
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

1 

 
DESEMPENHO HIDRÁULICO DE UM MÓDULO DE IRRIGAÇÃO COM 

ADUÇÃO POR GRAVIDADE 

Sebastião Avelino Neto1 

RESUMO: O alto custo de implantação do sistema de irrigação por gotejamento, tornou-se um 
empecilho para o emprego desta técnica por pequenos agricultores, sendo necessário o 
desenvolvimento de soluções que permitam a aplicação dessa técnica a um custo reduzido, com as 
mesmas vantagens deste método de irrigação para agricultores com baixo poder aquisitivo. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar um módulo de irrigação com adução por gravidade e caracteriza-
lo hidraulicamente, utilizando tubos de emissão. Foi instalado no campo experimental da Faculdade 
de Engenharia Agrícola, um módulo de irrigação operando por gravidade, sendo obtidas as curvas 
de funcionamento do mesmo, para diferentes vazões e pressões. Desenvolveram-se programas 
computacionais, para simular o comportamento hidráulico da linha de tubos de emissão e de 
dimensionamento do módulo. O módulo apresentou desempenho hidráulico satisfatório, 
demonstrando a viabilidade de se utilizar a gravidade como forma de operar o sistema de irrigação 
por gotejamento que utilizam tubos de emissão. Obteve-se com os programas uma simulação com 
boa precisão da vazão versus pressão ao longo da linha de tubos de emissão. A simulação do 
desempenho do módulo de irrigação desenvolvido permitiu avaliar o seu ponto de funcionamento 
para diferentes números e comprimentos de linhas laterais instaladas na linha secundária.  

ABSTRACT -- The initial investment of drip irrigation has to be reduced to be feasable for small 
farmers. In this context, the objective of this research was to evaluate and hydraulically characterize 
a gravity operated irrigation module with driptubes. At the experimental field of the Agricultural 
Engineering Faculty, an irrigation module operating through gravity was installed. Starting from a 
constant level reservoir, the operation curves of this module for different outflows and working 
pressures were obtained. Two softwares were developed to simulate the hydraulic behavior of the 
emission tubes and the hydraulic and dimentional characteristics of the designed module. The 
module showed reliable hydraulic performance and thus the viability of using gravity as means of 
operating the drip irrigation system with driptubes. A simulation, through the use of the designed 
software, showed accurate behavior of lateral lines driptubes. The simulation of the operation 
curves of the irrigation module made possible the evaluation of its working points for different 
numbers and lengths of lateral lines installed in the secondary line. 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação por gotejamento, pequeno agricultor, simulação. 
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1 - INTRODUÇÃO  

Existe atualmente, por parte de pesquisadores e profissionais que atuam na área de 

aproveitamento de recursos hídricos para irrigação, a preocupação de se utilizar sistemas de 

irrigação que tenham como características, baixo consumo de energia elétrica e elevada eficiência 

de aplicação de água. O sistema de irrigação por gotejamento apresenta tais características. 

Entretanto, o grande empecilho para a sua utilização, principalmente para o pequeno agricultor, é o 

alto custo inicial de implantação. Desta forma, é necessário o desenvolvimento de processos e/ou 

técnicas que tornem o sistema de gotejamento acessível a agricultores com baixo poder aquisitivo e 

que poderão, assim, usufruir de todas as suas vantagens. Os sistemas propostos por Gilead (1996) e 

Polak et al (1997), desenvolvidos como alternativas de baixo custo, possuem potencial para a 

redução de custo de implantação do sistema de irrigação por gotejamento, pois utilizando sistemas 

de distribuição de água por gravidade, não consomem energia elétrica, permitindo utilizar pequenos 

mananciais de água, além de ser de fácil operação para o agricultor.  

Para a implantação do sistema de irrigação por gotejamento por pequenos agricultores, é 

necessário desenvolver formas na qual a técnica de gotejamento seja disponibilizada a baixo custo 

de implantação, e seu principio de operação seja de fácil entendimento para o agricultor, mantendo 

as mesmas características de uniformidade e eficiência na aplicação da água. 

Procurando disponibilizar a técnica de gotejo para o agricultor e propor um modelo de 

irrigação que reduza o consumo de água e energia, realizou-se o presente trabalho, tendo os 

objetivos de desenvolver e avaliar um módulo de irrigação por gotejamento, com adução por 

gravidade e caracteriza-lo hidraulicamente, utilizando tubos de emissão. 

