura do PPI Tourão consta de: 65 km de canais; 45 km de drenos, 42 km de 

estradas; 5 estações de bombeamento. A área ocupada é de 14.237 ha (189 ha – lotes familiares; 

14.048 ha – lotes empresariais). Este PPI entrou em operação no ano de 1979. Os principais 

sistemas de irrigação utilizados são: gotejamento, microaspersão, aspersão e de superfície. 

A Codevasf conseguiu superar as dificuldades iniciais dos beneficiários para operarem 

os novos sistemas, visto que a tecnologia de irrigação já foi disseminada há muitos anos. O 

maior desafio foi implantar o hábito para o controle da lâmina de água aplicada e fazer a 

manutenção preventiva dos equipamentos. A Codevasf contratou 2 (dois) técnicos em manejo 

da irrigação para prestação de serviços durante e após a implantação da conversão dos sistemas 



10 

 

por 3 (três) anos, vencido este prazo, a própria associação de irrigantes (DIM) os contratou para 

continuarem orientando o manejo da irrigação nos lotes do PPI Mandacaru. 

Todos os beneficiários do grupo tratamento e os irrigantes não beneficiados (grupo 

controle), considerados neste trabalho, são agricultores familiares. 

5 Avaliação de impacto 

Visando simplificar a análise, a metodologia aplicada foi o Teste das Médias. A variação 

do VBP, que é função da produtividade e do preço, resume perfeitamente a interação das outras 

variáveis, pois é a variável mais percebida pelo agricultor irrigante. 

A avaliação de impacto exige que sejam utilizados dados desagregados 

(individuais), beneficiário por beneficiário e controle por controle – os 

microdados. 

Microdados consistem no menor nível de observação possível de um dado, 

possibilitando cálculos estatísticos. 

FUNDAÇÃO ITAÚ SOCIAL, 2015, p. 24 

 

As tabelas 1 e 2 foram geradas utilizando-se recursos da Estatística Descritiva do MS 

Excel – Análise de Dados. A Tabela 1 contém os dados dos grupos de controle (VBP C) e de 

tratamento (VBP T) antes da conversão dos sistemas de irrigação no PPI Mandacaru (2010). 

 

VBP C antes VBP T antes

Média 7.100,09           Média 7.448,47           

Erro padrão 175,60               Erro padrão 146,42               

Desvio padrão 1.053,63           Desvio padrão 1.055,87           

Variância da amostra 1.110.134,36   Variância da amostra 1.114.860,75   

Contagem 36 Contagem 52

Nível de confiança (95%) 356,50               Nível de confiança (95%) 293,96                
Tabela 1 – Dados estatísticos para a situação antes de implantar o projeto (2010) 

Fonte: Elaboração própria 

A Tabela 2 contém os dados dos dados dos grupos de controle (VBP C) e de tratamento 

(VBP T) após a implantação da conversão dos sistemas de irrigação no PPI Mandacaru (2013). 

 

VBP C depois VBP T depois

Média 10.415,02         Média 15.839,57         

Erro padrão 257,59               Erro padrão 343,28               

Desvio padrão 1.545,55           Desvio padrão 2.475,40           

Variância da amostra 2.388.735,66   Variância da amostra 6.127.628,57   

Contagem 36 Contagem 52

Nível de confiança (95%) 522,94               Nível de confiança (95%) 689,16                
Tabela 2 – Dados estatísticos para a situação depois da implantação do projeto (2013) 

Fonte: Elaboração própria 

Em seguida procedeu-se à análise estatística dos dados, onde ficou demonstrado não 

haver diferença significativa dos VBP C e VBP T antes da intervenção (2010). A significância 
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das diferenças das médias dos VBP depois da intervenção (2013) ficou comprovada conforme 

demonstrado no Quadro 1 (abaixo). O nível de confiança das análises é de 95%.   

 

VARIÁVEL 

MÉDIA INTERVALO DE CONFIANÇA 
DIFERENÇA 

SIGNIFICANTE 

? Tratamento Controle 
Tratamento Controle 

MIN MÁX MIN MÁX 

A) VBP 

antes 
7.448,47 7.100,09 7.154,51 7.742,43 6.743,59 7.456,59 NÃO 

B) VBP 

depois 
15.839,57 10.415,02 15.150,41 16.528,72 9.892,08 10.937,96 SIM 

Quadro 1: Análise estatística para o Teste das Médias com 95% de confiança 

Fonte: Elaboração própria 

Verificada a significância das diferenças entre o grupo tratamento e o grupo controle 

passou-se a estimar o impacto do projeto de conversão de sistemas de irrigação implantado no 

PPI Mandacaru em 2010, quando comparado com PPI Tourão no período de 2010 a 2013.  

