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Resumo 

A cultura da soja é de grande importância para a agricultura nacional visto que é a principal 

oleaginosa cultivada no país e que participa efetivamente do PIB nacional. Possui uma imensa 

finalidade de seu uso, e em sua maior parte é cultivada em regiões de sequeiro e no cerrado 

nacional. Contudo, no início de seu cultivo no país, em grande maioria era realizada no estado 

do RS, porém, com o avanço das fronteiras o estado de MT passou a ser o principal produtor. 

Entretanto, no RS ainda é cultivada a leguminosa, com elevados índices produtivos, podendo 

também ser cultivada em sistema de irrigação. Desta forma, o presente trabalho teve por 

objetivo avaliar teoricamente a possibilidade técnica e econômica da utilização do sistema de 

irrigação por pivô central para produção de soja irrigada no Estado do Rio Grande do Sul. O 

trabalho foi desenvolvido em forma de revisão de literatura, buscando informações e dados 

relevantes sobre produtividade, eficiência de aplicação e buscou criar dois cenários de 

produção de soja irrigada, considerando a média de produção do estado nas últimas dez safras 

e somente com a produtividade da última safra. Os resultados demonstraram que é possível 

inserir o cultivo de soja irrigada no estado do RS por meio da utilização do sistema de pivô 

central pois segundo as estimativas obtidas, a partir do segundo ano, o produtor pode obter 

lucros acima do investido, pois o cultivo da leguminosa neste sistema permite maiores índices 

produtivos. 

Palavras chave: Irrigação. Manejo de água. Pivô Central. Soja. 

 

Abstract  

The cultivation of soybeans is of great importance for national agriculture since it is the main 

oilseed cultivated in the country and which effectively participates in the national GDP. It has an 

immense purpose for its use, and for the most part it is cultivated in rainfed regions and in the 

national cerrado. However, at the beginning of its cultivation in the country, the vast majority 

was carried out in the state of RS, however, with the advance of borders, the state of MT 

became the main producer. However, in RS the legume is still grown, with high production 

rates, and can also be grown in an irrigation system. Thus, the present study aimed to 

theoretically evaluate the technical and economic possibility of using the central pivot irrigation 
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system for the production of irrigated soybeans in the State of Rio Grande do Sul. The work was 

developed in the form of a literature review, seeking to relevant information and data on 

productivity, application efficiency and sought to create two irrigated soy production scenarios, 

considering the state's average production in the last ten harvests and only with the productivity 

of the last harvest. The results showed that it is possible to insert the cultivation of irrigated 

soybean in the state of RS using the central pivot system because, according to the estimates 

obtained, from the second year onwards, the producer can obtain profits above invested, since 

the cultivation of the legume in this system allows for higher production rates. 

Keywords: Irrigation. Water management. Center Pivot. Soy. 

 

1 Introdução 

 
A agricultura é a maior consumidora de água doce do mundo, correspondendo a 70% 

do uso. Isso se deve, principalmente, ao desperdício que ocorre no momento da irrigação, 

devido a técnicas obsoletas que não levam em consideração a eficiência do uso da água. Com 

o aumento da demanda por alimentos, é provável que a utilização de água na agricultura 

aumente, com o objetivo de aumentar a produtividade das culturas (NAIR, 2019).  

Diversas culturas dependem exclusivamente do regime de chuvas, não tolerando 

períodos longos de estiagem. Quando isso acontece, ocorre diminuição da produtividade e até 

mesmo perda total da cultura. Em locais como a Índia, agricultores que produzem algodão 

dependem exclusivamente da chuva e, quando a mesma falha, a quebra da produção é certa. 

Estes fatores advogam em favor da utilização da irrigação, havendo quatro métodos de 

irrigação: superfície, aspersão, localizada, e subrrigação na produção agrícola (NAIR, 2019). 