2 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Com o emprego da irrigação, o agricultor pode conseguir diversos benefícios; o sistema de 

irrigação por gotejamento, por aplicar água de forma localizada, é o sistema de irrigação com a qual 

se pode obter um maior conjunto de benefícios (Olitta, 1987). 

Como toda tecnologia empregada para os devidos fins, o emprego do sistema de irrigação por 

gotejamento, também apresenta suas limitações, entre elas a principal é o elevado custo de 

implantação, conforme observaram Nakayama e Bucks (1986) os equipamentos auxiliares 

requeridos na irrigação por gotejamento encarecem o custo inicial do sistema. Limitação que 

dificulta o emprego da técnica de gotejamento por pequenos agricultores, sendo de fundamental 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

3 

importância, obter formas para reduzí-las, para que este agricultor tenha esta técnica disponível 

como uma forma de auxiliá-lo no aumento da produtividade. 

2.1 - Hidráulica do sistema  

As características hidráulicas de um sistema de irrigação é parte fundamental em seu 

dimensionamento, desta forma procurou-se neste item descrever o princípio hidráulico da operação 

das linhas laterais, distribuição e dos gotejadores, definindo-se os parâmetros mais importantes a 

serem determinados no presente trabalho e na montagem do módulo de irrigação.  

2.1.1 - Hidráulica da Linha Lateral  

Em uma linha lateral desde que ocorra fluxo de água, haverá perda de carga ao longo da 

mesma, ocorrendo um variação de pressão. O transporte da água através de condutos forçados está 

regido basicamente por duas equações fundamentais: equação da continuidade e equação da 

energia. 

A água que escoa em tubulações contém energia em diversas formas. Sendo que, a maior 

parte da energia está contida na forma de energia cinética, potencial e de pressão. A equação da 

energia, também conhecida como equação de Bernoulli, é expressa através da Equação 1. 

Z+
g.2
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�
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          (1) 

Segundo Gomes (1997), a equação da energia aplicada a fluidos incompreensíveis estabelece 

que em um escoamento permanente, entre duas seções de um conduto (A e B), a soma das energias 

de pressão, potencial e cinética na seção A, é igual à soma destas mesmas energias na seção B, 

mais as perdas de energia produzidas entre as duas seções.  

fBA h+E=E  ..          (2) 

Existem diversas equações para se calcular a perda de carga contínua numa linha lateral com 

tubulação de polietileno, podendo ser citadas as equações de Darcy-Weisbarch, fórmula de Scobey, 

Cruciani-Margazitona e Hazen-Willians, a mais utilizada. 

Bezdek e Solomon (1978), citam estudos realizados por Urbina (1977) e Paraqueima (1977), 

os quais mostram que a equação de Darcy-Weisbarch é mais precisa do que a equação de Hazen-

Willians, para calcular a perda de carga em tubos de plásticos com pequeno diâmetro, usados como 

linhas laterais de sistemas de irrigação por gotejamento. 

A fórmula de Darcy-Weisbarch, assim como as demais, foi desenvolvida para condição de 

vazão constante ao longo de toda a tubulação, o que não ocorre na linha lateral, na qual a vazão 

varia, devido aos emissores. Para fazer esta correção trabalha-se com uma perda de carga fictícia, 

que é a perda que ocorreria  caso a vazão fosse constante ao longo da linha lateral (Equação 3).  
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A perda de carga fictícia é função da perda de carga real ao longo da linha lateral (Hf) e de 

um parâmetro desenvolvido por Christiansen (1942), para determinar a perda de carga ou de 

pressão por atrito em tubulações com múltiplas saídas, este parâmetro é denominado de fator de 

redução de perda de carga (F) (Keller e Bleisner, 1990). 

F.h=H ff             (4) 

O fator de redução de perda de carga depende do expoente da vazão (m) da equação de perda 

de carga, do número de emissores na linha lateral e da distância do início da linha ao primeiro 

emissor. O coeficiente de F de Christiansen, foi obtido assumindo-se que a primeira derivação está 

localizada a uma distância do ponto de derivação, igual à distância uniforme existente entre as 

múltiplas saídas, podendo ser calculado pela Equação 5. 
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=F          (5) 

Em condições normais de operação, porém, nem sempre é possível instalar tubulações com 

múltiplas saídas, de maneira que a primeira derivação localiza-se a uma distância igual ou metade 

do espaçamento regular entre as derivações, relativamente ao ponto de derivação no início da 

tubulação. Scaloppi (1986), propôs um coeficiente ajustado (Fa) para o cálculo da perda de pressão 

por atrito em tubulações eqüidistantes, para qualquer distância entre o início da tubulação e a 

primeira derivação. 