O Gráfico 3 apresenta a evolução dos VBP, em valores correntes, dos PPI Mandacaru e 

Tourão no período estudado. 

 

 
Gráfico 3: Evolução dos VBP dos PPI Tourão e Mandacaru no período de 2010 a 2013 

Fonte: Relatórios de Gestão da Codevasf 

A técnica Diferenças em Diferenças foi utilizada para estimar o impacto do projeto de 

conversão de sistemas de irrigação implantado no PPI Mandacaru em 2010, quando comparado 

com PPI Tourão no período de 2010 a 2013. Foram realizadas análises verticais e horizontais, 

onde se verificaram as diferenças dos VBP, como demonstrado no Quadro 2. 

 

Perímetro Irrigado 2013 2010 Diferença 

Mandacaru R$ 15.839,57 R$ 7.448,47 R$ 8.391,10 

Tourão R$ 10.415,02 R$ 7.100,09 R$ 3.314,93 

Diferença R$ 5.424,55 R$ 348,38 R$ 5.076,17 

Quadro 2: Resultados da técnica Diferenças em Diferenças 

Fonte: Elaboração própria 
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Comparando o Quadro 1 que estabelece os limites mínimos e máximos, com o Quadro 

2, observa-se que não houve diferença significativa entre as médias referentes ao ano 2010, mas 

constatou-se diferença significativa entre as médias referentes a 2013 para o PPI Mandacaru, 

não havendo diferença significativa para o PPI Tourão.  

Comprovado o impacto da conversão de sistemas de irrigação implantado no PPI 

Mandacaru em 2010 pelo Teste das Médias, passou-se a calcular o retorno econômico deste 

projeto em comparação com o PPI Tourão que representa o grupo controle. 

6 Cálculo do retorno econômico 

Em consonância com as necessidades da sociedade e com a urgência do planejamento e 

gestão dos recursos hídricos, entendeu-se, em função dos resultados obtidos, que o projeto de 

conversão visava o futuro, para que os recursos hídricos fossem aplicados e disponibilizados, 

de modo sustentável e parcimonioso, para esta e para as futuras gerações. 

Assim, até hoje não houve contestação técnica de qualquer natureza, até porque o 

projeto de conversão de sistemas de irrigação sempre esteve investido da mais pura lógica, 

visando assegurar a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Em geral, os resultados 

obtidos foram melhores do que os resultados esperados. 

Quando da elaboração dos projetos parcelares para a conversão dos sistemas de 

irrigação do PPI Mandacaru, os autores estimaram a obtenção dos principais benefícios, 

conforme o quadro abaixo: 

 

Produtores Distrito de Irrigação Rio São Francisco 

- 100 % de ocupação da área 

agricultável; 

- Economia de mão-de-obra; 

- Controle da lâmina por hidrometria; 

- Recuperação de áreas salinizadas. 

- Redução dos Custos Operacionais; 

- Aumento dos índices de 

produtividade; 

- Menor custo de produção; 

- Flexibilização dos lotes (+ culturas); 

- Manejo preciso da irrigação; 

- Redução em 7% dos custos com água; 

- Custo com energia reduzido em 36%; 

- Permite outros investimentos; 

- Redução dos custos com manutenção dos 

drenos; 

- Controle na emissão de contas de água; 

- Redução das tarifas da ANA quando 

implementadas. 

- Redução de 52 % do volume 

anual bombeado: 

- Redução quase total da deposição 

de efluentes no rio; 

- Fertirrigação e redução da 

eutrofização; 

- Eliminação da erosão superficial; 

- Redução do assoreamento; 

- Amplia a capacidade de outorga 

e permite expansão da 

CODEVASF; 

- Ação condizente com a 

REVITALIZAÇÃO DO SÃO 

FRANCISCO. 

Quadro 3: Benefícios da troca dos sistemas de irrigação 

Fonte: Codevasf 

Em 2010, a Codevasf realizou investimentos no valor de R$ 3.200.000,00 na mudança 

dos sistemas, sendo R$ 2.900.000,00 especificamente em aquisição e implantação de 

equipamentos de irrigação localizada. 