No Brasil, a falta de chuva é algo cada vez mais presente. A falta ocorrida no decorrer 

dos anos de 2019 e 2020, causada por fatores climáticos, frustrou a colheita da safra de 

2019/20, atingindo diretamente o agricultor e o pecuarista. Conforme SEAPDR (2020), 28 

municípios do RS decretaram situação de emergência devido à falta de chuva, onde mais de 5 

mil agricultores acionaram o seguro por perdas com a seca, sendo considerada umas das 

estiagens mais severas desde de 2012. O fato é que este não é um caso isolado, sendo que os 

agricultores sofrem bastante com as mudanças climáticas no Rio Grande do Sul. O verão é 

bastante seco e as temperaturas são altas, mas neste período ocorreu o oposto do que ocorreu 

nos anos anteriores. A esse fato se dá o nome de Oscilação Decadal do Pacífico, que provoca 

a alteração das temperaturas do Oceano Pacífico, podendo prolongar-se por até 20 anos 

(MANTUA et al., 1997). 

Nota-se que, desde a pré-história, os seres humanos criam recursos para contornar 

esses problemas de falta d’água, desenvolvendo técnicas de irrigação simples, como desviar o 

curso d’agua para molhar suas plantações. Foi isso que permitiu que regiões áridas e 

semiáridas fossem habitadas. De lá pra cá, a tecnologia evoluiu exponencialmente, permitindo 

produtividades cada vez mais altas. Entretanto, o uso não se fez de forma racional, 

ocasionando alto desperdício de água.  
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Deste modo, é preciso analisar os meios mais eficazes para uma irrigação apropriada, 

evitando perdas e racionalizando os impactos positivos e negativos. Azevedo-Santos et al. 

(2020) propõem iniciativas para a conservação da água, que incluem um plano nacional para 

redução das ameaças, restauração de ecossistemas, proteção de áreas, investimento em 

pesquisa e comunicação científica.  

Neste cenário, o presente trabalho teve por objetivo avaliar teoricamente a 

possibilidade técnica e econômica da utilização do sistema de irrigação por pivô central para 

produção de soja irrigada no Estado do Rio Grande do Sul. 

 

2 Metodologia 

 
Para a realização do trabalho, realizou-se uma revisão de literatura utilizando bancos 

de dados da Scientific Eletronic Library On Line (SCIELO) e Portal de Periódicos da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Foram utilizadas 

palavras-chave relacionadas com o tema, entre elas: soja, irrigação, viabilidade, econômica, 

Brasil; soybean, yield, irrigation, viability, economic, Brazil. Quando estes termos não foram 

suficientes, novas palavras e combinações foram testadas. 

Foram selecionados artigos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, capítulos 

de livro e livros para compor as referências da revisão. Deu-se preferência para os dados mais 

atuais (atuais dos últimos 20 anos). Exceções foram abertas para trabalhos de alta qualidade e 

com dados importantes para a revisão e elucidação do tema, bem como histórico da irrigação e 

culturas no Brasil. 

Para estimar a viabilidade da inserção deste sistema, consultou-se dados de 

precipitação pluvial no Atlas Climático do Estado do Rio Grande do Sul, bem como estimativas 

de produtividade no site da CONAB (Companhia Nacional do Abastecimento) e dados do custo 

de irrigação e implantação do pivô central foi realizado com base nas médias dos trabalhos 

encontrados. 

 

3 Resultados e Discussão 

 
3.1 Características da soja e sua importância econômica  

 

A cultura da soja é milenar, teve o início de sua domesticação a mais de cinco mil anos, 

e nos dias atuais, tem sido utilizada como uma das bases alimentares de milhões de pessoas 

em todo o mundo, de forma direta ou indireta (DALL’AGNOL, 2016). De acordo com dados 

históricos, seu primeiro registro se deu pelo imperador Chinês Shen Ning (2838 a.C), 

considerado o pai da agricultura chinesa.  

No Brasil, foi uma cultura que por desenvolvimento de novas cultivares pelos 

programas de melhoramento e principalmente devido a ampla adaptação climática, tornou-se a 
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principal cultura agrícola do país, com grande produção anual de seus grãos. Somente a partir 

de 1970 a soja tornou-se uma cultura de importância econômica ao país, e consequentemente 

foi abrangendo novos territórios, alcançando altos patamares produtivos, conforme demostrado 

na Figura 1. No início de sua comercialização, o Rio Grande do Sul (RS) era o principal estado 

produtor do grão, contudo, pela adaptabilidade a novas temperaturas, atualmente o Mato 

Grosso (MT) é o principal estado produtor da leguminosa. 