1x+N
1x+F.N

=Fa           (6) 

Keller e Bleisner (1990) afirmam que a variação máxima de 20 % da pressão entre os 

emissores de uma linha lateral provoca uma variação máxima da vazão de 10% entre o primeiro e o 

último emissor de uma linha lateral, sendo a variação da vazão função do expoente da pressão na 

equação característica do emissor. 

2.1.2 - Hidráulica da Linha de Derivação 

As linhas de distribuição são tubulações enterradas, normalmente de polietileno, e que 

promovem o abastecimento das linhas laterais, sendo conectadas às mesmas por peças especiais e 

braçadeiras. A variação da pressão permissível nesta linha depende da topografia, perda de pressão 

na lateral e a variação da pressão nos emissores (Keller e Bleisner, 1990). A perda de pressão, 

segundo James (1988), pode ser estimada utilizando procedimento similar para o dimensionamento 

das linhas laterais. A equação de Hanzen-Willians, é geralmente utilizada para o dimensionamento 
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de linhas de distribuição e principal, pois a mesma é recomendada para tubulações com diâmetro 

interno superior ou igual a 50 mm. 
852,1

87,4f C
Q

.
D

L.463,10
=h          (7) 

2.1.3 - Hidráulica dos Gotejadores 

O gotejador é a peça principal da irrigação por gotejamento, possuindo uma estrutura 

mecânica idealizada para dissipar a pressão disponível na linha lateral. von Bernuth e Solomon 

(1986) definem os gotejadores como sendo peças pequenas, que podem ou não possuir parte móvel, 

sendo inseridos na linha lateral a intervalos pré-determinados, ou de acordo com o espaçamento 

entre plantas. As características hidráulicas e os tipos de gotejadores são devidos as características 

de acabamento das partes internas, o projeto do gotejador, o material utilizado na fabricação e o 

método de instalação. 

Para a escolha dos gotejadores a serem utilizados no projeto de irrigação, as principais 

características segundo Keller e Karmeli (1975) e Abreu et al. (1987) são: vazão relativamente 

baixa, constante e uniforme; orifício de saída do fluxo relativamente grande, evitando desta forma 

problemas de entupimento; devem ser baratos, resistentes e compactos.  

A equação geral de emissores, também definida como curva característica do emissor 

(Equação 8), descreve o comportamento da vazão em função da pressão. 
XH.K=q            (8) 

A relação que descreve a vazão em um gotejador segundo Keller e Karmeli (1974), depende 

do percurso ao longo do gotejador, diâmetro do gotejador, pressão de serviço e viscosidade do 

fluído. Segundo estes autores, dentro de um limite de vazão, a característica de fluxo do 

gotejamento pode ser caracterizado pela Equação 8. Nesta equação, o valor de x caracteriza o 

regime de fluxo e a relação da vazão com a pressão de serviço do gotejador, ou seja, quanto menor 

o valor de x, menor o efeito da variação da pressão sobre a vazão. 

Para Keller e Karmeli (1975), os gotejadores de longo percurso de saída apresentam regime 

laminar, podendo apresentar o expoente x variando de 0,5 a 1,0. Isto significa  que, nos gotejadores 

de fluxo laminar, a relação entre vazão  e pressão é linear. Os gotejadores com orifício, em geral 

têm regime de fluxo turbulento, sendo a vazão proporcional à raiz quadrada da pressão, isto é, o 

valor de x é igual a 0,5. Nos gotejadores que apresentam sistema auto-compesante, o valor de x é 

menor que 0,5, tendendo teoricamente a zero, em seu melhor funcionamento. 

Segundo Bralts et al. (1981), o fator de proporcionalidade da equação de fluxo do emissor 

(K), inclui no seu valor os fatores relacionados com a fabricação do emissor, como por exemplo o 

coeficiente de descarga e a área da seção transversal dos emissores tipo orifício. Portanto, quando 
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se considera a variação de vazão do emissor devido a fabricação, deve sempre se referir ao valor de 

K. 