Tais investimentos resultaram em uma redução do volume anual de água bombeada do 

Rio São Francisco da ordem de 50%. No que concerne à redução dos custos com energia 

elétrica, infelizmente estes não ocorreram na mesma proporção do volume bombeado, sua 

economia foi da ordem de 30 %, isto por causa da denominada Demanda Contratada, que é um 

ônus imposto pelas concessionárias de energia, a qual é cobrada, estando ou não o sistema em 

funcionamento. 

A equipe de assistência técnica, contratada pela Codevasf 6ª SR elaborou um minucioso 

estudo de receitas e custos de produção das culturas irrigadas no PPI Mandacaru, determinando 
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as nítidas diferenças percebidas entre os sistemas de produção preconizados para os 2 (dois) 

métodos de irrigação.  

Segundo Fleischmann, Franco e Machado (2009), os sistemas de irrigação localizada: 

- Permitem a economia da mão-de-obra destinada para a operação dos 

sifões, de modo que esta poderá ser disponibilizada para outras 

atividades (capina, poda etc.); 

- Dispensam a necessidade de coroamento das frutíferas para a 

percolação da água, atividade cara e que consome muita mão-de-

obra e de alto custo; 

- Facultam o uso da fertirrigação em detrimento da adubação 

convencional, a qual além de exigir o deslocamento de sacas de 

fertilizantes para campo e sua aplicação manual, geram uma 

economia significativa destes insumos, pois as perdas são assaz 

reduzidas;  

- Elevam os índices de produtividade em decorrência da aplicação 

mais eficiente de água e a sua melhor concatenação com as outras 

atividades a esta ação interligadas (podas, indução ao estresse 

hídrico, amarração, aplicação de defensivos etc.); 

- Reduzem os custos com o insumo “água”, já que os hidrômetros 

instalados em cada lote são os instrumentos mais precisos para o seu 

controle; e, 

- Permitem a automação dos lotes de modo que o horário denominado 

de “Reservado” seja integralmente aproveitado, reduzindo os custos 

com energia elétrica. 

 

Os investimentos, as receitas, os custos culturais e operacionais, observados no período 

de 2010 a 2013, foram atualizados pelo INPC até novembro de 2015. Para o estudo econômico, 

foi considerada a Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) do Banco Nacional  de 

Desenvolvimento Econômico e Social, que é a mais adequada para o período analisado e para 

os estudos posteriores. O custo de oportunidade, contabilizado como receita, foi atribuído à 

energia elétrica gerada pelo volume de água economizado a cada ano,  no valor de R$ R$ 

129.634,09/ano. 

Lapponi (2000, p. 258) diz que o objetivo de um projeto de investimento é aumentar o 

valor da empresa, concluindo que “o investimento será atraente se o fluxo de caixa da empresa 

com investimento for maior que o fluxo de caixa da empresa sem investimento, caso contrário 

não teria nenhuma vantagem realizar o investimento”. 

Definido o investimento a ser realizado, a fase mais importante da 

elaboração do projeto de investimento é a determinação das estimativas de 

todos os desembolsos e todas as receitas do fluxo de caixa do investimento. 

Em geral, as estimativas usadas na construção do fluxo de caixa do projeto 

de investimento são médias ponderadas ou valores esperados de uma 

distribuição de freqüências, ajustadas com algum critério estabelecido pelos 

responsáveis de cada divisão da empresa. Quanto maior for o tamanho e a 

complexidade de um novo projeto, maiores serão as dificuldades de realizar 

as estimativas e, portanto, maiores serão as fontes de erro dessas estimativas. 

LAPPONI, 2000, p. 257 

 

Geralmente, a avaliação de projetos de irrigação utiliza a relação B/C, o VPL e a TIR, 

conforme destacado em Araújo (2017, p. 15): 
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A RBC é obtida pela divisão dos valores descontados de todos os benefícios 

pelos valores descontados dos custos de um projeto. Uma RBC superior à 

unidade indicará, portanto, que os benefícios descontados do projeto 

superaram os seus custos. 

O VPL corresponde à diferença entre os valores descontados dos benefícios 

e dos custos, na data atual. Sendo maior que zero, portanto, indica que o 

valor presente dos benefícios do projeto superou o dos custos. 

A TIR de um projeto é definida como a taxa de desconto que iguala a zero o 

seu valor presente líquido. A análise da TIR obtida por um projeto deve, 

portanto, levar em conta os usos alternativos do capital investido.  

De modo geral, para a determinação do efeito total de um projeto sobre a 

economia, é feita uma comparação da economia nos dois estados, "sem" e 

"com" o projeto. 

