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1. INTRODUÇÃO  
Uma baixa uniformidade de distribuição da água do sistema de irrigação e no solo 

ocasiona desuniformidade de crescimento do cultivo. Essa baixa uniformidade é 

resultado da falta de água que pode ocorrer em alguns locais da área plantada, o que pode 

prejudicar o processo de liberação de nutrientes necessários ao consumo da cultura, tendo 

como consequências baixas produtividades, elevada variação espacial dentro da mesma 

área e aumento dos custos de produção.  

Outro impacto causado pela baixa eficiência do sistema de irrigação é que a 

quantidade de água aplicada pode ser bastante superior àquela necessária e o excesso de 

água aplicada retorna aos rios e córregos por meio do escoamento superficial e 

subsuperficial, ou vai para os lençóis subterrâneos por percolação profunda, arrastando 

consigo sais solúveis, fertilizantes (principalmente nitratos), resíduos de defensivos e 

herbicidas, elementos tóxicos e outros sedimentos, ocasionando assim  contaminação dos 

recursos hídricos, o que pode  causar sérios problemas ao suprimento de água potável, 

tanto no meio rural como nos centros urbanos. 

Em relação à eficiência energética na agricultura irrigada é importante que os 

usuários de sistemas de irrigação tenham informações sobre a eficiência no uso de energia 

de seus equipamentos. De forma geral, os agricultores adquirem projetos desenvolvidos 

pelos próprios fornecedores que, objetivando reduzir os custos iniciais, aumentam a 

relação potência instalada por unidade de área do sistema de irrigação. Todo o sistema de 

bombeamento deve ser projetado levando em conta critérios técnicos e econômicos, uma 

vez que o diâmetro da tubulação, a potência do sistema de bombeamento e as despesas 

operacionais, estão inter-relacionados. 

 Sistemas de irrigação mal dimensionados aliados a manejos inadequados podem 

afetar o uso satisfatório da irrigação em áreas agrícolas em geral, ocasionando desperdício 

de água e energia e, consequentemente, o desenvolvimento inferior das espécies. A 

eficiência de irrigação, tomada como a razão entre a quantidade de água efetivamente 

usada pela cultura e a quantidade retirada da fonte (rios, poços profundos, reservatórios, 
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etc), no âmbito mundial, é ainda muito baixa, situando-se, em termos médios, em torno 

de 37 %.  

A simples melhora de 1 % na eficiência do uso da água de irrigação, nos países 

em desenvolvimento de clima semiárido ou árido, significaria uma economia de 200 mil 

litros de água, por agricultor, por hectare/ano. A irrigação utilizada de forma racional 

pode promover uma economia de aproximadamente 20 % da água e 30 % da energia 

consumida. Do valor relativo à energia, a economia de 20 % seria devido à não aplicação 

excessiva da água e 10 % devido ao redimensionamento e otimização dos equipamentos 

utilizados (Coelho et al., 2005). 

Assim, este curso tem como objetivo contribuir para a capacitação dos 

participantes quanto à avaliação de equipamentos de irrigação utilizados na região tendo 

em vista o aperfeiçoamento da eficiência de aplicação da água na produção agrícola e, 

assim, o uso racional da água na irrigação. Para isso, durante o curso será apresentado 

conceitos e metodologias empregadas para realizar a avaliação de sistemas de irrigação 

localizado, aspersão convencional e mecanizada, assim como, os equipamentos a serem 

utilizados nas análises de campo. 

2. CARACTERÍSTICAS E OS COMPONENTES DOS DIFERENTES 
SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO A SER ABORDADO 
  

2.1 Sistema de Irrigação Localizada  

A irrigação localizada compreende a aplicação de água diretamente ao solo sobre 

a região do sistema radicular, em alta frequência e baixo volume, mantendo o solo e as 

raízes das plantas sob alto regime de umidade.  Para isso, a aplicação da água é feita por 

meio de tubos perfurados ou por meio de gotejadores e microaspersores dos mais 

diferentes modelos, marcas e características. 
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Figura 1 Tubo gotejador 

Gotejamento e microaspersão são sistemas muito difundidos e diferenciam entre 

si quanto a aplicação de água. No gotejamento se aplicam vazões menores (gota a gota) 

e na microaspersão as vazões são aplicadas de forma pulverizada. A área de solo molhado 

exposta à atmosfera fica bem reduzida, o que reduz a perda de água por evaporação direta 

do solo. 

 

Figura 2 Microaspersor 

 

Vantagens:  

• Economia de água 

• Favorece o desenvolvimento e produção das plantas 

• Reduz o risco da salinidade para as plantas 
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• Alta eficiência na aplicação de fertilizantes e outros produtos químicos 

• Limita o desenvolvimento e a disseminação de ervas daninha 

• Reduz a exigência de mão-de-obra para operação 

• Reduz o consumo de energia 

• Facilita as práticas culturais 

• Justifica o uso de terras marginais na agricultura 

Limitações:  

• Permanente necessidade de manutenção 

• - obstrução dos emissores (química, física, biológica, formigas, insetos) 

• - rompimento de tubulações 

• - danos e falhas em acessórios e equipamentos 

• - danos às tubulações de PE por animais roedores e acidentes nas práticas 

culturais 

• Custos elevados de manutenção, de reposição de peças, de recuperação e 

de inspeção na tentativa de minimizar a obstrução: São duas as alternativas 

(a) desenvolvimento de emissores menos sensíveis à obstrução; (b) 

manutenção preventiva incluindo filtragem da água e tratamento químico; 

lavagem das linhas laterais e inspeções de campo  

• Acumulação de sais próximo às plantas 

• Limita o desenvolvimento do sistema radicular 

  

7 
Avaliação de Equipamentos para de Irrigação  
 



   
 

2.2.1 Componentes do sistema de irrigação localizada 
 

2.2.1.1 Tipo de emissores 

Emissor: é o dispositivo instalado em uma linha lateral de irrigação e projetado para 
descarregar água na forma de gotas (gotejadores) ou ou por difusão (microaspersão). 

  

 
Figura 3 GOTEJAMENTO 

 
Figura 4 MICROASPERSÃO 

 

Emissor na linha: é aquele que foi projetado para instalação diretamente na linha lateral 
de irrigação. Em geral, os gotejadores. 

 

Figura 5 gotejador inserido na linha lateral 

 

Emissor fora da linha: é aquele que foi projetado para instalação na parede de uma linha 
lateral de irrigação, normalmente através de microtubos. Em geral, os microaspersores. 
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Figura 6: Microaspersor conectada na linha lateral através de um microtubo 

 

Tipos de gotejadores em tubo emissor: 

O tubo emissor é tubo contínuo, incluindo fitas gotejadoras, com perfurações ou 
com outros dispositivos hidráulicos modelados ou integrados no tubo durante o processo 
de fabricação e projetados para descarregar água na forma de gotas ou fluxo contínuo. 

                     

Figura 7 Fita gotejadora com labirintos modelados 
 

  
Figura 8 Gotejador Integrado – tipo Bob 
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Figura 9 Gotejador integrado – tipo pastilha 
 

 
Tipos de microaspersores: 
 
Microaspersor tipo difusores: Proporciona maior superfície de solo molhado, em 
relação ao gotejamento, a um menor custo fixo. Em solos arenosos e na irrigação de 
cultivos arbóreos a utilização de microaspersores, em geral, é mais vantajosa que a 
utilização de gotejadores, além do que são menos susceptíveis à obstrução e menos 
exigentes em filtragem da água. 

 
 

Figura 10 Microaspersor tipo difusor 
 

Microaspersor com asa giratória: Operam a pressões e vazões maiores que os 
gotejadores (100 kPa a 200 kPa; 30 L h-1 a 200 L h-1) e, portanto, aumentam o consumo 
de energia. No entanto, existem sistemas que podem ser regulados e não regulados, nos 
sistemas regulados, tanto na microaspersão como no gotejamento, o consumo de energia 
é aumentado. São susceptíveis à deriva e evaporação. 
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Figura 11 Microaspersor regulado com asa giratória 

 
 

 

 

 

 
Figura 124 Microaspersor não regulado com asa giratória 

 

 
 
 

Microtubos: consiste em um simples pedaço de microtubo, o qual é inserido diretamente 
na linha lateral. Tem a função de escoar a água da linha lateral até sua saída pelo emissor, 
em geral, os microaspersores.  
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Figura 15: Microtubo conectado desde a linha lateral até o emissor. 

 

2.2.1.2 Tubulação  

Linha lateral: São linhas nas quais estão instalados os gotejadores ou microaspersores 
que aplicam água na planta. Estas linhas devem ser instaladas em nível e são feitas de 
tubos de polietileno flexível com diâmetro variando de 12 a 32 mm. 

 

Linha de derivação: Conduz a água da linha principal até a linha lateral. Geralmente se 
utiliza tubos de polietileno flexível quando instaladas na superfície do solo, ou tubos de 
PVC rígido quando estas forem enterradas. Evidentemente, o diâmetro da tubulação, 
assim como o material que será usado, dependerá diretamente do dimensionamento 
adequado do sistema. 

 

Linha principal: Conduz a água da motobomba até a linha de derivação. Pode ser 
utilizado tubos de polietileno flexível, de PVC rígido ou flexível, galvanizados e de 
cimento, dependendo sempre do diâmetro calculado através do dimensionamento do 
sistema. Ela pode ser instalada na superfície do solo ou ser enterrada. 

 

2.2.1.3 Acessórios 

Cabeçal de Controle: O cabeçal situa-se após a moto-bomba, ou seja, no início da linha 
principal e é constituído das seguintes partes: medidores de vazão, filtros de areia e tela, 
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injetor de fertilizantes, filtro de tela, válvula de controle de pressão, registros e 
manômetros, além de poder comportar um sistema de controle e automação. 

  

Figura 6 Cabeçal de controle sem automação 

Filtros: A filtragem da água de irrigação constitui-se em uma medida eficaz na redução 
de bloqueios físicos dos emissores. Para isto, a escolha dos filtros deve ser realizada de 
acordo com o tipo de emissor e a qualidade da água, garantindo assim a prevenção de 
bloqueios dos emissores.   A filtragem é realizada de modo que a água tenha que passar 
por orifícios tão pequenos que as impurezas possam ser retidas.  Em geral esses orifícios 
possuem tamanho de 1/6 a 1/10 da menor passagem existente dentro dos emissores. 
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Figura 137: Filtro de tela 

 

  
Figura 18: Filtro de disco 

 
 

 

Figura 19: Filtro de areia. 

 

Sistema de controle de pressão e vazão: Como o sistema de irrigação localizada opera 
sob baixas pressões e vazões é necessário o uso de controladores de pressão e vazão em 
vários pontos do sistema, de modo a se obter controle total da quantidade de água que 
escoa no sistema. Tais reguladores podem ser instalados no cabeçal de controle, na 
entrada das linhas secundárias, nas laterais e até nos emissores. A diferença de pressão 
no hidrômetro pode ser medida através de tubos Venturi, placas de orifício, cotovelos de 
medição, entre outros. 

 

Figura 14: Controlador de pressão 
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   2.3 Sistema de Irrigação por Aspersão 

A irrigação por aspersão se desenvolveu, principalmente, após a segunda guerra 

mundial, com a produção de tubos de alumínio, leves, e sistemas de acoplamentos 

rápidos, facilitando o transporte manual, a operação e o manejo dos equipamentos no 

campo. Foram, também, desenvolvidos aspersores de diferentes tipos e tamanhos. 