2.2 - Tubos de Emissão 

Consiste em um sistema integrado de gotejadores, no qual os emissores fazem parte da linha 

lateral, ou seja, são tubos fabricados de polietileno de baixa densidade, com parede delgada ou não, 

onde os emissores são fundidos na própria tubulação da linha lateral durante o processo de 

fabricação, a espaçamentos regulares. O tipo de matéria prima, diâmetro e espessura da parede do 

tubo de emissão, são parâmetros que reduzem o preço de aquisição do material, que aliado ao 

processo de fabricação de inserção do emissor ao tubo torna o equipamento de fácil instalação no 

campo e transporte. Telles (1986) definiu este tipo de lateral como tubo de emissão, que será o 

termo utilizado neste trabalho. Neste sistema, os gotejadores ficam uniformemente espaçados, 

geralmente com vazões inferiores a 4 l/h (Abreu et al., 1987).  

2.2.1 - Hidráulica dos Tubos de Emissão  

Conforme afirmam Keller e BliesneR (1990) a maior componente da perda de pressão no 

tubo de emissão de câmara dupla ocorre no orifício de entrada. Sendo portanto a vazão proveniente 

do orifício de entrada calculada pela Equação 9.  

( )o

2
o

n+1
n.H.g.2

.Kq.a.K=q          (9) 

Embora exista uma equação característica (Equação 9) específica para tubos de emissão com 

câmara dupla, vários pesquisadores ainda utilizam a Equação 8, como a equação característica de 

tubos de emissão, obtendo para a mesma os parâmetros K e x. 

Schmidt (1995) estudando os parâmetros da Equação 8, para o tubo de emissão “Queen Gil” 

(classificado como câmara simples com controle por labirinto) encontrou um valor para o expoente 

x igual a 0,6616, e caracterizou o regime de escoamento como turbulento. Testezlaf e Campioni 

(1993), avaliando o mesmo tubo de emissão, encontraram um expoente x de 0,625, e concluíram 

que o valor deste coeficiente demonstra que o regime de escoamento do gotejador é turbulento ou 

está da região de transição. Kuwabara e Matsura (1996), analisando o comportamento hidráulico de 

tubo de emissão “Queen Gil” com espessura da parede de 300 µm e espaçamento entre emissores 

de 0,20 e 0,30 m, encontraram valores para o expoente x igual a 0,520 e 0,6462 respectivamente, 

demonstrando desta forma que o regime de escoamento dos gotejadores ou é turbulento ou está 

próximo a região de transição como mencionado por outros autores. 
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As características hidráulicas do tubo de emissão “Rain - Tape TPC” foram obtidas por 

Vieira (1996), o qual encontrou para o expoente x da Equação 8, valor igual a 0,4563, 

caracterizando assim o regime de escoamento do emissor como turbulento.  

2.3 - Alternativa de Baixo Custo 

Uma técnica simplificada de irrigação por gotejamento, denominada de sistema GIDF 

(Gilead Drip Furrow Irrigation System) foi apresentada por Gilead (1996). Esta técnica tinha o 

objetivo de diminuir os custos de instalação, manutenção e propiciar o uso de sistema de irrigação 

por gotejamento por agricultores de pequeno porte de países em desenvolvimento. 

Segundo o mesmo autor, no uso desta alternativa, os agricultores não precisariam saber 

trabalhar com reguladores de pressão, válvulas hidráulicas e elétricas, filtros auto-limpantes ou 

bombas injetoras de fertilizantes, como também não precisariam aprender como programar e operar 

a irrigação por computadores. O GIDF seria adaptável para qualquer agricultor instruído, ou não. 

Os seguintes equipamentos são necessários para sua operação: água e energia para ativar o sistema 

de irrigação, torre para elevar o reservatório, cabeçal de controle, filtro e injetor de fertilizantes, 

tubos de distribuição e tubos de emissão como linhas laterais, conforme demonstrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 - Sistema proposto por Gilead (1996). 