 

 

Figura 1 – Série histórica de produção e produtividade de soja dos estados de Mato Grosso e 

Rio Grande do Sul, desde a safra de 1976/77 até a safra de 2020/21. 

Fonte: adaptado de CONAB (2021). 

 

Segundo as informações da figura 1, é possível observar que no início da 

comercialização da cultura embora a produtividade se encontrava em patamares em torno de 

1500 kg ha
-1

, a produção do estado do RS estava em torno de 5.000 toneladas, enquanto que 

o estado do MT estava próximo a 0. Entretanto, como o Sul do país era o principal produtor do 

grão, havia maiores áreas produtivas nesta região. Contudo, com o avanço para novas 

fronteiras, a partir da safra de 1988/1999 houve uma grande mudança, em que o estado do MT 

passou a apresentar maiores índices de produção que o RS e consequentemente a 

produtividade também aumentou. Atualmente o MT possui uma produção em torno de 44% a 

mais que o RS, devido principalmente ao estado sulista ser especializado em outras culturas, 

como por exemplo, o arroz irrigado. Entretanto, em relação a produtividade, o estado do MT na 

safra 2020/21 apresentou 3.492 kg ha
-1

 enquanto que o RS 3.330 kg ha
-1

.   

Após a determinação de cultura nacional de maior importância na década de 1970, a 

soja proporcionou mudanças sem precedentes no setor agrícola nacional. Dentre as principais 

mudanças, teve de início a promoção de empresas industriais no setor agrícola. O 

desenvolvimento de maquinários agrícolas com ampla utilização no processo produtivo, 

amplificação e transformação do processo de armazenamento e transporte dos grãos também 

foram mudanças de impacto positivo (DALL’AGNOL, 2016).  
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A cultura da soja além de se estabelecer no território nacional, também permitiu que 

outros cultivos de importância nacional pudessem se desenvolver, atingindo produtividades de 

acordo com Conab (2021) até maiores que a soja, dentre estas culturas, citam-se milho, arroz 

e feijão. Contudo, o cultivo da soja também está envolvido no mercado de carnes nacional, pois 

por participar da alimentação dos animais na forma de ração, auxilia na formação de carcaças 

com mais peso e características desejadas no desenvolvimento animal.  

De acordo com CESB (2018) o grão da soja é constituído principalmente de: óleo (18-

21%), carboidratos solúveis (15%), proteína (38-42%), carboidratos insolúveis (15%) e demais 

minerais (11-14%). Dentre estes componentes, o óleo e a proteína são considerados principais 

objetos de estudo para as pesquisas, uma vez que, a proteína pode ser utilizada como farelo 

para a produção de rações animais (PÍPOLO et al., 2015). Já o óleo é utilizado na alimentação 

humana, uma vez que dentre as fontes vegetais, o óleo da soja é considerado o mais barato 

(ÁVILA et al., 2007).  

 

3.2 Irrigação da cultura da soja 

 
As estações no Rio Grande do Sul são bem definidas, com precipitação total suficiente 

para suprir a demanda dos cultivos agrícolas. Entretanto, sua distribuição algumas vezes não é 

homogênea, ocorrendo períodos de déficit hídrico para as culturas. Um dos cultivos que mais 

sofre com isso é a soja, por ter um sistema radicular mais superficial e por não ser resistente à 

seca. Isso gera uma demanda por irrigação suplementar, visando suprir essa carência que 

ocorre pontualmente ao longo do ciclo da cultura, sendo que todas as regiões do estado sofrem 

com isso, aumentando a necessidade no sentido de leste a oeste (PILAU et al., 2018). 

Diversos estudos com irrigação envolvem diferentes níveis de déficit hídrico, durante 

todo o ciclo da cultura ou em estádios específicos. Isso ajuda a compreender o comportamento 

da planta quanto à demanda hídrica e como ela responde ao estresse hídrico. Quando a soja é 

submetida a diferentes regimes de irrigação por microaspersão, com base no total de água 

disponível no solo, a produtividade não foi afetada pelo nível de água (50 a 80% de 

disponibilidade, sendo 50 déficit severo e 80 sem déficit), indicando uma boa resistência da 

cultura a períodos com baixa disponibilidade hídrica (ARMOA BÁEZ, 2017). 

