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A agricultura brasileira vai ultrapassar neste ano a marca de 4 milhões de hectares irrigados, 
ou 7,5% do total da área cultivada no País. Novos sistemas de irrigação devem alcançar 150 
mil hectares, o acréscimo de 41,4% sobre os 106,1 mil hectares de 2007. Trata-se do melhor 
desempenho em dez anos, informa Marcelo Borges Lopes, presidente da Câmara Setorial de 
Equipamentos de Irrigação (CSEI), vinculada à Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos (Abimaq).  
 
Um terço dos 150 mil hectares a serem irrigados neste ano receberá sistemas de fertirrigação 
por gotejamento da Netafim, uma das líderes globais do setor, com 14 fábricas no mundo, 
uma delas em Ribeirão Preto, no interior paulista. Na carteira de negócios da Netafim para 
este ano, a cana-de-açúcar está à frente, com 23 mil hectares, seguida por citros, com 11 mil 
hectares, café, com 9 mil, e outras culturas, com 4,5 mil hectares.  
 
"Com a fertirrigação por gotejamento, a produtividade dessas culturas pode dobrar", diz Flávio 
Aguiar, gerente nacional da divisão de bioenergia e novos negócios da Netafim. "A cana é uma 
das plantas com maior capacidade de converter fatores de produção como água, luz e 
nutrientes em produção propriamente dita".  
 
Devido à venda de sistemas de irrigação por gotejamento para as culturas canavieiras, a 
Netafim projeta um crescimento de 177,8% no faturamento de 2008, que deverá alcançar R$ 
150 milhões.  
 
"A Netafim instalou fábrica no Brasil, em 2000, por causa dos citros e do café, mas hoje a cana 
responde pela maior parte do faturamento da empresa", conta Aguiar. "A cana, que 
representava 7% de nossa receita em 2006 (de R$ 41 milhões), passou a responder por 26% 
das vendas em 2007 (R$ 54 milhões) e por 70% do faturamento previsto para 2008 (R$ 150 
milhões)", informa Aguiar.  
 
A área de canaviais a ser irrigada por este sistema quadruplicará neste ano, saindo de 8,5 mil 
hectares em 2007 para 34 mil hectares (sendo 29,5 mil com sistemas da Netafim) em 2008. 
Segundo Aguiar, não está incluída nesta área um total de 230 mil a 250 mil hectares (dos 7,3 
milhões de hectares plantados com cana) que recebem vinhaça por canhão ou sulcos na terra.  
 
O salto será possível, segundo Aguiar, graças a um investimento de US$ 1 milhão que a 
companhia fez nos últimos anos para adaptar, testar e aprimorar o sistema de fertirrigação por 
gotejamento para os canaviais.  
 
Segundo Aguiar, a Netafim implantará esses sistemas em canaviais de Alagoas, Maranhão, 
Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Pernambuco. "A irrigação encontra seu espaço em áreas 
onde a produtividade é baixa", afirma o diretor da Netafim, empresa de origem israelense que 
desenvolveu a tecnologia de fertirrigação por gotejamento.  
 
Segundos técnicos da Netafim, o cafezal irrigado produz 50 sacas por hectare, ante 25 a 30 
sacas da cultura de sequeiro. Numa lavoura nova de café, o investimento de R$ 5 mil por 
hectare em irrigação é pago com 20 sacas de café (a R$ 250 a saca), sobrando 30 sacas para 
o plantio e tratos culturais por dois anos e meio. Incluem-se na conta duas sacas por ano para 
a manutenção, funcionamento e energia.  
 
Café e laranja  
 
O potencial de irrigação é grande na cultura de café e também na de citros. "Em 1996, o Brasil 
tinha 720 mil hectares de citrus, sendo 15 mil irrigados. Hoje, dos 650 mil hectares, 145 mil 
são irrigados, sendo 70 mil por sistemas de gotejamento da Netafim", contabiliza.  
 



O custo de fertirrigação por gotejamento de um pomar de laranja varia de R$ 3 mil a R$ 4,5 
mil por hectare. A produção, que no sequeiro é de 700 caixas de 40,8 quilos por hectare, 
irrigada pode saltar para 1,2 mil a 1,5 mil caixas por hectare.  
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Rendimento na cana chega a 180 toneladas/ha 
 
O sistema de fertirrigação da Netafim também dá certo em São Paulo. Luiz Fernando Feltre, 
produtor de cana em Mineiros do Tietê (SP), na região de Jaú, colheu no primeiro corte, em 
2007, uma média de 180 toneladas de cana por hectare, o dobro da obtida na área de 
sequeiro.  
 