Polak et al. (1997), propôs um sistema de irrigação por gotejamento de baixo custo para 

pequenos agricultores denominado IDE (International Development Enterprises), o mesmo reduz o 

custo de implantação através da utilização de linhas laterais móveis. No sistema IDE uma linha 

lateral móvel irriga 10 fileiras de plantas. Os emissores são substituídos por orifícios 

confeccionados na tubulação de polietileno com um diâmetro de 0,70 mm através de um furador 

com formato semelhante a uma agulha. Um suporte com comprimento de 6 cm, o qual possui uma 

fenda horizontal é instalado externamente ao orifício, para evitar que o mesmo funcione como um 

aspersor devido a imprecisão no processo de fabricação. O sistema de filtragem do IDE é 
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constituído por um reservatório de plástico com capacidade de 20 litros, elevado a uma altura de 

dois metros acima da área cultivada, por onde a água passa antes de irrigar a cultura, na entrada do 

reservatório é instalado um tecido de nylon o qual funciona como um filtro. 

As mudanças realizadas, reduzem o custo do sistema de U$ 2.500 para US$ 250 por hectare. 

O sistema de IDE é fabricado no Nepal, onde nas áreas em que foi implantado tem funcionado 

satisfatoriamente, se tornando uma opção de utilização da técnica de irrigação por gotejamento para 

os agricultores de menor porte. Estudos realizados com o sistema IDE no Nepal, para produção de 

hortaliças em áreas montanhosas, encontrou-se uma uniformidade de vazão variando de 73 % a 84 

%. Os agricultores observaram uma redução pela metade da necessidade de trabalho conseguindo 

duplicar a área irrigada com o mesmo volume de água. 

Existe atualmente por parte de pesquisadores a preocupação de se encontrar soluções para a 

aplicação da irrigação por gotejamento a baixo custo, que proporcione todas as vantagens deste 

método de irrigação para agricultores com baixo poder aquisitivo, através do desenvolvimento de 

uma metodologia e/ou uma técnica que tornem o método de gotejamento acessível ao pequeno 

agricultor. Os sistemas propostos por Gilead (1996) e Polak (1997), desenvolvidos como 

alternativas de baixo custo, possuem um bom potencial para a redução de custo de implantação do 

sistema de irrigação por gotejamento, pois utilizando sistemas de distribuição de água por 

gravidade, economizam mão-de-obra, permitindo utilizar pequenos mananciais de água, e sendo 

um sistema de fácil operação para o agricultor. Entretanto, pode-se observar algumas limitações 

nos sistemas propostos; no sistema IDE geralmente ocorrem imprecisão na confecção dos orifícios 

das linhas laterais, causando variação de vazão nos mesmos; no sistema proposto por Gilead, a 

altura do reservatório é um fator limitante bem como a injeção de fertilizantes no reservatório. 

Procurando disponibilizar o método de gotejamento para o pequeno agricultor, é que se 

propos avaliar um módulo de irrigação que opere por gravidade, estudando-se as suas 

características hidráulicas, e buscando simplificar para o agricultor o princípio de operação do 

sistema. 

3 - MATERIAL E MÉTODOS 

Com base na proposta de Gilead (1996), foi montado no campo experimental da Faculdade de 

Engenharia Agrícola da UNICAMP um módulo de irrigação conforme Erro! Fonte de referência 

não encontrada.2 e 3. O módulo é constituído de um reservatório de fibra de vidro, com 

capacidade para três m3, elevado por uma torre de cimento amianto à altura de quatro metros, cuja 

base esta localizada à distância de 22 metros da área de irrigação com diferença de nível de 1,0 

metro. Para abastecer o reservatório e mantê-lo com nível constante, foi utilizado um conjunto 

motobomba, que retirava água de uma caixa de cimento amianto com capacidade de 250 litros. 
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Figura 2 - Fotografia do reservatório do módulo de irrigação. 

 

 
Figura 3 - Fotografia do painel de controle do módulo de irrigação. 