Experimento semelhante foi conduzido, com os mesmos déficits hídricos, resultando 

em diferença significativa entre os tratamentos, onde aquele sem déficit hídrico mostrou o 

melhor resultado de produtividade. Entretanto, esse resultado evidenciou-se somente no 

primeiro ano do estudo. No segundo ano, os tratamentos não mostraram diferença entre si, 

provavelmente pela maior umidade do ar provocada pelo fenômeno El niño (ARMOA BÁEZ et 

al., 2020). Vale ressaltar que este e o experimento supracitado foram realizados sob cobertura 

móvel, impedindo que a chuva chegasse até a cultura. 

Em experimento semelhante, foram testados os mesmos déficits hídricos, dessa vez 

com sistema de irrigação por gotejamento autocompensante. Neste caso, houve correlação 

positiva entre disponibilidade de água e produtividade, sendo que no tratamento com 50% de 
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água disponível foi obtida produtividade de 3815 kg.ha
-1

, enquanto que no tratamento com 80% 

de água disponível, esse valor subiu para 5743 kg.ha
-1

, sendo esse o tratamento com maior 

retorno econômico, justificando o suprimento total de água para a planta (BASSO, 2019).  

Antonello (2019), testando irrigação por pivô central, fornecendo água ao atingir 

umidade total do solo de 60%, não constatou diferença de produtividade entre os tratamentos 

com irrigação e sequeiro, sendo justificado pela ocorrência de chuvas bem distribuídas. 

Gava et al. (2016), ao comparar regimes hídricos de déficit e excesso em relação à 

evapotranspiração, constataram que o déficit hídrico em apenas um estádio fenológico não 

provocou diminuição da produtividade. Entretanto, déficits de 30 e 50% durante o ciclo total 

apresentaram redução de produtividade. O excesso de até 50% não mostrou efeito negativo 

nos parâmetros avaliados, devido ao solo ter alta capacidade de infiltração de água. Um solo 

mais compactado pode mostrar problemas ao acumular água e diminuir a oxigenação para as 

plantas.  

A utilização de sistema de gotejamento também se mostra eficiente na cultura da soja. 

Foi verificado que plantas de soja submetidas a déficit hídrico de 50% na fase vegetativa, com 

posterior irrigação de 100% na fase reprodutiva, apresentaram os melhores resultados em 

pesquisa realizada por Nunes (2015). As plantas produziram mais que aquelas que receberam 

irrigação sem déficit hídrico, sendo explicado pelo fato de os componentes do rendimento não 

serem formados no período vegetativo. Assim, esses resultados indicam que pode ser possível 

a aplicação da irrigação somente no período reprodutivo da soja, representando uma economia 

de água importante, bem como redução dos custos de produção. 

  

3.3 Manejo da irrigação no cultivo de soja e inserção do sistema de pivô 

central 

 
Dentre os diversos fatores que interferem na produção das culturas, cita-se o manejo 

de água, pois este fator é de suma importância para o desenvolvimento vegetal, pois além de 

carregar os nutrientes para a planta toda, tem a função de refrigerar e a constituição de tecidos 

vegetais. A água possui grande importância para o desenvolvimento da soja, uma vez que 

cerca de 90% do peso da planta é constituído por água (TAIZ; ZEIGER, 2009). 

Desta forma, a distribuição de água para as plantas depende da fenologia em que 

estas se encontra, ou seja, nos períodos vegetativos, a demanda hídrica é menor que no 

período reprodutivo. Para a soja, a demanda hídrica varia entre 450 mm e 800 mm durante 

todo seu ciclo, dependendo principalmente da cultivar utilizada que possui demanda hídrica 

diferente, além do índice de precipitação durante o ciclo (TECNOLOGIAS, 2008). Para o 

estado do RS, de acordo com um estudo realizado com mais de 70 estações meteorológicas, 

detectou-se que a média anual de chuva está em torno de 1614 mm (AGRICULTURA, 2020). 

Dentro de cada estação do ano, a primavera é a que mais possui chuva com 435 mm, 

enquanto que o outono torna-se a estação com menores índices de chuva, em média de 388 

mm. Na Figura 2, está representada a normal climatológica do estado, para cada mês. 
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Figura 2 – Dados de precipitação de uma Normal climatológica para o estado do Rio Grande 

do Sul, durante o período de 1976 a 2005. 