 

Figura 15 Sistema de irrigação por aspersão  

 Os primeiros sistemas de aspersão introduzidos no mercado foram os portáteis, 

cujas tubulações eram deslocadas manualmente na área irrigada. Os aspersores eram do 

tipo rotativo de impacto. Posteriormente, surgiram os sistemas com linhas laterais 

rolantes. Com o objetivo de economizar mão-de-obra e aumentar a eficiência de irrigação 

surgiram os sistemas fixos. Estes eram utilizados em culturas de alto valor econômico. 

Quando instalados em pomares de citros, geralmente consistiam de laterais de plástico, 

instaladas entre fileiras de árvores, usando-se aspersores pequenos e de baixa vazão. 

Mais tarde foram desenvolvidos aspersores gigantes, montados sobre bases 

móveis, utilizados para facilitar a cobertura de grandes áreas, em particular aquelas que 

deveriam receber irrigação complementar. Outros equipamentos móveis, requerendo 

pouca de mão-de-obra, foram desenvolvidos nas décadas de 60 e 70 e, ao mesmo tempo, 

vários níveis de automação foram introduzidos nos sistemas. 
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 A forma mais simples de automação consistiu no uso de válvulas volumétricas, 

projetadas para permitir a passagem de um determinado volume de água, após o que se 

fechavam automaticamente. Nos níveis mais avançados, as válvulas operavam em uma 

determinada sequência. Mais sofisticado foi o uso de unidades de controle eletrônico no 

campo para abrir e fechar válvulas, de acordo com um esquema pré-estabelecido. Ainda, 

em sistemas mais avançados, vários campos podem ser irrigados ao se conectarem as 

unidades operacionais de irrigação a uma unidade de comando central, controlada por 

computador. 

 Muitos sistemas de aspersão utilizados no Brasil ainda são do tipo convencional 

portátil. Entretanto, em áreas maiores e com o objetivo de minimizar o emprego de mão-

de-obra na irrigação, tem crescido a utilização de sistemas mecanizados, particularmente 

o pivô central, com níveis variados de automação. 

 

2.3.1 Componentes de um sistema de irrigação por aspersão 

2.3.1.1 Tipo de aspersores 

Os aspersores são as peças principais do sistema de irrigação por aspersão, operam 

sobre maiores pressões e jogam um jato de água no ar que é fracionado em gotas caindo 

sobre o terreno em forma de chuva. Existem aspersores com um ou dois bocais, nos 

aspersores com dois bocais (normalmente com diferentes diâmetros), o menor deles tem 

um raio de alcance mais reduzido, molhando somente a parte interna no círculo.  

 Existem vários tamanhos de aspersores disponíveis no mercado, em geral, podem 

ser classificados em função de sua pressão de serviço, tais como: 1) Aspersores de pressão 

de serviço muito baixa (variando entre 4 e 10 mca), comumente usados em jardins e 

pomares; 2) Aspersores de pressão de serviço baixa (variando entre 10 e 20 mca), muito 

utilizado em irrigação por subcopa; 3) Aspersores de pressão de serviço média (variando 

entre 20 e 40 mca), são os tipos mais usados em projetos de irrigação por se adaptar a 

diversas culturas e solos; e 4) Aspersores gigantes ou canhão hidráulico (variando entre 
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40 e 80 mca), muito comuns na irrigação de pastagens, cereais e cana de açúcar e também 

muito utilizados em sistemas autopropelidos. 

 

Figura 23: Aspersor de pressão média e canhão hidráulico. 

2.3.1.2 Tubulações para aspersão 

Responsável por conduzir a água da moto-bomba até as aspersores e, dependendo 

do diâmetro calculado através de projeto, pode ser diversos diâmetros e materiais (ferro 

fundido, aço, concreto, aço zincado, alumínio, PVC, polietileno etc.). O conjunto de 

tubulações consiste em linha principal, linha secundária (nem sempre se faz necessário) 

e linha lateral. As linhas principais geralmente são fixas, entretanto, as linhas laterais 

podem ser fixas ou móveis. 

 

2.3.1.3 Acessórios para sistema de irrigação por aspersão 

O sistema de irrigação por aspersão necessita de vários acessórios por conduzir 

água sob pressão em tubulação, tais como; registros, curvas (30, 45, 60 e 90°), niple, 

tampão, tê, redução, cruzeta, cotovelo, manômetro, braçadeira, válvula de derivação, 

válvula de retenção, válvula de pé, pé de suporte, tubo de subida e etc. 

2.3.2. Tipos de sistemas por aspersão. 
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 Os sistemas de aspersão podem ser classificados em dois grupos principais: 

sistemas convencionais e sistemas mecanizados. Cada um pode ser subdividido em 

diferentes tipos, conforme apresentado a seguir. 

 

 

2.3.2.1 Sistemas Convencionais 

 Os sistemas de irrigação por aspersão convencional podem ser apresentados em 

diferentes tipos. De forma geral, são constituídos por linhas principal, secundárias e 

laterais e, sobre estas, são acoplados os aspersores. As linhas secundárias muitas vezes 

são dispensáveis. Dependendo da mobilidade das tubulações na área irrigada, esses 

sistemas podem ser subdivididos em: 

 

Figura 16 Exemplo de um desenho de sistema de irrigação por aspersão convencional 

 

Fixos permanentes - apresentam as tubulações enterradas e apenas as hastes dos 

aspersores e dos registros permanecem à superfície do terreno. São sistemas de alto custo 

inicial, justificando-se apenas para irrigação de pequenas áreas, culturas de alto valor 

econômico, como flores e produção de sementes, e em locais onde a mão-de-obra é 

escassa e/ou cara. São sistemas bem adaptados a condições de solo arenoso, com baixa 

capacidade de retenção de água e climas com alta demanda evaporativa. São também 

usados para irrigação de jardins e gramados, utilizando-se aspersores escamoteáveis. 
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Figura 17 Sistema fixo de aspersão convencional 

 

Fixos temporários - as linhas laterais, secundárias e principal permanecem fixas em suas 

respectivas posições durante a realização das irrigações, cobrindo toda a área. Diferem 

dos sistemas permanentes no aspecto de que apresentam as tubulações dispostas sobre a 

superfície do terreno, podendo ser removidas quando desejado. 

 

Figura 18 Sietema temporário de aspersão convencional 

 

Semifixos - as linhas principal e secundárias permanecem fixas, enterradas ou não. 

Apenas as laterais, cobrindo parte do campo, deslocam-se nas diferentes posições da área 

irrigada. Para isso, as tubulações são leves, dotadas de juntas ou conexões de acoplamento 

rápido. Os aspersores são conectados diretamente sobre os tubos que compõem a linha 

lateral ou sobre acessórios especiais acoplados nas extremidades dos tubos. O 

deslocamento das laterais pode ser efetuado manualmente ou, para economizar tempo e 
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mão-de-obra, principalmente em culturas de porte alto, as laterais podem ser montadas 

sobre pequenas rodas e o deslocamento é efetuado por um trator. 

 

Figura 19 Sistema semifixo de aspersão convencional 

 

Portáteis - todas as linhas que compõem o sistema são móveis, deslocando-se 

progressivamente na área irrigada. Até mesmo a unidade de bombeamento pode ser 

deslocada. São casos típicos em que se procura substituir o custo inicial de aquisição do 

equipamento por custo operacional, em função da maior quantidade de mão-de-obra 

requerida no deslocamento das tubulações. São normalmente projetados com até quatro 

linhas laterais e com tempo diário de operação variando de 8 a 18 horas. 

 

2.3.2.2 Sistemas Mecanizados 

 A princípio, foram desenvolvidos com o objetivo de reduzir o emprego da mão-

de-obra na movimentação das canalizações, sendo o alto custo desta e a carência de 

pessoal habilitado os principais motivos do surgimento desses sistemas. 

 Os mecanismos utilizados para a movimentação dos equipamentos podem ser 

hidráulicos, como as turbinas e pistões hidráulicos, que utilizam como fonte de energia a 

própria pressão da água fornecida pela moto bomba, ou então mecanismos elétricos. Até 

mesmo o trator agrícola é utilizado para mudanças de posição de operação. 

 São fabricados diversos tipos de sistemas mecanizados de irrigação por aspersão, 

a saber: 
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Linhas laterais autopropelidas - constituem os sistemas mecanizados em que a linha 

lateral, contendo os aspersores, é dotada de mecanismos propulsores que asseguram sua 

movimentação contínua ou intermitente na área irrigada. Os sistemas dotados de 

movimentação contínua podem ser classificados de acordo com a direção do 

deslocamento da seguinte forma: (a) sistema com deslocamento linear - as linhas 

laterais encontram-se suspensas, suportadas por estruturas metálicas denominadas torres 

de sustentação, apresentando rodas pneumáticas em cada torre, responsáveis pelo 

deslocamento do sistema. A velocidade de deslocamento é variável em função da lâmina 

de água necessária à irrigação. Todas as torres devem se deslocar à mesma velocidade e 

o suprimento de água à linha de aspersores é realizada através de mangueiras flexíveis 

conectadas a hidrantes ou canais dispostos à margem da área irrigada ou, de preferência, 

na linha central desta; (b) sistema com deslocamento radial - conhecido como pivô 

central, apresenta movimento radial, resultante de tempos diferenciais de operação das 

sucessivas torres que compõem o sistema. A velocidade de deslocamento da última torre 

é que determina a grandeza da lâmina de água a ser aplicada. O suprimento de água à 

linha lateral, contendo os aspersores, é realizado através do ponto central da área circular 

irrigada, tornando o sistema muito apropriado à presença de um poço artesiano nesse 

local. Caso contrário, a água deve ser conduzida sob pressão através de uma tubulação 

adutora, até o ponto do pivô. 

O sistema com movimentação intermitente, denominado lateral rolante é 

constituído basicamente por uma linha lateral contendo os aspersores, operando como um 

eixo com rodas metálicas regularmente espaçadas. Na parte central dessa linha suportada 

por rodas, encontra-se a unidade propulsora, geralmente constituída por um motor a 

gasolina com potência entre 5 e 7 CV, um sistema redutor composto de engrenagens e 

um sistema de transmissão por correntes. Esta unidade transmite um movimento de 

rotação uniforme à tubulação, operando como um eixo fixo às rodas de sustentação, o que 

proporciona o deslocamento do sistema. Os aspersores estão conectados a um sistema de 

haste especial, de forma a mantê-los sempre em posição horizontal. Uma mangueira 

flexível faz a conexão da extremidade da linha lateral a um hidrante. O sistema permanece 

estacionado durante irrigação. Uma vez terminada a aplicação de água, o sistema é 

automaticamente drenado, podendo ser deslocado para a próxima posição. 
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Aspersores autopropelidos - este sistema irriga faixas longas, de largura variável, 

deslocando-se de forma contínua e linear no sentido do eixo da faixa. O aspersor funciona 

setorialmente, de maneira que o seu deslocamento se faz em solo seco. Em geral, o 

aspersor utilizado é do tipo canhão, com alcance superior a 30 m e o setor angular de 

cobertura superior a 180o. Os equipamentos mais comuns no mercado são aparelhos 

tracionados a cabo e por mangueira. Nos primeiros o deslocamento faz-se por tração de 

um cabo de aço ancorado na extremidade da faixa irrigada. Na outra extremidade, 

montado sobre chassis provido de rodas, é posicionado o aspersor. A mangueira flexível, 

resistente à pressão, tração e atrito com a superfície do solo, faz a conexão entre o carrinho 

e os hidrantes.  