3.1 - Caracterização experimental das curvas operacionais do módulo 

Para a avaliação hidráulica do módulo de irrigação, determinou-se a relação entre a vazão e 

pressão fornecida pelo sistema, variando-se o nível da água no interior do reservatório a cada 25 

cm, sendo realizados ensaios para as seguintes alturas: 5,80; 6,05; 6,30; 6,55; 6,80 metros em 

relação a área de irrigação. Os respectivos níveis d’água dentro do reservatório foram monitorados 

com o auxílio de uma régua de madeira graduada, a qual, para cada altura a ser ensaiada, era fixada 

com auxílio de um nível automático, que ligava e desligava a bomba, mantendo o nível de água no 

reservatório constante na altura desejada. Para cada altura do nível da água, a velocidade de 

escoamento foi medida por um equipamento da marca Dopple Flowmeter com a precisão de 0,1 

m/s, instalado na linha principal. Variou-se a velocidade do escoamento através do registro de 

gaveta que foi aberto gradativamente nas seguintes regulagens: uma volta, duas voltas, três voltas, 

quatro voltas, seis voltas e totalmente aberto. Para cada posição do registro, realizaram-se quatro 

repetições para a determinação da velocidade da água e da pressão. A pressão era monitorada a 
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jusante do registro, por um manômetro de Bourdon, o qual opera no intervalo de 0 a 100 kPa (0 a 10 

mca e precisão de 0,20 mca), calibrado previamente. 

A partir dos resultados obtidos construíram-se as curvas experimentais de vazão versus 

pressão para as diferentes alturas ensaiadas, obtendo-se assim as curvas de funcionamento do 

módulo. 

3.2 - Simulação do comportamento hidráulico do módulo de irrigação 

A partir do esquema apresentado na Figura 4, desenvolveu-se um programa macro em 

EXCELTM com um equacionamento utilizando a expressão do teorema de Bernoulli, aplicado nas 

seções A e C do módulo de irrigação (Keller e Bliesner, 1990). Para a validação do programa, 

simulou-se o comportamento hidráulico do módulo de irrigação adotando-se como valores de 

entrada do programa, os dados experimentais de velocidade, altura do reservatório e diâmetro da 

tubulação, obtendo-se a pressão disponível do sistema através da Equação 10. 
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Figura 4 - Esquema do módulo de irrigação. 
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3.3 - Desempenho do módulo de irrigação  

Simulou-se o desempenho do módulo desenvolvido, determinando-se o seu ponto de operação 

(vazão e pressão) para diferentes números de linhas de tubos de emissão (10, 20, 40 e 60) instaladas 

na linha secundária, com comprimento de 20, 50 e 100 metros. Utilizando-se do programa na 
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linguagem Visual Basic, obteve-se a vazão da linha lateral para os diferentes comprimentos com a 

pressão variando de 16 a 70 kPa a cada 2 kPa.  

Para a obtenção da vazão total na secundária, multiplicou-se a vazão da linha lateral por 

diferentes números de linhas (20, 40 e 60). 

4 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos valores médios experimentais de vazão e pressão para diferentes alturas do 

reservatório, construíram-se as curvas constantes na Figura 5.  
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Figura 5 - Curvas experimentais de vazão versus pressão para as diferentes alturas. 

Analisando a Figura 5, verifica-se que para as diferentes alturas do nível da água dentro do 

reservatório, do módulo de irrigação, a vazão é inversamente proporcional à pressão disponível na 

saída do módulo para a linha secundária. 

Observa-se que para diferentes alturas do nível da água há uma tendência das curvas 

convergirem para um mesmo valor de vazão e pressão, este fato pode ser explicado devido ao 

aumento da velocidade da água com o registro totalmente aberto, reduzindo-se a pressão com o 

aumento da perda de carga. Nesta condição de regime totalmente aberto, a pressão e velocidade da 

água no sistema praticamente independe do nível de água no reservatório. 

4.1 - Simulação do comportamento hidráulico do módulo de irrigação 

Através da aplicação do programa desenvolvido em Excel obteve-se os valores experimentais 

de vazão e pressão, e os valores de pressão calculados através dos dados de velocidades médias 

determinadas experimentalmente. 

Analisando os dados obtidos, pode-se afirmar que para praticamente todos os valores de 

vazão o programa subestimou o valor da pressão disponível, sendo encontrado em apenas um ponto, 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 
 

12 

a diferença negativa, ou seja, a pressão calculada foi superior a experimental. Para os menores 

valores de vazão (registro fechado) encontraram-se as maiores diferenças entre as pressões. 

Na Figura 6 é apresentada a curva de vazão versus pressão, e os valores de pressão obtidos 

experimentalmente para a altura do reservatório de 6,80 metros. 
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Figura 6 - Curva calculada de vazão versus pressão, e dados experimentais de vazão e 

pressão para a altura de 6,80 metros. 
 