 

Avaliando os dados da Figura 2, é possível observar que o mês que apresenta o menor 

índice de chuvas é Agosto, enquanto que outubro apresenta a maior média. Considerando 

todos os meses, é possível verificar que de maneira geral, ocorre uma distribuição uniforme 

durante todo o ano. Contudo, considerando que a demanda hídrica diária da soja que é em 

torno de 6 a 7 mm, e considerando os dados de precipitação apresentados, a precipitação 

sozinha não é capaz de suprir toda a demanda hídrica da cultura, sendo portanto necessário a 

intervenção no manejo da cultura relacionado a distribuição de água (SILVA et al., 2020). 

Assim, a água torna-se fator limitante ao desenvolvimento da soja, principalmente 

quando ocorre vários períodos de veranicos, ou seja, vários dias sem índices pluviométricos, 

permitindo portanto a ocorrência do déficit hídrico que se torna um dos principais fatores que 

reduzem a produtividade. Desta forma, torna-se necessário a inserção no sistema de cultivares 

tolerantes a seca, porém, devido aos custos elevados e tempo de pesquisa para lançamento 

de cultivares tolerantes a seca, a utilização da irrigação torna-se uma forma viável de contornar 

este problema.  

A inserção da água nas lavouras pode ocorrer pela precipitação, ou pelo uso da 

irrigação, que basicamente ocorre de quatro métodos: aspersão, localizada, superfície e 

subterrânea. Desta forma, a escolha de um destes métodos depende entre vários outros 

fatores de viabilidade técnica e econômica (FRIZZONE, 2012). Para a cultura da soja, que em 

grande parte é cultivada em condição de sequeiro, dentre os métodos convencionais de 

irrigação, a localizada por meio do gotejamento não se torna uma opção viável, visto que a 

cultura demanda variadas operações técnicas e devido as grandes áreas cultivadas, não seria 

ideal (AMENDOLA, 2016). 

Dentre as formas disponíveis, a irrigação por aspersão torna uma alternativa mais 

atrativa e de fácil instalação pelos produtores, visto que é um tipo de irrigação que necessita de 

sistema de bombeamento e portanto a água pode ser captada de locais próximos a 

propriedade. Dentre os tipos de irrigação por aspersão, cita-se o sistema de pivô central, que 
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quando bem manejado possibilita além de elevadas produtividades, uma economia de mão de 

obra e irrigação de grandes áreas. 

Este sistema trabalha em forma de círculo, e tem área de 360º quando realiza a 

irrigação e é composta por torres que possuem rodas e estão distantes entre si em torno de 36 

a 60 metros. É considerado um sistema motomecanizado que requer pouca mão de obra, além 

de apresentar uma automação e ótima uniformidade de aplicação. Por ser um sistema de fácil 

utilização, é muito utilizado no cerrado brasileiro, principalmente na estação mais seca no ano, 

uma vez que permite que os cultivos sejam altamente produtivos.  

 

3.4 Eficiência da inserção do pivô central para produção de soja no RS 

 

O custo médio de implantação do sistema de pivô central é em torno de R$ 10.000,00 

por hectare. A cotação da saca de soja no dia 25 de maio de 2021 foi de R$ 168,59 e 

considerando a média da produtividade das últimas dez safras (2010/11 até 2020/21) para o 

Estado do RS está em torno de 2.812,6 kg ha
-1

. Na tabela 1 tem dois possíveis cenários, sendo 

o cenário A, considerando a produtividade média das últimas 10 safras enquanto que o cenário 

B demonstra a projeção de ganhos se a produtividade se manter igual ao da safra 2020/21, 

considerando para ambos os cenários por meio de vários estudos realizados, a inserção da 

irrigação na soja, aumenta a produtividade cerca de 15%, 

 

Tabela 1 – Cenários para implantação por hectare do sistema de pivô central para o cultivo de 
soja no estado do Rio Grande do Sul. Cenário A: produção média das últimas dez safras e 
cenário B: projeção de produção da última safra realizada: 2020/21. 