 

Figura 20 Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo autopropelido 

 

A água sob pressão aciona o sistema de propulsão (turbina hidráulica, pistão 

hidráulico ou torniquete hidráulico), promovendo o enrolamento do cabo de aço e o 

consequente deslocamento do carrinho. Os aparelhos tracionados por mangueira 

deslocam-se por tração do próprio tubo de alimentação, que é enrolado em um tambor de 

grande diâmetro (aproximadamente 20 vezes o diâmetro médio do tubo). O aspersor é 

montado em um carrinho na extremidade do tubo. 
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Montagem direta - é um sistema muito utilizado em áreas canavieiras, sendo empregado 

para a distribuição de efluentes originários de destilarias de álcool (vinhaça) em áreas 

cultivadas com cana-de-açúcar. Caracteriza-se por apresentar uma unidade móvel de 

bombeamento, acionada por um motor de combustão interna e um canhão hidráulico, que 

pode estar instalado na mesma unidade móvel, ou então, na extremidade de uma 

tubulação, geralmente de alumínio, com 60 a 90 m de comprimento. O suprimento de 

efluente ao sistema é feito através de canais estrategicamente localizados nas áreas de 

aplicação. 

Pivô central – é um sistema de movimento circular movido por energia elétrica. Possui 

uma linha lateral elevada por torres movimentadas por rodas, triângulos e treliças. As 

torres apresentam motores individuais, o que permite que se movimentem 

individualmente. As torres e a linha lateral giram em torno de um ponto onde se encontra 

a tomada de água e sua movimentação se dá por alinhamento e desalinhamento, onde o 

movimento cessa quando as torres deixam de estar desalinhadas. O pivô anda com 

velocidade medida em m/hora, mas para facilitar o manejo no campo é instalado um 

“percentímetro” (controlador da velocidade por porcentagem) na caixa de comando na 

torre central do pivô. O controle da velocidade por porcentagem é o critério utilizada para 

aplicação da lâmina de água, por exemplo, um pivô girando a 50% estará jogando o dobro 

de água de que quando estiver girando a 100%. Outra característica desse sistema é que 

os emissores vão apresentando vazão e pressão de serviço maiores em função do 

distanciamento da torre central; isso se dá porque cada emissor deve irrigar áreas 

diferentes e o ultimo emissor vai acabar irrigando uma área circular maior do que os 

demais. 

 
Figura 28: Sistema de irrigação por aspersão mecanizado tipo pivô central. 
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Componentes de um pivô central: 

 

1. Unidade de bombeamento: As bombas podem funcionar através da energia 

elétrica ou combustível diesel. 

2. Adutora:  Responsável por transportar a água bombeada para o centro pivô, pode 

ser de PVC ou metálica. 

 
Figura 29: Adutora conectada a torre central do pivô. 

 

3. Torre central do pivô: A torre central é fixa, ou seja, não se move. Alguns pivôs 

possuem rodas na torre central permitindo que o conjunto possa ser rebocado para 

outra área. Este sistema não é muito empregado pois o deslocamento frequente do 

pivô de uma área para outra pode afetar a estrutura do mesmo. 

 

 
Figura 30: Torre central de um pivô 
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4. Linha lateral montada sobre torres móveis e estrutura metálica: Cada torre possui 

duas rodas com pneus similares aos pneus de tratores. Esses pneus podem ter 12,4 

polegadas de largura ou 14,9 (pneus de bandagem mais larga são requeridos em 

solos com menor capacidade de suporte a cargas). O diâmetro das rodas também 

pode variar para conferir maior ou menor velocidade de deslocamento do pivô, 

podendo ser de 24 ou 28 polegadas. As torres também possuem um motor 

localizado em sua base, este motor por sua vez aciona um conjunto moto-redutor 

(engrenagens que acionam um eixo), que faz movimentar outro conjunto moto-

redutor localizado junto à roda da torre. Desse modo, as torres do pivô 

movimentam-se em velocidade constante, parando entretanto se a declinação 

entre os vãos estiver abaixo do ângulo máximo permitido. Como os vãos possuem 

ângulo variável entre si, a junção dos mesmos é feita através de uma juta articulada 

flexível de borracha. Os vãos entre as torres mais internos, próximos do centro do 

pivô, possuem em geral maior diâmetro pois transportam maior vazão. A altura 

das torres também pode variar, em geral são de 3 metros podendo atingir até 

mesmo 5 metros de altura (irrigação de fruteiras, citrus, mamão, cana, etc). Além 

da última torre, pode haver um lance de tubulação designado como balanço. 

 

 
Figura 31: Linha lateral montada sobre torre móvel 
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Figura 32: Rodas e motor de uma torre móvel 

 

5. Painel de comando da torre central: O painel de comando do pivô, através de seu 

percentímetro, ajusta a velocidade de movimentação da última torre. Caso esteja 

ajustado em 100%, ela se move continuamente na velocidade de 

aproximadamente 250 m/h. As torres internas movem-se toda vez que o ângulo 

de declinação de um vão em relação ao outro for superior que um valor 

predeterminado (em geral 5 graus). Um mecanismo simples detecta tal variação 

no ângulo e mecanicamente aciona uma chave elétrica permitindo a passagem de 

corrente para um motor de ¾ ou de 1 cv, localizado sobre a base da torre. 

 
Figura 33: Exemplo de um painel de comando da marca Valley Classic Plus. 
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6. Aspersores ou sprayers: A água aplicada pelo pivô é feita através de aspersores 

do tipo spray que funcionam na posição invertida. Para plantio no formato circular 

(círculos concêntricos), cada emissor irriga uma linha de plantas e neste caso a 

irrigação pode ser aplicada de forma localizada pelos emissores tipo LEPA 

(aplicação precisa de baixo consumo de energia – pressão). 

 

 
Figura 34: Aspersor fixo tipo spray 

3. EQUIPAMENTOS PARA AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO PRESSURIZADOS 
3.1 Manômetros 

Os manômetros são utilizados para medir a pressão da água em sistemas de 
irrigação. 

Abaixo alguns modelos e especificações de manômetros utilizados para medições 
no sistema de irrigação. 

Manômetro tipo Industrial IOPE com tubo Bourdon 

 

Figura 35:21 Manômetro IOPPE Fonte: http://www.iope.com.br/p_pres_st_ind_a.htm 
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Construído em aço inoxidável série 601.00 foi introduzido no mercado para 

atender às aplicações onde o processo precisa de uma construção mais robusta, adequado 

para ambientes corrosivos, meios gasosos ou líquidos, que não obstruam o sistema de 

medição. O invólucro em aço inoxidável proporciona ao instrumento elevada resistência 

à impactos e hermeticidade às intempéries e poeira, sem comprometimento de seu peso. 

 

Manômetro Agatec 

Manômetros para controle da pressão da água (INOX e LATÃO), solução 

hidropônica (INOX) ou tubulação de gases. A PHBIO oferece manômetros para o 

agricultor instalar nas saídas de bombas de água, compressores de ar, em linha nos 

sistemas de aspersão e microaspersão, em sistemas de irrigação e em sistemas de 

circulação de gases. 

 

Figura 36 Manômetro Agatec 
Fonte: http://www.phbio.com.br/produtos/irrigacao/manometros/manometro 

Corpo: Aço Inox; Interior: Aço Inox ou Latão; Preenchido com glicerina 
Escala: 0 a 160psi e 0 a 11kg/cm2 (0 a 110 metros de coluna d'água - mca) 
Conexão com rosca de 3/8" 
 

3.2 Medidores de vazão ultrassônicos  

Para as avaliações de desempenho dos sistemas de irrigação é essencial conhecer 

a vazão e pressão em que a moto-bomba está operando. Portanto, a utilização de um 

medidor portátil ultrassônico é ideal para medir a vazão no cabeçal de controle. A pressão 
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deve ser medida em tomadas de pressão o mais próximo possível da moto-bomba. A 

voltagem e amperagem do sistema elétrico também devem ser medidas.  

 

 

Figura 227 a)instalação do medidor ultrassônico de vazão no cabeçal de controle de um sistema de 
irrigação; b) medição da pressão no cabeçal de controle; c)leitor do medidor de vazão e 
d) sensores do medidor de vazão. 

 

- Alguns modelos de medidores de vazão existentes no mercado:  

1- O modelo US300FM é um medidor de fluxo ultrassônico para medir o fluxo 

de líquido em uma tubulação totalmente preenchido. Com o método de 

processamento de sinal e detecção de correlação avançada, US300FM fornece 

medições de fluxo de deslocamento rápido, preciso e não-zero no limpo para 

líquidos sujos. Fácil configuração com ajuste de parâmetros interativo. Fácil 

ajuste sem transdutores zero-offset. 

 

Figura 38 Medidor de Vazão ultrassônico US300FM 
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2- O modelo US300PM é um medidor de fluxo ultrassônico portátil para medir 

o fluxo líquido em um tubo totalmente preenchido. O US300PM fornece 

rápida resposta e precisa. O uso de US300PM não é só para a manutenção e 

para verificação de suas instalações, mas também para as medições em 

laboratórios ou linha de produção. Os transdutores são feitos para ambientes 

industriais agressivos. Equipado com uma bateria recarregável que pode 

operar por até 14 horas com uma única carga. Vem com um adaptador AC. 

 

 
  

 
Figura 39 Medidor de vazão ultrassônico US300PM 

Fonte: http://www.yokogawa.com.br 

 Nesses medidores ultrassônicos produzem ultrassom na faixa de dezenas a 

centenas de kHz enviam-no na direção oblíqua ao fluxo e também recebem o ultrassom 

emitido ou refletido pelo fluido, convertendo-o em sinal elétrico. 

 

 

3.3 Multímetros  

 O multímetro é uma ferramenta de precisão muito utilizada no meio eletrônico e 

elétrico. No sistema agrícola este é utilizado principalmente para medir os parâmetros 

elétricos do sistema moto-bomba.  

Os Multímetros são classificados como: Analógicos (de ponteiro) e Digitais.  
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Os Multímetros analógicos possuem várias escalas em seu painel frontal e de 

acordo com a necessidade de medição a agulha indica o valor medido, este modelo de 

Multímetro é considerado um pouco mais frágil em relação ao Multímetro Digital por 

possuir uma calibração em sua agulha, caso o mesmo sofra uma queda a possibilidade de 

danos é maior. Em sua maioria os Multímetros Analógicos medem: Tensão DC/AC, 

Sensibilidade DC/AC, Corrente DC, Resistência, Teste de Fuga de Transistores, Decibel, 

Teste de Continuidade, Teste de Bateria, Precisão Básica. 

 

Figura 40 Multímetro analógico. Fonte: Mundomax. 

Os Multímetros Digitais mostram o valor medido em números com ou sem as 

casas decimais dependendo de sua precisão. Esses Multímetros são mais modernos e 

resistentes muito utilizados por técnicos que os levam para o seu trabalho do dia a dia. 

Em sua maioria os Multímetros digitais medem: Tensão DC/AC, Corrente DC/AC, 

Resistência, Temperatura, Capacitância, Indutância, Frequência, Teste HFE, Teste Linha 

Viva, Auto Desligamento, Teste de Bateria, Data Hold e Precisão Básica.  

 
Figura 41 Multímetro analógico 

Fonte: Mundomax. 
Significados das Siglas: DC – sigla de corrente contínua  AC – sigla, de corrente alternada  
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3.3 Kit para ensaio de precipitação 

 É um Kit destinado a ensaios de uniformidade de distribuição de água em 

sistemas de Irrigação por aspersão.  

 É composto de 1) coletores: conjunto de 150; canecas confeccionadas em 

plástico de engenharia para coleta da água; 2) hastes: 150 hastes de alumínio estrutural 

(varetas cilíndricas) para fincar ao solo e sustentar por encaixe as canecas coletoras, a fim 

de mantê-las a aproximadamente 0,70 m de altura do solo, e 3) provetas: conjunto de 5 

provetas confeccionadas em termoplástico transparente, estabilizado, graduadas em 

milímetros.  