 

Os dados de investimentos, custos e receitas dos grupos de tratamento e controle foram 

analisados visando determinar a relação B/C, a TIR e o VPL dos agricultores familiares dos PPI 

Mandacaru e Tourão, a análise financeira do PPI Mandacaru (grupo tratamento) consta do 

Quadro 4, abaixo. 

 

 
Quadro 4 – Resumo da análise financeira do PPI Mandacaru (2010 a 2013) 

Fonte: Elaboração própria 

A análise financeira do PPI Tourão (grupo controle) consta do Quadro 5, abaixo. 

 

 
Quadro 5: Resumo da análise financeira do PPI Tourão (2010 a 2013) 

Fonte: Elaboração própria 

VALOR BRUTO BENEFÍCIO BENEFÍCIO

PRODUÇÃO BRUTO  LÍQUIDO 

2010 2.106.883,49 2.106.883,49 2.049.793,74 57.089,75

2011 1.978.851,78 1.978.851,78 1.925.231,28 53.620,50

2012 1.865.433,43 1.865.433,43 1.814.886,20 50.547,23

2013 1.756.528,65 1.756.528,65 1.708.932,39 47.596,26

TOTAL BENEFÍCIOS 7.707.697,36   7.498.843,62   

B/C = 1,028

VPL = 181.721,43R$            

TIR =

CUSTOS 

TOTAIS

Resumo para Análise Financeira - TOURÃO                                                                                     R$

ANOS
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Calculou-se o retorno econômico dos dois perímetros irrigados entre 2010 e 2013. A 

análise financeira demonstrou que houve maior impacto do projeto de conversão dos sistemas 

de irrigação no PPI Mandacaru, implantado em 2010, quando comparado ao grupo controle 

(PPI Tourão) no período compreendido entre 2010 e 2013. 

O PPI Mandacaru apresentou VPL de R$ 2.505.936,06, relação B/C de 1,176 e TIR 

igual a 31%, enquanto o PPI Tourão apresentou VPL de R$ 181.721,43 e relação B/C igual a 

1,028. A TIR do PPI Tourão não pôde ser calculada porque não houve investimento inicial 

(2010). 

Esses resultados demonstram a efetividade dos investimentos realizados através do 

projeto de conversão dos sistemas de irrigação no PPI Mandacaru, implantado pela Codevasf 

no ano de 2010. 

7 Considerações finais 

A conversão de sistemas de irrigação através da metodologia adotada em 2010 conferiu 

ao PPI Mandacaru valiosos prêmios. Em 2013 constataram-se os seguintes resultados: 

a) Redução do consumo de água em 50%; 

b) Redução dos custos de energia na EBP em 30%; 

c) Aumento médio de produtividade das principais culturas de 100%; 

d) Aumento do VBP em 110%. 

Comparando os resultados dos PPI Mandacaru (grupo tratamento) e Tourão (grupo 

controle) através de método Não Experimental, utilizando a técnica Diferenças em Diferenças, 

verificou-se que, após tratamento estatístico com 95% de confiança, as médias dos VBP 

unitários (R$/há/ano) variaram significativamente.  

Verificada a ocorrência de impacto, calculou-se o retorno econômico dos dois 

perímetros irrigados entre 2010 e 2013, obtendo-se os seguintes resultados: 

1. Relação B/C: Mandacaru = 1,176 e Tourão = 1,028; 

2. VPL: Mandacaru = R$ 2.505.936,06 e Tourão = R$ 181.721,43; 

3. TIR: Mandacaru = 31,0%. 

Esses resultados demonstram a efetividade dos investimentos realizados através do 

projeto de conversão dos sistemas de irrigação no PPI Mandacaru, implantado pela Codevasf 

no ano de 2010. Assim, ajudaram a decidir pela replicação da metodologia adotada no PPI 

Mandacaru em 4 (quatro) PPI: Maniçoba (BA), Curaçá (BA), Tourão (BA) e Bebedouro (PE). 

A metodologia adotada neste trabalho poderá servir como base para a adoção da 

avaliação de impacto dos investimentos em projetos públicos de irrigação, atenuando a 

complexidade do tema e tornando os dados acessíveis aos gestores, às associações de irrigantes 

e aos irrigantes dos PPI. A sistematização dos indicadores e resultados servirão para orientar o 

planejamento, a execução e o monitoramento das atividades desenvolvidas nesses projetos para 

que eles alcancem maiores eficiência, eficácia e efetividade.  
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