A Fazenda São João, de Feltre, com 2,3 mil hectares, tem projeto para irrigar 300 hectares de 
canaviais. E a vizinha Fazenda Natal, de Igaraçu do Tietê (SP), com 600 hectares irrigados, 
deve chegar a 200 toneladas por hectare .  
 
Composto por tubos com gotejadores que ficam enterrados no solo, o sistema resulta numa 
produtividade média entre 140 e 170 toneladas por hectare por safra, durante dez a 12 safras. 
Depois desse período é preciso retirar a tubulação para reformar os talhões, com custo 
equivalente a 10% do valor do projeto. Sem irrigação, um canavial dura cinco ou seis anos, 
com produtividade média de 80 toneladas por hectare por ano. Além do ganho de 
produtividade, com a fertirrigação por gotejamento há a redução pela metade no custo de 
renovação dos canaviais.  
 
O diretor nacional da divisão bioenergia e novos negócios da Netafim do Brasil, Flávio Aguiar 
informa que o custo de implantação da irrigação por gotejamento na cana varia de R$ 4,8 mil 
a R$ 7 mil dependendo do clima e topografia da área." Segundo ele, o retorno ocorre em 
menos de três safras, incluindo a implantação do canavial e do projeto irrigado e a condução 
da lavoura até a terceira safra", diz Feltre, que é fornecedor da unidade Barra Bonita (SP) da 
Cosan.  
 
Há também quem opte por irrigar os canaviais com sistemas de pivô central rebocáveis. É o 
caso de Luiz Antônio Sabonge, produtor de gado confinado, grãos, sementes e cana-de-açúcar 
na Fazenda Boa Esperança, em Paracatu (MG). "A meta é colher, mecanicamente, uma média 
anual de 110 toneladas por hectare, durante pelo menos sete safras", informa Sabonge.  
 
Café irrigado  
 



Antes de atrair o setor canavieiro, a fertirrigação chegou aos citricultores e cafeicultores. 
Aguiar informa que, em 1994, o Brasil tinha 1,9 milhão de hectares de cafezais, dos quais 10 
mil eram irrigados. "Hoje, o País tem 2,3 milhões de hectares com café, dos quais 200 mil são 
irrigados, metade deles com sistemas de gotejamento da Netafim", afirma.  
 
Aguiar, diz, com base em dados da FAO, que de toda a área cultivada do planeta, de 1,5 bilhão 
de hectares, entre 17% e 18,5% é irrigada. "E esta pequena área é responsável por 45% de 
toda a riqueza criada na área agrícola." O executivo ressalva que, dos 230 milhões de hectares 
irrigados no planeta, 4,5% são por sistemas localizados (gotejamento e micro aspersão), 
13,5% por sistemas convencionais de aspersão e 82% por outros métodos, que incluem 
inundação e irrigação por sulcos. "Inundação e sulcos são métodos primitivos. O desperdício 
de água é um absurdo", diz ele.  
 
Segundo Aguiar, o aumento da demanda por alimentos pode ser suprido de maneira 
sustentável desde que se usem métodos eficientes de irrigação, como a fertirrigação por 
gotejamento, e respeite-se o zoneamento agrícola.  
 
A irrigação movimentou US$ 1,4 bilhão no mundo em 2007 e a estimativa é que o setor 
movimente US$ 1,6 bilhão em 2010. Para Aguiar, o crescimento da Netafim segue a mesma 
tendência.  

 
Leia mais: 
 
Netafim, líder mundial no setor 
 
O aumento da demanda por alimentos no mercado mundial deve levar a israelense Netafim, 
líder mundial em sistema de irrigação, a dobrar seu faturamento global até 2010. Para bancar 
esse crescimento, "a companhia planeja abrir o capital em meados de 2009, provavelmente na 
Bolsa de Nova York", informa Flávio Aguiar, diretor nacional da divisão bioenergia e novos 
negócios da Netafim do Brasil.  
 
Com 14 fábricas no mundo, uma delas em Ribeirão Preto, além de três em construção, a 
Netafim registrou no ano passado receita de US$ 504 milhões, montante que deve crescer 
para US$ 780 milhões neste ano e US$ 1 bilhão em 2010.  
 
No Brasil, com a implantação de sistemas de fertirrigação pelo sistema de gotejamento na 
cultura da cana-de-açúcar, a previsão é de que as vendas saltem 177,8% neste ano, para R$ 
150 milhões. "A cana, que em 2006 era responsável por 7% da receita, de R$ 41 milhões, 
representará 70% do faturamento deste ano."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 8 mai. 2008, Empresas & Negócios, p. C10 