 Específica para área da boca do coletor para leitura direta em milímetros de 

lâmina de água escala de 0,5mm. Todo kit é comercializado pela empresa Fabrimar e é 

estojo confeccionado em lona plástica com alça e reforço no fundo  

 
 

 

4. TÉCNICAS DE AVALIAÇÃO DE SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO 
 

É importante deixar claro que, qualquer plano de manejo ou conservação da água 

de irrigação deve ter por base a determinação do nível de eficiência no qual o sistema de 
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irrigação opera, daí a importância da avaliação do desempenho de um sistema de 

irrigação. 

A avaliação do desempenho, ou auditoria de um sistema de irrigação, é um 

processo usado para examinar os componentes do mesmo e para quantificar o quão 

eficientemente ele está aplicando água num ponto específico. Tem como resultado é a 

determinação do coeficiente de distribuição de um grupo particular de emissores de água 

(aspersores, gotejadores ou microaspersores), bem como a taxa de emissão dos mesmos, 

no momento em que eles estão em operação no campo, usando um protocolos de 

avaliação com consistente base científica. 

No tópico a seguir se descrevem alguns dos principais coeficientes utilizados para 

análise da uniformidade de aplicação da água pelos sistemas de irrigação.  Toda base de 

cálculo será repassada pelo instrutor através de uma planilha (Excel) preparada 

para receber os dados de campo e fornecer os resultados dos coeficientes de 

uniformidade.  

 

4.1 COEFICIENTES DE UNIFORMIDADE 

Existem diferentes coeficientes para expressar a uniformidade de aplicação de um 

sistema de irrigação, sendo o coeficiente de Christiansen (CUC), o coeficiente de 

uniformidade de distribuição (CUD) recomendado pelo serviço de Conservação do Solo 

dos Estados Unidos e o coeficiente estatístico de uniformidade (CUE), os três mais 

utilizados nas avaliações de sistemas. 

Por curiosidade é importante que saibam que também existem o coeficiente de 

uniformidade absoluto (CUA), o coeficiente de uniformidade de Hart (CUH) e a 

eficiência padrão HSPA(UDH), no entanto, nessa apostila somente vamos considerar os 

três coeficientes citados no parágrafo anterior (CUC, CUE e CUD).  

CUC - Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CHRISTIANSEN, 1942): foi o 

primeiro pesquisador que estudou a uniformidade de distribuição da água para aspersores 

rotativos, determinando o efeito da pressão de serviço, do espaçamento, da rotação e da 
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velocidade do vento sobre a distribuição da água; estabeleceu o parâmetro conhecido 

como coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC). Para este pesquisador, os 

valores de CUC acima de 90% podem ser tidos como excelente, entre 80% e 90% como 

bom, entre 70% e 80% como regular e menor que 70% considerado ruim.  

CUD - coeficiente de uniformidade de distribuição (Merriam e Keller (1978): Um 

baixo valor de CUD indica perda excessiva de água por percolação profunda, se a lâmina 

mínima aplicada corresponde à lâmina necessária. Os valores de CUD são, em geral, 

menores que os valores de CUC. Se pode estabelecer uma relação entre esses dois 

coeficientes através da seguinte expressão: CUD = 1,59 CUC – 59. 

CUE - Coeficiente de uniformidade estatístico (WILCOX & SWAILES, 1947): 

Wilcox & Swailes (1947) propuseram um coeficiente de uniformidade utilizando o 

desvio-padrão como medida de dispersão, para o qual se aceitam valores acima de 75% 

(CUE). Se pode estabelecer uma relação entre o CUE e o CUC através da seguinte 

expressão: CUE = 1,25 CUC – 25. 

 

4.2 Uniformidade de Distribuição  

4.2.1 Sistema de irrigação por aspersão 

É comum expressar a uniformidade de distribuição de água em uma área entre 

aspersores por um coeficiente de uniformidade. Quando este coeficiente é maior ou igual 

a certo valor arbitrário, a uniformidade de distribuição é considerada aceitável. 

As medidas de uniformidade expressam a variabilidade da lâmina de irrigação 

aplicada na superfície do solo. Uma forma usual de obtê-las é por medidas de dispersão, 

expressando-as de forma adimensional, pela comparação com o valor médio. Muitos 

coeficientes de uniformidade foram propostos desde o advento dos sistemas de aspersão. 

 

A Uniformidade de Distribuição de água por aspersores rotativos é avaliada em 

testes de campo, nos quais a lâmina de água é coletada em recipientes (pluviômetros).  

Os testes devem ser realizados por um período de tempo suficiente para permitir a coleta 

de um volume de água que facilite sua medida com precisão. É comum adotar o período 
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de tempo de 1 hora. Um simples teste é feito para aspersores com determinado diâmetro 

de bocal, pressão de operação e espaçamento. Em geral, á realizado em condições de 

vento fraco ou nulo.  

 Na figura abaixo é ilustrado o momento de um teste de uniformidade de 

distribuição da água no sistema de irrigação por aspersão. 

  

 

Figura 43: Teste de uniformidade de aplicação de água 
Fonte: Manuel Filho, Jornal da Unicamp (2015). 

 

Testes adicionais podem ser conduzidos com variações dos diâmetros dos bocais, 

da pressão de operação e do espaçamento. Ocasionalmente, são investigados os efeitos 

do vento. Pode ser utilizada uma linha com vários aspersores, ou com um único aspersor, 

em uma área em nível. 

Quando é utilizada uma lateral com vários aspersores (quatro ou mais disposta no 

centro da área, os coletores são instalados entre os dois aspersores centrais e dispostos em 

quadrícula de 3m x 3m quando se trata de aspersores de tamanho médio. Nesse caso, cada 

coletor representa uma área de 9m2. Para aspersores de tamanho pequeno, o espaçamento 

dos coletores pode ser de 2m x 2m ou menos. A seção de captação dos coletores deve 

estar entre 30 cm de altura, em relação à superfície do solo. Também, é importante 

garantir que no mínimo 50 coletores sob os aspersores recebam água. Para calcular o 

coeficiente de uniformidade, deve-se fazer a sobreposição das lâminas de água aplicadas, 

simulando o espaçamento entre as laterais, para obterem as lâminas de água aplicadas 

entre quatro aspersores. 
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Figura 44 Esquema de um ensaio de distribuição de água, com uma linha de aspersores, (a) 
Disposição dos aspersores e pluviômetros; (b) Resultado da sobreposição em 

espaçamento de 12 x 12 m. 

 

Quando é utilizado um único aspersor, instalado no centro da área, para estimar o 

coeficiente de uniformidade, os coletores são dispostos em quadrículas ao redor do 

aspersor. Para obter o coeficiente de uniformidade de distribuição de água, deve-se 

simular a sobreposição das lâminas de água com o aspersor localizado em cada área com 

dimensões Sa x Sl metros, sendo Sl o espaçamento entre laterais. 

4´ 3´ 2´ 1´ 1 2 3 4

8´ 7´ 6´ 5´ 5 6 7 8

12´ 11´ 10´ 9´ 9 10 11 12

16´ 15´ 14´ 13´ 13 14 15 16

Manômetro
Registro

Coletores
Aspersor 1

Aspersor 2

3 m

Sa

Linha lateral

Linha principalQ

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15

4´ 3´ 2´ 1´

8´ 7´ 6´ 5´

12´ 11´ 10´ 9´

16´ 15´ 14´ 13´

Sa
= 

12
,0

0 
m

Sl = 12,00 m

Q

2 2´

1 1´

a

b

16
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Figura 45 (a) Disposição dos coletores no ensaio de distribuição de água com um aspersor 
individual; (b) Resultado da sobreposição em espaçamento de 12 x 12 m. 

Durante os testes de campo, a velocidade e a direção do vento devem ser medidas 

periodicamente. A velocidade de rotação do aspersor também deve ser estimada em cada 

quadrante. Para teste sob condições de vento fraco ou nulo, os períodos da manhã e da 

tarde são mais apropriados. As Figuras 45 a e b têm apenas o propósito ilustrativo. Para 

ensaios de campo pode ser necessário um maior número de coletores.  

A NBR 8989 (1985) da Associação Brasileira de Normas Técnicas propõe que no 

mínimo 50 coletores deverão receber água durante o ensaio de campo. O tempo de ensaio 

deve ter uma duração mínima de 1 hora, podendo-se adotar outros períodos, desde que 

sejam suficientes para proporcionar um volume médio de água nos coletores, equivalente 

a uma lâmina aplicada de 5 mm. Por exemplo: realizou-se um teste de campo com um 

sistema de aspersão, cujos aspersores possuíam diâmetros de bocais de 5,0 x 6,5 mm e 

estavam submetidos à pressão de operação de 30 mca. Foi utilizada uma linha lateral com 

quatro aspersores e as condições de operação observadas durante o teste são apresentadas 

no Quadro 1. Os volumes de água aplicados, no centro de cada quadrícula de 3 x 3 m, 

estão mostrados na Figura 38. Para este teste, os coletores com diâmetro de captação de 

32´ 31´ 30´ 29´ 29 30 31 32

28´ 27´ 26´ 25´ 25 26 27 28

24´ 23´ 22´ 21´ 21 22 23 24

20´ 19´ 18´ 17´ 17 18 19 20

3 m

Q

4´ 3´ 2´ 1´ 1 2 3 4

8´ 7´ 6´ 5´ 5 6 7 8

12´ 11´ 10´ 9´ 9 10 11 12

16´ 15´ 14´ 13´ 13 14 15 16

3 m

60 m

Quadrante IQuadrante II

Quadrante III Quadrante IV

(a)

12,00 m

Q

(b)

1      4’
29    32’

32 2      3’
30    31’

3      2’
31    30’

4      1’
32    29’

5      8’
25    28’

6      7’
26    27’

7      6’
27    26’

8      5’
28    25’

9      12’
21    24’

10    11’
22    23’

11    10’
23    22’

12     9’
24    21’

13     16’
17     20’

14    15’
18    19’

15    14’
19    18’

16     13’
20     17’
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10 cm, estavam fixados a 30 cm de altura em relação à superfície do solo. O objetivo é 

determinar a uniformidade de distribuição de água, em espaçamento de 18 x 18m. 

Quadro 1 – Condições de operação dos aspersores durante o ensaio 

Parâmetros Valor 
Velocidade média do vento (m/s) 1,44 
Velocidade média de rotação dos aspersores (RPM) 0,46 
Vazão de cada aspersor (m3/h) 4,18 
Duração do teste (hora) 1,0 
Altura dos aspersores em relação ao solo (m) 1,5 
Coeficiente de descarga dos aspersores 0,91 

 

 

Figura 46 Volumes de água (ml) aplicados pelos aspersores, em 1 hora de operação, em 
espaçamentos Sa = 18m, à pressão de 30 mca. 

Simulando a sobreposição das lâminas de água aplicadas por quatro aspersores 

operando em espaçamentos de 18 x 18 m, obtêm-se os resultados apresentados na Figura 

47, de onde se calculam os coeficientes de uniformidade. 

36 33 43 52

45 55 54

Q

80 86 78 56
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46 19 4

41 15 3

40 10 1

34 14 1
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0
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Figura 47 Resultado da sobreposição (em mm) para os quatro aspersores operando em 
espaçamento de 18 x 18 , à pressão de 30 mca. 

Na figura 48 mostra-se a distribuição da frequência acumulada das lâminas de 

água coletadas, para todos os valores superiores ou iguais a um limite inferior. Embora 

trataremos desse assunto posteriormente, aqui veremos a maneira de se determinar a 

distribuição de frequências acumulada das lâminas de água aplicadas. 

