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RESUMO
Desenvolvimento e avaliação de um sistema de irrigação com ultra baixa vazão
utilizando microtubos ramificados
Para o desenvolvimento de uma agricultura sustentável no Brasil é
imprescindível realizar investimentos nos setores que desenvolvem tecnologias
inovadoras de baixo custo e adaptadas às condições peculiares do país, em
substituição a dependência por produtos importados de alto custo e inacessíveis a
maioria dos pequenos produtores. Nesse sentido, os emissores do tipo microtubo
utilizados em sistemas de microirrigação se apresentam como uma alternativa
tecnológica atrativa a essa parcela de produtores, devido o baixo custo de confecção e
instalação. Porém, para que sejam atingidas boas uniformidades de aplicação de água
é imprescindível que o sistema seja bem dimensionado. Com o objetivo de desenvolver
um sistema de irrigação com ultra baixa vazão (UBV) de 0,2 L h-1, utilizando microtubos
com derivação e operando em regime laminar, iniciou-se este trabalho buscando
irrigação eficiente e de baixo custo em hortas agrícolas. O experimento foi composto de
duas etapas. A primeira parte experimental foi conduzida no Laboratório de Hidráulica
do Departamento de Engenharia de Biossistemas da Escola Superior de Agricultura
“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP) em Piracicaba – SP, sendo realizada a determinação
do diâmetro real dos microtubos, obtenção de modelos matemáticos para
dimensionamento do sistema de irrigação e avaliação da vazão observada. A segunda
etapa do experimento foi realizada em uma horta localizada na área experimental da
ESALQ/USP, onde foram realizados a montagem e instalação do sistema de irrigação,
os ensaios para obtenção da uniformidade de aplicação de água e a implantação da
cultura da alface em quatro canteiros de 15 m x 1,5 m, onde a água foi fornecida por
uma caixa d’água elevada a uma altura de 1,5 m. A uniformidade de aplicação da água
foi avaliada por meio do coeficiente de uniformidade estatística e uniformidade de
distribuição os quais apresentaram valores iniciais superiores a 90%, sendo
considerados excelentes. O sistema de irrigação com ultra baixa vazão proposto
apresentou vantagens econômicas para pequenos produtores, devido ao baixo custo de
investimento e facilidade de operação do sistema. Entretanto, o sistema apresentou
problemas de acúmulos de ar e obstrução de emissores durante o período avaliado,
ocasionando a redução da uniformidade de distribuição e da uniformidade estatística
sendo, portanto, necessária a realização de mais estudos para obtenção de resultados
mais conclusivos.
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1 INTRODUÇÃO

A importância da irrigação em sistemas agrícolas é claramente percebível por
profissionais ligados a área agrária, principalmente possibilitar um aumento na
produtividade agrícola no sentido de atender a necessidade crescente de alimentos em
função do crescimento demográfico mundial. Desta forma, é de se esperar um aumento
de implantação e aperfeiçoamento dos sistemas de irrigação em todo o mundo.
A utilização da irrigação em culturas olerícolas é uma necessidade, mesmo na
estação chuvosa, devido à má distribuição das chuvas, haja vista que tais culturas são
bastante susceptíveis às deficiências hídricas (TEODORO et al., 1993). As hortaliças
compõem um grupo de culturas muito exigentes em água, em que esta constitui mais
de 80% do peso das plantas, na maioria das espécies (FILGUEIRA, 2003). Portanto, a
irrigação é importante para o aumento da produtividade, além de proporcionar melhoria
da qualidade das hortaliças.
O método de irrigação por gotejamento se adapta bem a estas culturas, uma vez
que promove grande economia de água e energia (pois a água é aplicada de forma
mais localizada e sob baixas pressões), além de melhorar a eficiência nos tratos
culturais e necessitar de pouca mão-de-obra. No entanto, para que esse método
funcione eficientemente, é imperativo que os sistemas apresentem alta uniformidade de
aplicação da água, desse modo, uma vez instalado um projeto de irrigação, é
necessário verificar se as condições previstas inicialmente se confirmam em campo
(SILVA E SILVA, 2005).
No Brasil há uma deficiência de inovações tecnológicas na microirrigação que
proporcione

a

auto-suficiência

de

tecnologias

com

baixo

custo

adaptadas

principalmente ao pequeno produtor. Todavia, a utilização do microtubo é uma
alternativa bastante plausível por apresentar baixo custo inicial e operacional, podendo
ser utilizado por pequenos produtores. Isso é ainda mais relevante nos países em
desenvolvimento, onde a relação custo/benefício na implantação de sistemas de
irrigação é elevada em função da importação de tecnologias. Entretanto, devido à falta
de informação e aprimoramento técnico, seu emprego foi abandonado por muito tempo.
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Apesar do microtubo ter sido precursor na irrigação como gotejador de longo
percurso, ainda carece de mais estudos a seu respeito com o objetivo de torná-lo uma
tecnologia mais viável tecnicamente e economicamente. Nesse sentido, recentemente,
o grupo de pesquisa em hidráulica da ESALQ/USP vem estudando de forma mais
sistemática o uso dessa tecnologia. Inicialmente Souza e Botrel (2004) desenvolveram
softwares de dimensionamento hidráulico e avaliaram o desempenho da tecnologia na
irrigação por gotejamento de hortaliças e fruticultura em condições de regime laminar.
Em seguida, Souza (2008) avaliou seu uso em condições de regime turbulento. E com
caráter mais inovador Almeida, C., Botrel e Smith (2008); Almeida, A. (2008), utilizaram
o microtubo como mecanismo de regulação de pressão em sistemas de microaspersão.
Com a crescente disputa de água e energia elétrica pelos diversos setores
produtivos há a necessidade de desenvolvimento de sistemas de irrigação que
apliquem água a pequenas vazões, com alta uniformidade e baixo requerimento
energético, ou seja, funcione a baixas pressões. Diante do exposto, pretende-se com
esta pesquisa, desenvolver e avaliar um sistema de irrigação por gotejamento com ultra
baixa vazão (UBV) utilizando microtubos, focando nos seguintes objetivos:
- Desenvolver um sistema de UBV com microtubos de baixo custo e boa
eficiência para irrigação;
- Definir as características hidráulicas dos microtubos e desenvolver um modelo
matemático para dimensionamento do sistema proposto, com base na relação entre
vazão e comprimento dos microtubos para uma dada pressão de entrada;
- Avaliar a uniformidade de aplicação de água pelo sistema proposto a fim de
apresentar resultados que motivem os agricultores a adotarem o sistema de irrigação;
- Verificar a viabilidade técnica da utilização de microtubos com derivação em
hortas agrícolas.
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2 CONCLUSÕES

Com base nos resultados obtidos, para as condições em que o presente estudo
foi realizado, pode-se concluir que:
- A proposta de utilização do sistema de irrigação com ultra baixa vazão (UBV)
utilizando microtubos pode ser uma alternativa economicamente viável devido ao baixo
custo de investimento e operação do sistema.
- O modelo matemático proposto estimou a vazão dos emissores em função do
comprimento do microtubo com bastante precisão e comprovou que é necessário
considerar a perda de carga localizada no dimensionamento de microtubos com
ramificação.
- O sistema de irrigação com UBV apresentou boa uniformidade de distribuição.
- Para que este sistema seja viável tecnicamente, deve-se realizar maiores
estudos visando reduzir os problemas de acúmulos de ar e obstrução dos emissores,
verificados durante o experimento.
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