Item Cenário A Cenário B 

Produtividade 2.812,60 3.330,00 

Sacas 46,87 55,5 

Rentabilidade  R$    7.898,25   R$    9.351,20  

Produtividade (+ 15%) 3.312,6 3.830,00 

Sacas (+ 15%) 55,21 63,83 

Rentabilidade (+ 15%)  R$    9.302,33   R$   10.755,28  

 

De acordo com a Tabela 1, para ambas as situações, o ganho médio por hectare é de 

R$ 1.404,08, ou seja, um incremento de 17,77%. Segundo os dados da FecoAgro (2020), para 

o estado do RS os custos de produção para a soja é de R$ 3.603,02, e em média, a estes são 

somados mais R$ 500,00, sendo os custos da envolvidos com a irrigação. Baseado em todos 

estes dados, na Figura 3, tem os dados de custo e taxa de retorno da implantação do sistema 

de pivô central, para cada um dos cenários citados acima. 
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Figura 3 – Relação entre custo e retorno financeiro por hectare da implantação do sistema de 
pivô central para os produtores rurais do estado do RS. A) cenário A, considerando a 
produtividade média do estado das últimas dez safras com 2.812,60 kg ha

-1
 e B) cenário B, 

considerando a produtividade média do estado da última safras com 3.330,00 kg ha
-1

. 
 

De acordo com a figura 3 é possível observar que em ambos os cenários no primeiro 

ano de instalação do sistema de pivô central, além do custo da implementação do sistema e 

somado aos custos operacionais, o retorno financeiro por meio da produtividade não paga o 

sistema, contudo, a partir do segundo ano de cultivo, considerando somente os custos 

operacionais mais os custos da irrigação, é possível observar que o retorno financeiro passa 

dos 100%, indicando que se torna um sistema efetivo para condução da soja em sistema 

irrigado. 

Observa-se também que se a produção do estado se mantiver como no da safra de 

2020/21 a taxa de retorno no primeiro ano ficará maior, pois a redução comparando os dois 

cenários, indica que o da referida safra permite no segundo ano uma maior taxa de retorno, 
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além de no primeiro ano, a taxa de retorno ser maior do que se a produtividade diminuir. Desta 

forma, com a utilização da irrigação, consegue-se prever que a produtividade por área tende a 

aumentar e garantir bons retornos financeiros ao produtor.  

Em estudo realizado por Rapasso et al. (2017) no estado do Mato Grosso do Sul - MS, 

analisou-se variáveis de custo e produtividade agrícola com a utilização de irrigação por 

aspersão com pivô central, o custo operacional foi de R$ 2.109,85 ha
-1

 e receita bruta de R$ 

2.900,00 após colheita de 3480 kg ha
-1

. Isso rendeu um lucro operacional de R$ 790,15 ha
-1

 e 

lucratividade de 27,25%. 

Em estudo semelhante, no estado de GO, analisou a viabilidade econômica da 

utilização de pivô central para irrigação. O custo total de produção foi de R$ 1.598,59 ha
-1

, 

enquanto que a receita bruta foi de R$ 7560,00 ha
-1

. Com essa rentabilidade e a produção de 

milho e tomate industrial, com 2,5 safras por ano, foi possível ter um retorno do investimento 

em um período de apenas 2 anos, com uma relação benefício/custo de 2,1. Esses dados 

mostram que a implantação da irrigação, nesse caso, foi compensada, sendo uma ótima 

ferramenta para aumento da lucratividade (ALVES JUNIOR et al., 2018). 

 

4. Conclusão 

 
De acordo com os resultados obtidos, é possível concluir que: 

A produtividade do estado do RS é bem próxima com a do MS, indicando que a cultura 

possui grande potencial de ser cultivada em condição irrigada, podendo aumentar sua 

produtividade. 

Não existe na normal climatológica nenhum mês em que não ocorre chuva no estado, o 

que permite o cultivo neste sistema, pois conforme ocorre as chuvas, menores os custos com 

irrigação.   

Existe uma grande possibilidade da adoção do cultivo de soja irrigada no estado do RS 

por meio da utilização do sistema de pivô central, pois segundo as estimativas obtidas, a partir 

do segundo ano, o produtor pode obter lucros acima do investido, pois o cultivo da leguminosa 

neste sistema permite maiores índices produtivos. 
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