Ordenemos as lâminas de água da Figura 47 em valores decrescentes. Observe 

que temos 36 valores. A área representada por um coletor é 9m2 e a área total dos 36 

coletores é 324 m2. Assim, cada lâmina de água coletada representa uma fração de área 

igual a 2,78%. Esse valor representa a frequência de ocorrência de cada lâmina de água 

coletada. Dessa forma, acumulando tais valores obtêm-se as frequências acumuladas. Por 

exemplo, 75,06% da área recebem lâminas de água maiores ou iguais a 10,3 mm. Se este 

valor corresponde à lâmina de irrigação necessária, por hora de operação do sistema, 

significa que em 24,94% da área ocorrerá déficit de água. 

6,9 10,9 12,7

8,0 12,7 13,0

12,5 14,4 14,8

13,2 16,2 17,6

11,2 13,6 15,3

8,9 11,1 11,6

10,6 6,2 5,6

10,3 6,6 5,6

14,4 12,5 10,4

15,4 15,0 12,7

15,8 13,5

12,5 7,8 5,7

10,4
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Figura 238 Distribuição da frequência acumulada das lâminas de água. 

É importante calcular o valor médio da intensidade de aplicação de água, que 

nesse caso representa o valor de 11,5 mm calculado a partir dos dados figura 46. Tendo a 

distribuição de água certo grau de desuniformidade, deve-se cuidar para que a intensidade 

de aplicação de água não seja incompatível com a velocidade de infiltração básica do 

solo. Ainda, como em um projeto de irrigação ocorre variação da pressão ao longo das 

linhas laterais e entre elas, e a intensidade de aplicação é função da pressão de operação, 

deve-se também garantir que a pressão não varie excessivamente em relação à pressão 

média de operação. 

 

Fatores que Afetam a Distribuição de Água pelos Aspersores 

Muitos fatores afetam a distribuição de água pelos aspersores e a eficiência de 

irrigação. Dentre estes fatores, destacam-se: a variação de vazão dos aspersores ao longo 

da linha lateral, que pode ser minimizada pelo dimensionamento adequado da tubulação 

ou pelo uso de reguladores de pressão; a variação do perfil de distribuição de água dos 

aspersores na área irrigada, causada pela própria variabilidade entre aspersores e, 

principalmente, pela ação do vento (a extensão desta variabilidade depende do tipo de 

aspersor, da pressão de operação, da velocidade e direção do vento e da velocidade de 

rotação do aspersor); perda de água devido à evaporação direta durante a aspersão e perda 

por evaporação na superfície do solo (essas perdas aumentam com a temperatura e 
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velocidade do vento e com a redução no tamanho das gotas de água). A perda de água 

por evaporação na superfície do solo cresce em função do aumento da lâmina de água 

aplicada.  

A seguir, são discutidos os fatores mais importantes que afetam a distribuição de 

água pelos aspersores: 

 

Pressão de operação. A água chega ao aspersor com certa pressão. No seu bocal, a carga 

de pressão disponível é transformada em carga de velocidade. O jato de água, lançado 

através do bocal a uma dada velocidade inicial, pulveriza-se em gotas de diferentes 

tamanhos, as quais precipitam em uma área ao redor do aspersor. A área molhada pelo 

aspersor e a distribuição da água sobre ela depende principalmente da pressão de 

operação, do tipo e diâmetro dos bocais e do ângulo de saída do jato. 

Para um determinado diâmetro dos bocais, pressões elevadas ocasionam maior 

pulverização do jato de água, formando gotas de pequenos diâmetros, resultando um 

alcance final reduzido. Nesse caso, para espaçamentos grandes entre aspersores, ocorre 

uma maior concentração de água próximo ao aspersor, induzindo menores valores de 

uniformidade. Por outro lado, pressões baixas fazem com que o jato emergente do bocal 

se mantenha mais íntegro, resultando gotas de maior diâmetro, alcançando maior 

distância. 

Uma vez que não é prático nem econômico manter uma pressão constante em 

todos os aspersores ao longo da linha lateral, deve-se permitir um limite aceitável de 

variação ao longo dessa linha, dimensionando adequadamente seu diâmetro e 

comprimento. 

 

Espaçamento entre aspersores. Para se manter uma aceitável uniformidade de 

distribuição de água, deve haver suficiente sobreposição dos perfis de distribuição dos 

aspersores adjacentes. 
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Figura 24 

 

O grau de sobreposição depende de características do perfil de distribuição que, 

por sua vez, é função do tipo de aspersor, pressão de operação e condições de vento. 

Considere um quadrado com quatro aspersores, posicionados um em cada vértice 

e, na ausência de ventos, cada aspersor tendo um perfil triangular e espaçados a intervalos 

equivalentes ao seu raio de alcance, permitindo uma completa sobreposição ao longo dos 

limites do quadrado. Nessa área, o grau de sobreposição é variável, mas a lâmina de água 

aplicada varia moderadamente em relação à lâmina média. Nesse caso espera-se uma 

aceitável uniformidade de distribuição de água. Na prática, o perfil de distribuição de 

água dos aspersores é, em geral, diferente daquele obtido na ausência de ventos e a lâmina 

de água aplicada não é exatamente a prevista pelos ensaios sob condições controladas. 

É comum adotar um arranjo retangular entre aspersores, com o maior espaçamento 

entre linhas laterais. Quando os ventos são fracos ou ausentes, espera-se que os perfis de 

distribuição triangulares produzam aceitáveis índices de uniformidade, quando a distância 

entre linhas laterais é aproximadamente 60 a 65 % do diâmetro molhado. Aspersores cujo 

perfil de distribuição é tipicamente trapezoidal, o grau de sobreposição necessário é 

normalmente menor (espaçamento entre laterais de 70 a 75% do diâmetro molhado), mas 

o efeito do vento sobre a uniformidade de distribuição de água é maior. Em ambos os 

casos existem recomendações de 40% do diâmetro molhado para o espaçamento entre 

aspersores sobre a linha lateral. Essas recomendações constituem apenas pontos de 

referência. 

Como os tubos de irrigação tem 6 m de comprimento, é conveniente que o 

espaçamento entre aspersores sobre a linha lateral seja múltiplo desse número. No caso 
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dos resultados obtidos por GOMIDE (1978), 18 x 18 m seria o espaçamento mais 

apropriado. Em condições de vento com velocidade de 4 m/s, observou-se que o 

espaçamento de 12 x 12 m apresentou melhor valor de CUC (Figura 50). 

 

Figura 50. Valores de CUC em função do espaçamento entre aspersores, para tubo de elevação de 1 
m de altura e vento nulo 

Vento. O vento exerce grande influência sobre a distribuição de água dos aspersores. Sob 

condições de vento, a área molhada sobre desvio na forma, alongando-se no sentido da 

ação do vento e diminuindo no sentido oposto. A grandeza da distorção no perfil de 

distribuição é função da velocidade do vento e do tamanho das gotas de água. Velocidades 

mais elevadas e gotas menores favorecem a distorção do perfil, resultando em menor 

uniformidade. 
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O efeito do vento pode ser reduzido quando se diminuem os espaçamentos dos 

aspersores, tanto ao longo das linhas laterais como entre elas.  

 

Altura do tubo de elevação. Os tubos de elevação prestam-se para manter o aspersor a 

uma altura adequada em relação à copa das plantas e para eliminar ou reduzir a 

turbulência da água, quando esta é derivada da linha lateral para o aspersor, assegurando 

uma irrigação mais uniforme e eficiente. 

 

 

Figura 25 

O tubo de elevação deve estar perpendicular à superfície do solo e bem acoplado 

à linha lateral, para evitar instabilidade. Em geral são sustentados por tripé. A sua altura 

depende do porte da cultura. Em geral, o aumento na altura do tubo de elevação 

promove aumento no CUC. 

 

Velocidade de rotação. Em geral, o raio de alcance da gota do aspersor diminui quando 

a velocidade de rotação é alta, porém a diminuição da trajetória não pode ser contabilizada 

somente pela componente de velocidade devido à rotação do aspersor, também deve ser 

considerada a resistência do ar. A resistência é mínima quando o aspersor está 

estacionado; em rotações elevadas, tão logo as gotas de água saem do bocal do aspersor, 

sofrem o efeito da resistência do ar. 
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Tensão da mola. Altos níveis de tensão da mola resultam em menores valores de CUC 

(COELHO, 1990). Isso indica que tensões muito elevadas na mola são prejudiciais ao 

bom desempenho dos aspersores, além de aumentar o desgaste dos mecanismos 

envolvidos. A tensão da mola altera a porcentagem de água desviada do jato. Pra uma 

mesma pressão de operação, aumentando-se a tensão da mola, aumenta-se 

significativamente a porcentagem de água desviada. A ação do defletor do jato no desvio 

da água é mais pronunciada em bocais de menor diâmetro (COELHO, 1990). 

 

4.2.2 Sistemas de irrigação com Autopropelidos 

 

Figura 53 

O coeficiente de uniformidade de distribuição de água de aspersores autopropelidos 

é obtido mediante a coleta da lâmina de água aplicada em duas, três ou quatro linhas de 

pluviômetros, instalados perpendicularmente à direção de deslocamento do aparelho  

A precipitação coletada nos pluviômetros não reflete a sobreposição da lâmina da 

água aplicada quando o aparelho opera na posição seguinte. Para isso, deve-se simular a 

sobreposição das lâminas de água. Observe que, se o deslocamento do aparelho em cada 

faixa ocorre em direção oposta ao da faixa imediatamente anterior, podem ocorrer duas 

formas de sobreposição na área, a saber: lado direito com lado direito do perfil de 

distribuição de água e lado esquerdo com lado esquerdo para a mesma direção de 
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deslocamento, a sobreposição se efetua do lado direito com o lado esquerdo, sendo esta a 

melhor forma de operação. 

 

Figura 264 Esquemas de operação do sistema autopropelido no campo e disposição dos 
pluviômetros para determinação da uniformidade de distribuição de água. 

Uma vez feita a simulação da sobreposição, a elaboração de um gráfico com os 

valores obtidos, facilita a observação da variabilidade da lâmina de água aplicada. Ainda, 

com estes valores de precipitação pode-se determinar o coeficiente de uniformidade de 

distribuição de água por uma das equações já apresentadas. Em geral, esses sistemas 

proporcionam uma baixa uniformidade de distribuição de água ao longo dos limites da 

área. Também, devido à forma trapezoidal do seu perfil de distribuição de água, o vento 

tem maior efeito sobre a uniformidade de distribuição de água. 

Como exemplo, COLOMBO (1991) apresenta em seu trabalho uma série de 

resultados de ensaios, conduzidos com o equipamento de irrigação autopropelido, marca 
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ASBRASIL, modelo CHUVISCO. Usaremos os valores médios do ensaio de distribuição 

com um ângulo de giro do aspersor de 270º, para o qual foram instaladas quatro linhas de 

pluviômetros perpendiculares à direção de caminhamento do aparelho, situadas a 61,5, 

81,5, 101,5, 121,5 m do ponto de início da operação (Figura 52). Cada linha de 

pluviômetros contem 36 coletores espaçados de 3 m, a partir do centro do carreador. Os 

valores médios das lâminas de água coletadas são apresentados no Quadro 5. 

 

Figura 55 Esquema de ensaio do autopropelido. 

Quadro 5 – Lâminas de água aplicadas pelo sistema autopropelido CHUVISCO, com aspersor 
MEC-21 dotado de bocal de 28 x 6,3 mm, operando a 59 mca, com giro de 270° e 
mecanismo propulsor com engrenagem de 17 dentes e bocal de 50 mm na turbina. 

 

Linha 1 
Posição = 61,5 

m 
Vel. = 6,53 

Km/h 

Linha 2 
Posição = 81,5 

m 
Vel. = 6,87 

Km/h 

Linha 3 
Posição = 101,5 

m 
Vel. = 7,39 Km/h 

Linha 4 
Posição = 121,5 

m 
Vel. = 8,20 Km/h 

 Lâminas de água (mm) 
Ordem Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. Dir. Esq. 