Pode-se observar que há uma diferença significativa entre os valores de pressão experimentais 

e os calculados pelo programa, utilizando baixas vazões. Entretanto, as diferenças entre a pressão 

calculada e experimental reduzem à medida que se aumenta a vazão. 
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Figura 7 - Curva calculada de vazão versus pressão, e dados experimentais de vazão e pressão 

para a altura de 5,80 metros. 
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A Figura 7 apresenta os valores da curva calculada de vazão versus pressão, e dados 

experimentais de vazão e pressão para a altura de 5,80 metros. Os valores de pressão obtidos através 

dos ensaios experimentais não apresentam praticamente diferença quando comparados com valores 

de pressão calculados pelo programa, para a altura de 5,80 metros do reservatório do módulo de 

irrigação. 

4.2 - Desempenho do módulo de irrigação 

A Figura 8 apresenta as curvas de vazão versus pressão, simuladas para o módulo de 

irrigação, obtidas através do programa desenvolvido, e os valores de vazão e pressão para diferentes 

números de linhas e comprimentos. Através dessa Figura visualiza-se a mudança do ponto de 

operação do módulo para diferentes valores de linhas e comprimentos, em função do esvaziamento 

do reservatório, ou seja, quando a altura variava de 6,80 m até 5,80 m. Verifica-se que, com o 

aumento do número de linhas, para um mesmo comprimento, ocorre variação maior da vazão e 

redução na variação de pressão quando comparado com um número menor de linhas.  

Aumentando o número de linhas laterais e os seus respectivos comprimentos, menor será o 

tempo de irrigação sem que haja necessidade do reenchimento do reservatório. 
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Figura 8 - Curvas simuladas do módulo e valores calculados de pressão e vazão para diferentes 

comprimentos e números de linhas. 

Pode-se observar que quanto maior a altura do nível da água dentro do reservatório maior a 

diferença entre as curvas e portanto maior a variabilidade entre as vazões correspondente ao 

reservatório cheio (6,80m) e o reservatório vazio (5,80m). 

6,80 metros 

5,80 metros 
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5 - CONCLUSÕES 

O módulo de irrigação construído apresentou bom desempenho hidráulico, demonstrando a 

viabilidade de se utilizar a gravidade como forma de operar o sistema de irrigação por gotejamento 

que utiliza tubos de emissão. 

O programa de dimensionamento do módulo de irrigação mostrou resultados satisfatórios, 

possibilitando a simulação do comportamento hidráulico para sistemas com diferentes dimensões e 

dados de projeto. 

Desde que as pressões de serviço do tubo de emissão utilizado permitam, recomenda-se a 

colocação do reservatório do módulo a uma baixa altura, pois à medida que se aumenta a altura do 

reservatório, consequentemente ocorre um acréscimo na diferença entre os pontos de operação com 

o reservatório cheio e vazio. 
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Quadro 1 – Símbolos utilizados. 

Símbolo Significado Dimensão 
a Área da seção transversal do orifício [L2] 
C Coeficiente que depende da natureza [1] 
D Diâmetro interno da tubulação [L] 
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E energia total [L] 
EA energia total no ponto A  [L] 
EB energia total no ponto B  [L] 
f coeficiente de fricção  [1] 
F fator de redução de perda de carga  [1] 
g aceleração da gravidade  [L.T-2] 
hf perda de carga entre as seções  [L] 
Hf perda de carga real  [L] 
H pressão de serviço [L] 
Hc pressão disponível no módulo  [L] 
ha altura do nível da água no reservatório  [L] 
ht altura da torre do reservatório  [L] 
K coeficiente de conversão de unidades [1] 
Kq coeficiente de descarga que depende da característica do orifício [1] 
L comprimento do tubo [L] 
m expoente da vazão  [1] 
N número de emissores na linha [1] 
no número de orifício (s) secundário (s) para cada orifício principal [1] 
Q vazão na tubulação [L3.T] 
q vazão do emissor  [L3.T-1] 
Vc velocidade da água no ponto C  [L. T-1] 

g.2

V2

 
energia cinética [L] 

P/γ energia de pressão [L] 
Z energia potencial ou de elevação [L] 
π constante  [1] 
l razão entre a distância da primeira derivação ao início da 

tubulação e o espaçamento regular entre derivações 
[1] 

x expoente que caracteriza o regime de fluxo no emissor [1] 
 