1 9,6 12,3 9,8 11,8 12,2 11,9 10,0 12,8 
2 11,4 14,0 12,6 14,1 11,1 15,3 9,8 14,0 
3 13,0 14,5 12,1 15,5 11,7 15,2 12,9 13,9 
4 11,7 15,7 15,4 15,8 12,0 16,4 11,0 13,6 
5 13,2 14,7 13,7 16,6 12,8 15,3 11,8 14,6 

18
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1
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Linha-4 Linha-3 Linha-2 Linha-1

Deslocamento

Raio molhado

Lado direito

Lado esquerdo

3 m

121,5 m
101,5 m
81,5 m
61,5 m

Referencial
do vento

N
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6 13,8 14,9 13,5 15,7 13,1 15,1 11,8 13,8 
7 13,8 14,7 22,1 15,6 12,5 15,3 12,1 14,7 
8 14,8 13,8 14,3 17,5 12,7 16,1 12,1 16,1 
9 15,6 14,0 16,5 16,7 14,9 16,9 13,0 16,0 
10 18,0 13,5 17,1 14,3 15,4 16,7 15,7 12,7 
11 16,7 11,3 15,5 9,4 5,5 11,0 15,3 9,3 
12 14,7 8,1 14,3 4,4 13,6 3,9 13,2 5,5 
13 13,9 3,3 9,6 4,1 10,7 1,5 11,1 2,6 
14 12,2 2,3 6,9 0,3 8,4 0,3 8,8 1,2 
15 9,1 0,0 6,1 0,0 4,9 0,0 6,1 0,0 
16 6,0 0,0 2,0 0,0 2,4 0,0 3,7 0,0 
17 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 
18 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Quadro 6 – Lâminas de irrigação (em mm) após a sobreposição, para carreadores espaçados de 60 

m. 

Direção de deslocamento (Lado esquerdo) 
Linha 4 Linha 3 Linha 2 Linha 1 Média Desvio 

∙ 12,8 11,9 ∙ 11,8 ∙ 12,3 12,2* - 6,0 
∙ 14,0 15,3 ∙ 14,1 ∙ 14,0 14,4 - 3,8 
∙ 13,9 ∙ 15,2 ∙ 15,5 ∙ 14,6 14,8 - 3,4 
∙ 14,9 ∙ 16,4 ∙ 15,8 ∙ 17,7 16,2 - 2,0 
∙ 18,3 ∙ 17,7 ∙ 18,6 ∙ 20,7 18,8 0,6 
∙ 19,9 ∙ 20,0 ∙ 21,8 ∙ 24,0 21,4 3,2 
∙ 23,5 ∙ 23,7 ∙ 22,5 ∙ 26,9 24,2 6,0 
∙ 27,2 ∙ 26,8 ∙ 27,1 ∙ 27,7 27,2 9,0 
∙ 29,2 ∙ 30,5 ∙ 31,0 ∙ 28,7 29,9 11,7 
∙ 28,0 ∙ 32,2 ∙ 29,8 ∙ 30,2 30,1 11,9 
∙ 25,0 ∙ 26,4 ∙ 26,5 ∙ 29,3 26,8 8,6 
∙ 18,5 ∙ 18,8 ∙ 20,9 ∙ 24,7 20,7 2,5 
∙ 14,7 ∙ 14,2 ∙ 18,4 ∙ 18,1 16,4 - 1,8 
∙ 13,3 ∙ 12,8 ∙ 22,4 ∙ 16,1 16,2 ∙ - 2,0 
∙ 11,9 ∙ 13,1 ∙ 13,5 ∙ 13,8 13,1 - 5,1 
∙ 11,8 ∙ 12,8 ∙ 13,7 ∙ 13,2 12,9* - 5,3 
∙ 11,0 ∙ 12,0 ∙ 15,4 ∙ 17,7 14,0 - 4,2 
∙ 12,9 ∙ 11,7 ∙ 12,1 ∙ 13,0 12,4* - 5,8 
∙ 9,8 ∙ 11,1 ∙ 12,6 ∙ 11,4 11,2* - 7,0 
∙ 10,0 ∙ 12,2 ∙ 9,8 ∙ 9,6 10,4* - 7,8 

Direção de deslocamento (Lado direito)** 

* Cinco menores valores de precipitação. 
**Considerando a mesma direção de deslocamento em ambas as faixas. 
∙ Coletor de precipitação. 
De acordo com os dados coletados em campo do experimento anterior, os valores 

dos coeficientes de uniformidade foram de CUC = 70% e UD = 60%. 
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DICA Toda base de cálculo poderá ser averiguado com o instrutor através de 

tabelas em Excel fornecidas para os participantes do curso. 

No espaçamento de 60 m, o sistema opera com uma uniformidade de distribuição 

de água relativamente baixa, sendo recomendável, espaçamentos menores para essa 

modelo de equipamento. Entretanto, espaçamentos pequenos estão associados a maiores 

custos do sistema por unidade de área. Dessa forma, deve-se considerar o maior 

espaçamento possível, capaz de proporcionar uma uniformidade de distribuição de água 

dentro dos limites aceitáveis. 

A pressão de operação, o espaçamento entre carreadores, a velocidade e direção 

do vento, a velocidade de rotação do aspersor e o diâmetro dos bocais são fatores que 

afetam a distribuição de água pelos aspersores autopropelidos. Ainda, a uniformidade 

diminui caso a velocidade de deslocamento não permaneça constante ADDINK et al, 

(1983), relatam que as causas da variação de velocidade são atribuídas às variações no 

diâmetro do carretel enrolador de cabo de aço ou mangueira e às variações na velocidade 

de rotação do mecanismo propulsor. Na Figura 53 mostram-se as variações de velocidade 

observadas, para o equipamento descrito neste exemplo. O perfil de distribuição de água 

é mostrado na Figura 54, onde se verifica um excesso de água aplicado no centro do 

carreador. 

 

Figura 27 Variação da velocidade de deslocamento do autopropelido modelo CHUVISCO, 
(COLOMBO, 1991). 
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Figura 57 Perfil de distribuição de água do autopropelido modelo CHUVISCO, operando num 
espaçamento de 60 m entre carreadores. 

 

4.2.3 Sistema de irrigação por pivô-central 

 
Figura 58 Sistema de irrigação- Pivô central 
Fonte: Germek, 2015. 
 

A avaliação de um sistema de irrigação por pivô central são muito parecidos como 

os que são feitos na aspersão convencional. Porém, no pivô se avaliam a uniformidade de 

distribuição e a eficiência de aplicação da água se colocando em campo uma linha de 

coletores dispostos radialmente ao longo da linha lateral do pivô.  Ao longo de toda linha 

lateral os coletores devem ser numerados em ordem crescente a partir da torre central do 

pivô, com espaçamento entre eles que podem variar de 2 até 5 m.  
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Diversos ensaios foram feitos utilizando diferentes quantidades de linhas de 

coletores ao longo da linha lateral de um pivô central, desde uma até quatro linhas (como 

mostra a figura a seguir), no entanto, para manejo prático de campo, normalmente se 

utiliza uma linha de coletores, visto que após inúmeros testes entre vários pesquisadores, 

nunca se notou diferenças significativas entre as metodologias.  

Também é importante detalhar o funcionamento do sistema como um todo, 

verificando a distribuição de pressão ao longo do pivô e mapeando os bocais dos 

emissores que estão sendo utilizados, possibilitando assim, saber a quantidade exata de 

água que o pivô está aplicando a cada volta e em cada velocidade. A avaliação deve ser 

feita na velocidade que mais se utiliza o pivô, ou pelo menos em uma velocidade que 

supere uma aplicação de lâmina igual a 10 mm. 

. 

 

Figura 5928 Disposição dos coletores para ensaio de uniformidade de distribuição de água em 
sistema pivô-central (IPT, 1990). 
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Figura 60 Coletores para o ensaio. 

Para o cálculo do valor médio ponderado da lâmina de água precipitada, consideremos 

que cada coletor representa uma fração de área do pivô-centra calculando assim o valor 

médio da lâmina de água aplicada como sendo a média ponderada das lâminas coletadas, 

considerando como pesos as distâncias.  

DICA Toda base de cálculo poderá ser averiguado com o instrutor através de 

tabelas em Excel fornecidas para os participantes do curso. 

 

4.2.4 Sistema de irrigação localizado 

 A avaliação de um sistema localizado tem o mesmo princípio da avaliação dos 

outros sistemas, consiste na coleta de vazão dos emissores em determinados pontos do 

sistema. Para esse tipo de sistema, existem duas metodologias de coleta de dados no 

campo, como se mostram a seguir: 

- Metodologia proposta por keller e Karmeli (1975): são coletadas as vazões de 16 

pontos do sistemas. É preciso selecionar 4 linhas laterais; a primeira linha, a linha que 

está a 1/3, a linha que está a 2/3 e a última linha. Em cada linha é preciso selecionar 4 

emissores (gotejador ou microaspersor); o primeiro emissor, o segundo situado a 1/3 do 

comprimento da linha, o segundo a 2/3 e o ultimo emissor.  
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- Metodologia proposta por Deniculi (1980):  nesta metodologia também é preciso 

selecionar 4 linhas laterais utilizando o mesmo critério da metodologia anterior, no 

entanto, se propõe avaliar um número maior de emissores. A justificativa para sua 

utilização é de que em linhas laterais muito compridas (acima de 120 m), somente quatro 

emissores avaliados pode perder a representatividade das amostras coletadas. Então, a 

proposta é coletar 8 pontos de vazão na linha lateral, utilizando o seguinte critério: 

selecionar o primeiro emissor, os situados a 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 do comprimento 

da linha lateral e o último emissor. 

 

 Seja qual for a metodologia utilizada, é importante ressaltar que a coleta de vazão 

consiste em escolher aleatoriamente os pontos a serem amostrados, não é permitido 

mascarar os resultados escolhendo somente os emissores que estejam funcionado 
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corretamente. Se a seleção dos pontos cair em um emissor entupido ou com vazamento, 

seus valores também devem ser considerados para o cálculo. Para coleta das vazões dos 

emissores são utilizadas provetas (medidores graduados).   

 Para uma avaliação completa também é importante a checagem das pressões com 

um manômetro no início e no final das linhas laterais, assim como nos cavaletes. 

DICA Toda base de cálculo poderá ser averiguado com o instrutor através de 

tabelas em Excel fornecidas para os participantes do curso. 

 

4.3 Eficiência da Irrigação  

A eficiência de irrigação é tomada como a razão entre a quantidade de água 

efetivamente usada pela cultura e a quantidade retirada da fonte.  

Na irrigação localizada, o gotejamento subsuperficial é o de maior eficiência 

(acima de 90 %), uma vez que as perdas de água por evaporação são as menores possíveis, 

pela própria posição do emissor no solo. As perdas por evaporação tendem a aumentar 

para o gotejamento superficial e para a microaspersão que expõem maior área molhada 

ou área de evaporação de água (Coelho, 2005). 

 
Figura 63 Sistema de irrigação por gotejamento subsuperficial. 

Fonte: irrigação.net, 2015. 
 

No caso da irrigação por aspersão, os sistemas de aspersão convencional de alta 

pressão do tipo canhão são os de mais baixa eficiência (50 % - 60 %). Os sistemas de 

baixa e média pressão, tanto portáteis como móveis, apresentam eficiência entre 60 % e 

75 %. Os sistemas de pivô central (Figura abaixo) e de movimento linear são os de maior 
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eficiência, podendo-se manter os aspersores a meia altura entre a superfície do solo e a 

linha principal, com eficiência de 80 % - 85 %.  

Quando os aspersores de pressão entre 34 e 68 kPa são mantidos dentro da cultura, 

de 0,30 m a 0,90 m da superfície do solo dentro da cultura, ou quando os aspersores são 

colocados a 45 cm da superfície do solo  a eficiência desse sistema fica entre 85 % - 90 

%. Essa eficiência pode aumentar para 90 % a 95 %, quando os aspersores ficam a 0,20 

m da superfície e com uso de sulcos no solo, caracterizando o sistema LEPA– (Coelho et 

al., 2005). 

 
Figura 64 Pivô central. 

Fonte: Kerebs, 2015. 
 
As perdas de água que podem ocorrer na irrigação procedem da deriva pelo vento, 

da evaporação, da percolação abaixo da profundidade efetiva do sistema radicular da 

cultura e do escoamento superficial, para fora da área irrigada. As perdas causadas pela 

deriva ao vento assumem valores típicos, variáveis entre 5 e 10% (KELLER & 

BLIESNER, 1990). Essas perdas podem ser intensificadas com o aumento da velocidade 

média do vento, da temperatura e do grau de pulverização do jato de água causado pelo 

acréscimo da pressão de operação. 

Um dimensionamento adequado do sistema de aspersão não deve permitir perdas 

por escoamento superficial, assim como as perdas por deriva ao vento devem ser 

minimizadas, operando-se o sistema de irrigação em horas de vento fraco ou nulo, ou 

utilizando alguma medida de proteção, como quebra-vento. 

As medidas de eficiência quantificam fisicamente a qualidade da irrigação, por 

incorporarem algumas consequências da uniformidade. Se por um lado, as medidas de 

uniformidade dependem somente do grau de dispersão com que a água é aplicada, por 
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outro lado, as medidas de eficiência dependem tanto da uniformidade como da forma com 

que o sistema de irrigação é operado. 

Quando se irriga uma área, devido à desuniformidade, uma fração dessa área é 

adequadamente irrigada, enquanto que em outra fração ocorre déficit de água. Uma área 

é adequadamente irrigada se a quantidade de água aplicada satisfaz ou excede a 

necessidade de irrigação. A fração da área adequadamente irrigada pode ser aumentada 

ou reduzida pela aplicação de maior ou menor lâmina de água. Em áreas adequadamente 

irrigadas, a quantidade de água aplicada que infiltra no solo em excesso à necessidade de 

irrigação é considerada perdida por percolação profunda. Na área com déficit, toda água 

infiltrada é considerada armazenada na zona das raízes, para uso pelas plantas. 

 

A eficiência de aplicação -  que faz parte da avaliação da eficiência de irrigação- 

é definida pela relação entre a quantidade de água incorporada ao solo até a profundidade 

efetiva do sistema radicular da cultura e a quantidade de água aplicada. Esse índice 

incorpora a eficiência de distribuição e a eficiência em potencial de aplicação, dando ideia 

das perdas de água por percolação e evaporação. 

                                                                 

 

4.4  Relação entre Uniformidade e Eficiência de Aplicação 

A relação entre uniformidade e eficiência de aplicação é demonstrada  a seguir. 

As curvas A e B representam as distribuições das frequências acumuladas para a aplicação 

de água por dois sistemas de irrigação, os quais são operados para aplicar água até a 

capacidade de campo e ter o mesmo grau de adequação (por exemplo, 50%). 
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Figura 65 Relação entre uniformidade e eficiência de aplicação. 

 

A moderada declividade e pequena variação das lâminas de água apresentadas 

pela curva A indicam que o sistema A aplica água mais uniformemente que o sistema B. 

As áreas a1 e a2 representam o excesso e o déficit de água, respectivamente, 

proporcionados pelo sistema A. O sistema B produz déficit igual à área a1 + b1 e excesso 

igual a a2 + b2. 

Uma vez que a irrigação sem déficit eleva a umidade do solo, em toda área, à 

capacidade de campo, a perda por percolação será superior para o sistema B, resultado 

numa menor eficiência de aplicação. Assim, os critérios de projeto e as estratégias de 

irrigação que possibilitam elevados índices de uniformidade, podem produzir alta 

eficiência de aplicação quando a irrigação é realizada para elevar a umidade do solo à 

capacidade de campo, em toda a área. 

Maximizar a eficiência nem sempre significa otimizar o lucro, pois os aumentos 

dos custos iniciais e operacionais estão, normalmente, associados ao aumento na 

uniformidade da irrigação. Os benefícios econômicos esperados com alta eficiência de 

aplicação devem, portanto, ser cuidadosamente avaliados em relação aos custos 

associados aos altos índices de uniformidade. Máximo lucro pode ser obtido com menor 
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uniformidade, principalmente quando água, energia e fertilizantes não são fatores 

restritivos quanto à disponibilidade, qualidade e custo. 

 

4.5 Eficiência energética de irrigação 

Considerando a ampla utilização dos sistemas de irrigação, bem como seu elevado 

potencial para implementação de medidas de eficiência energética, verificou-se a 

necessidade da avaliação destes sistemas quanto ao uso integrado de energia e água. 

Através de avaliações é possível se determinar a energia elétrica e os indicadores 

de eficiência energética associados à tecnologia do aspersor, a linha lateral e reguladores 

de pressão, à adutora, às perdas de carga localizadas, bem como associados ao 

equipamento de irrigação completo. 

Fixando-se uma área adequadamente irrigada com, através da avaliação da 

Eficiência de Aplicação de Água é possível associar energia elétrica e indicadores de 

eficiência energética ao aproveitamento da água bombeada, ou seja, armazenada na zona 

radicular da planta. 

 As eficiências energéticas geralmente obtidas nos sistemas de irrigação, reafirmam a 

necessidade do controle de projeto e manutenção nestes equipamentos, de forma a auxiliar 

o agricultor na escolha e monitoramento de seu sistema, bem como estimular o 

desenvolvimento de projetos e equipamentos mais eficientes. Assim, sistemas de 

irrigação mais eficientes possibilitam o aumento dos lucros do agricultor, a redução da 

necessidade de ampliação da oferta de energia e a redução do desperdício de água, 

propiciando importantes benefícios ao meio ambiente. 

A eficiência energética de um sistema de irrigação por pivô central pode ser 

determinada considerando a avaliação de dois subsistemas: 

• O equipamento pivô central - onde se buscam determinar a eficiência dos 

aspersores, tubulação de adução e linha lateral, bomba, motor elétrico e elementos 

com perdas localizadas. 

• A aplicação de água - constituída pela Eficiência de Aplicação em Potencial, 

Eficiência de Distribuição e a Eficiência de Aplicação de Água propriamente dita. 
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Figura 66 Coletores instalados, pivô e, no detalhe, escada para o técnico medir a pressão de serviço 
dos aspersores 

 

Considerando a potência útil no equipamento de irrigação por pivô central, a 

potência necessária para a elevação de um volume de água deste o manancial até a área a 

ser irrigada, as potências dissipadas nos aspersores, tubulações e no conjunto motor 

bomba representam as perdas deste sistema.  

A potência de entrada no equipamento, por sua vez, considera as potências 

associadas aos aspersores, perdas de carga nas tubulações e rendimento do conjunto motor 

bomba 

As perdas de energia nos elementos do equipamento de irrigação, quando se 

considera inexistência de vazamento, são determinadas através de sua perda de carga 

Desta forma, o indicador de eficiência energética de cada elemento do equipamento pivô 

central pode ser obtido pela relação entre a potência útil e a potência de entrada  

5. CONSIDERAÇÃO SOBRE TESTES DE CAMPO 
 

Sistema de irrigação por aspersão convencional 

Existem semelhanças entre os procedimentos e a lógica de avaliação de todos os 

tipos de sistemas de aspersão. A aprendizagem dos procedimentos descritos neste capítulo 
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vai depender de uma boa compreensão dos procedimentos descritos para os sistemas de 

irrigação por aspersão. 

A informação do equipamento necessária para avaliação do sistema de irrigação 

por aspersão convencional se detalha a seguir: 

Equipamento necessário: 

1. Um manómetro (0 a 100 psi) com tubo pitot.  

2. Um cronômetro ou relógio de fácil leitura. 

3. Kit para ensaio de precipitação Fabrimar 

4. Uma trena para medir distâncias ao colocar a linha de coletores 

6. Um trado. 

7. Um nível de mão e baliza para determinar as diferenças de elevação. 

8. Uma pá para suavizar as áreas de instalação dos coletores e para verificar os perfis 

do solo de penetração das raízes e da água. 

9. Formulário para registro dos dados. 

10. Especificações do fabricante sore a pressão e a vazão dos aspersores 

 

Procedimento de campo (em caso de avaliação de somente um aspersor): 

1. Escolha o aspersor a ser avaliado, 

2. Montagem da malha de coletores (geralmente espaçados a 3 x 3 m sobre suportes), 

3. Coloque o sistema de irrigação para funcionar por pelo menos 1 hora, 

4. Checagem das pressões de serviço no aspersor e no bombeamento, 

5. Medição da vazão do aspersor, 

6. Faça a leitura das lâminas coletadas durante o funcionamento do sistema, 

7. Divide a área em 4 quadrantes, e por ser uma avaliação de somente um aspersor, 

faça a sobreposição das lâminas, 

8. Finalize o cálculo utilizando os valores resultantes da sobreposição das lâminas. 
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Sistema de irrigação – pivô central 

A avaliação de campo de um sistema de irrigação por pivô central implica na 

verificação da uniformidade de aplicação ao longo da lateral e os problemas de 

uniformidade relativos à topografia, a infiltração e/ou ao escoamento superficial ao longo 

da extremidade final da cultura. 

A informação do equipamento necessária para a avaliação de sistemas de irrigação 

tipo pivô central é apresentada a seguir: 

1. Taxa de vazão do sistema. 

2. Taxa de vazão necessária para impulsionar o sistema movido a água  

3. Lâmina de água coletada numa linha radial de pluviômetros. 

4. Velocidade de movimento da unidade motora final. 

5. Comprimento da lateral até a unidade motora final e raio da porção do campo irrigada 

pelo pivô central. 

6. Largura da faixa molhada na unidade motora final. 

7. Pressão de operação e diâmetro dos bocais dos aspersores maiores no final da lateral. 

8. Diferenças aproximadas em elevação entre o pondo do pivô e os pontos altos e/ou baixo 

no campo e ao longo da lateral no raio da posição do teste (tomada com aproximação de 

mais ou menos 1,5 metros). 

Equipamento necessário 

O equipamento necessário para a avaliação é, essencialmente, o mesmo requerido 

para a avaliação completa de sistemas de aspersão com deslocamento lateral: 

1. Um manómetro (0 a 100 psi) com tubo pitot.  

2. Um cronômetro ou relógio de fácil leitura. 

3. Kit para ensaio de precipitação Fabrimar 
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5. Uma trena para medir distâncias ao colocar a linha de coletores, e estimar a 

velocidade do pivô. 

6. Um trado. 

7. Um nível de mão e baliza para determinar as diferenças de elevação. 

8. Uma pá para suavizar as áreas de instalação dos coletores e para verificar os perfis 

do solo de penetração das raízes e da água. 

9. Formulário para registro dos dados. 

10. Especificações do fabricante sore a pressão e a vazão dos aspersores e instruções 

sobre a configuração da velocidade do equipamento. 

Procedimento de campo 

1. Estabelecer os pluviômetros ao longo de uma linha radial com inicio no ponto de 

pivô com um espaçamento constante, sendo mais conveniente entre 2 e 5 m. A linha radial 

não precisa ser uma linha reta.  

2. Anotar as condições climáticas, as especificações do equipamento e as condições 

do teste (topografia, umidade do solo e o desempenho das culturas). Determinar a área 

irrigada, em hectares e estimar o raio da área irrigada.  

3. Determinar o período de tempo necessário para o sistema completar uma revolução 

dividindo a circunferência da roda exterior pela velocidade da unidade. 

4. Estimar a duração do tempo que a água é recebida pelos pluviômetros próximos da 

unidade de acionamento final.  

5.. Medir e anotar a lâmina de água em todos os pluviômetros, o mais rapidamente 

possível, e observar se eles ainda estão em pé. Melhor precisão pode ser obtida usando 

um cilindro graduado para a obtenção das medições volumétricas. 
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Sistema de irrigação por aspersão autopropelido 

As seguintes informações são necessárias para avaliar o Sistema de irrigação por 

aspersão autopropelido: 

1. Frequência de irrigação utilizada normalmente 

2. Diâmetro e tipo do bocal do aspersor para a determinação da vazão do sistema. 

3. Pressão no bocal do aspersor. 

4. Lâmina de água coletada nos pluviômetros. 

5. Velocidades de deslocamento quando a unidade estiver no local de teste e nas posições 

extremas dos carreadores. 

6. Espaçamento entre carreadores. 

7. Vazão do pistão de água (se aplicável). 

8. Dados adicionais indicados no Formulário. 

 

Equipamento Necessário 
O equipamento necessário para o teste de campo é o seguinte: 
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1. Um medidor de pressão (0-150 psi) com tubo de pitot. 

2. Um cronômetro ou relógio de fácil leitura. 

3. Cerca de 100 a 140 pluviômetros. 

4. Um cilindro de 500 ml graduado para medir o volume de água de precipitação coletadas 

nos pluviômetros. 

5. Uma fita métrica para medir distâncias ao colocar nos pluviômetros e estimar a 

velocidade do aparelho. 

6. Um trado. 

7. Gráfico de desempenho do aspersor do fabricante mostrando a relação entre a vazão, a 

pressão e o diâmetro molhado mais a faixa recomendada de pressão operacional. Também 

obter especificações e instruções de configuração para a o deslocamento do veículo. 

8. Uma pá para alisamento de áreas para implantação dos pluviômetros e para verificar 

os perfis do solo de penetração das raízes, e da água. 

9. Um nível de mão para verificar as diferenças de elevação. 

10. Formulário para registro de dados. 

 Procedimento de Campo 

Preencha os espaços dados no formulário à medida que o procedimento de campo 

progride. Escolha um local de teste a meio caminho ao longo dos carreadores onde o 

veículo opera. A localização deverá ser suficientemente distante, antes do aspersor, de 

modo que a água não alcance a área de teste antes que os pluviômetros sejam locados. 

Um bom local para a área de teste é ao longo da linha principal, onde uma estrada de 

acesso normalmente existe. Em culturas elevadas, como o milho, uma estrada de acesso 

é a única localização prática para o ensaio. 

1. Estabelecer uma linha de pluviômetros a 3 metros de distância do outro lado do 

carreador. Os pluviômetros que são adjacentes ao carreador devem ser locados em 

ambos os lados do carreador, à cerca de 1,5 metros a partir do centro do caminho. Os 

recipientes exteriores devem estar nas extremidades da faixa molhada. É uma boa 

prática colocar, pelo menos, dois pluviômetros adicionais em ambas as extremidades 

da linha de pluviômetros para considerar possíveis mudanças na direção da velocidade 

vento. 

2. Preencha as lacunas de dados sobre a cultura e o solo. 
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3. Verifique o déficit de umidade do solo, nos seguintes locais: a 3 metros do carreador; 

a um quarto da distância para o carreador seguinte e a meio caminho entre o carreador 

em uso e o próximo a ser utilizado ao lado. Anote esses dados de déficit de umidade 

do solo no formulário. 

4. Anote a marca e o modelo do aspersor, do tipo de bocal (anel de orifício ou furo do 

atarraxamento), e diâmetro do bocal. (Também é boa prática medir o tamanho do bocal 

após o sistema ser desligado, para verificar a erosão bocal de modo que a vazão 

estimada possa ser ajustada, se necessário.) Anote estas informações; 

5. anotar o comprimento a mangueira, o diâmetro, como também a pressão de saída e de 

entrada da mangueira, se possível. 

6. Verificar e registrar, o tipo de unidade de propulsão utilizada no equipamento. Na 

avaliação de autopropelidos movidos a água a estimar a vazão da unidade. 

7. Medir e registrar o espaçamento entre carreadores, e o comprimento do carreador e a 

declividade. 

8. Estabelecer dois pluviômetros para verificar o volume de perdas por evaporação.  

9. Determinar a velocidade de deslocamento da unidade (m / min), no momento em que 

passa sobre a linha de pluviômetros. Essa velocidade, também, deve ser verificada nos 

extremos (início e final) do carreador. Para tanto, marque um comprimento conhecido, 

digamos 3 metros, e determine o tempo necessário para que um ponto sobre o veículo 

se desloque entre as estacas. Um método alternativo consiste em determinar a distância 

percorrida em um determinado tempo, digamos 10 minutos. 

10. Verificar e anotar a pressão no bocal do aspersor quando passar diretamente sobre a 

linha de pluviômetros e estimar a vazão do manual de desempenho do fabricante. 

11. Estimar e registrar a vazão total do autopropelido. Também calcular e registrar a perda 

de pressão total através da mangueira e do aspersor. 

12. Anote as condições gerais do ensaio, incluindo: velocidade e direção do vento, graus 

do ângulo da cunha seca, manchas úmidas ou secas, e os problemas de escoamento. 

13. Medir e registrar a lâmina de água em todos os pluviômetros, o mais rapidamente 

possível, e observar se eles ainda estão em pé. Observar as precipitações anormalmente 

baixas ou altas. Em seguida, medir e registrar, a coleta nos dois pluviômetros de 

verificação de evaporação. 
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14. Observe quaisquer comentários especiais, tais como escoamento, problemas de teste, 

e de estresse hídrico.   

15. Fazer os cálculos necessários 

 

Sistema de irrigação localizada 

Antes de realizar uma avaliação do desemprego de um sistema de irrigação é 

importante compreender, claramente os seus objetivos. 

Definir qual obejtivo da valiação: 

- Estabelecer um calendário de irrigação preciso e avaliar os efeitos da 

uniformidade do sistema? 

- Quantificar o quão bem o sistema está utilizando a água para tirar vantagem dos 

incentivos que a agência reguladora de água está oferecendo? 

 É de fundamental importância determinar a eficiência e a uniformidade de 

aplicação da água. 

 Na irrigação localizada, apesar de ser o método de irrigação em que se tem o 

melhor controle da lâmina aplicada, é recomendável, após a instalação e a cada dois anos 

de funcionamento, realizar a avaliação do desempenho do sistema. 

 

Informações Necessárias:  

Segundo Merrian e Keller (1978), os dados necessários para avaliação de um 

sistema de irrigação Localizada, são os seguintes: 

 

 Duração, frequência e sequência de operação do ciclo normal de irrigação. 

  Deficite de umidade no bulbo molhado; 

  A vazão e a pressão nos pontos de emissão próximos a vários emissores 

espaçados ao longo do sistema; 

 Mudanças na vazão dos emissores, após a limpeza ou outros reparos; 

  A percentagem de volume de solo molhado; 

  Espaçamento e tamanho das árvores ou de outras plantas a serem irrigadas; 

  Localização dos pontos de emissão relativos às árvores, ou outras plantas, e 

uniformidade de espaçamento dos pontos de emissão; 
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 Perdas de pressão nos filtros; 

  Topografia em geral. 

  

Equipamentos Necessários 

Segundo Merrian e Keller (1978), os equipamentos necessários para a coleta de 

dados de campo são: 

 Medidor de pressão (0-50 psi) com adaptadores "T" para instalação temporária 

em ambas as extremidades das mangueiras laterais. 

 Um cronômetro ou relógio de fácil leitura. 

 Cilindro graduado com 250 ml de capacidade. 

 Fita métrica de 3 a 6 m de comprimento. 

 Funil. 

 Pá e trado. 

 Gráficos de desempenho dos emissores fornecidos pelo fabricante que mostram 

as relações entre vazão e pressão, as pressões de operação mais recomendadas e 

as informações sobre o filtro. 

 Formulários de anotação de dados. 

 Procedimentos de Campo 

  O procedimento de campo seguinte é apropriado para a avaliação tanto de sistemas 

com emissores fabricados individualmente como para os de sistemas que usam tubos 

perfurados ou porosos. 

 Preencha um formulário com os dados sobre o solo em geral e as características 

da cultura. 

 Determinar a duração e a frequência de irrigação e o deficit de umidade do solo 

  Verificar e anotar as pressões na entrada e na saída do filtro; 

 Anotar as caracteristicas dos emissores e das mangueiras laterais.  

 Localizar quatro laterais ao longo de uma subnidade operacional; Esboçar o 

layout do sistema e a topografia geral, a subnidade em operação, e a subnidade 

onde o teste de vazão será conduzido. 

 Anotar a vazão do sistema (se o sistema estiver provido de medidor) e o número 

de subnidades. 
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 . Coletar a vazão por 120 segundos em caso de irrigação por gotejamento e 30 

segundos em caso de irrigação por microaspersão. para obter um volume entre 

100 a 250 ml de cada ponto de emissão testado.  

 Medir e registar as pressões da água nas extremidades de entrada e de saída de 

cada lateral testada em operação normal. Na extremidade de entrada, isto requer 

a desconexão do tubo lateral, instalando o medidor de pressão, e ligar novamente 

o tubo antes de ler a pressão. Na extremidade de jusante, a pressão pode ser lida 

depois de ligar o medidor de pressão da maneira mais simples. 

  

  

Figura 68 Leitura da vazão de um microaspersor em campo 

6. USO DE PLANILHAS E SOFTWARES PARA A AVALIAÇÃO DE 
SISTEMAS 

Para facilitar e agilizar o cálculo dos sistemas de irrigação, o mais recomendado 

e utilizar o ferramentas computacionais para este fim. Neste caso, podemos utilizar 

planilhas eletrônicas ou softwares específicos para tal. 
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6.1 Planilhas Eletrônicas 

Utilizando Planilhas eletrônicas, pode-se obter a Uniformidade de Distribuição 

em sistemas de irrigação. Após a coleta dos dados e a inserção dos dados na Planilha, os 

resultados são apresentados. Ver exemplo abaixo: 

 

Figura 6929 Exemplo de Planilha eletrônica para utilização em avaliação de sistemas. 

 

6.2 Softwares: Sistema S@I 

O Sistema de Assessoramento ao Irrigante pode ser utilizado para definir a 

Uniformidade de Distribuição em sistemas de irrigação. Após a coleta dos dados, podem-

se inserir os dados no S@I e obter os resultados rapidamente. Ver exemplo abaixo: 

     
     

Avaliação de Sistema de Irrigação por Aspersão Convencional
1.0 - Informações físico-hídricas do solo: 6.0 - Resumo:
Densidade do solo (DS) 1,02 g/cm3 Irrigação real necessária = IRN 25,43 mm
Capacidade de campo (CC) 21,53 % Lâmina média coletada = Lmcol 22,14 mm
Ponto de mucha permanente (PMP) 13,19 % Lâmina média aplicada = Lmaplic 25,31 mm
Umidade atual (UA) 13,22 % Lâmina média armazenada = Larm 13,92 mm
2.0 - Informações da lavoura e do sistema de irrigação: Lâmina média deficitária = Ldef -7,13 mm
Profundidade efetiva da raiz (Z) 30,00 cm Lâmina média percolada = Lperc 8,22 mm
Espaçamento entre lateral 12,00 m Coeficiente de uniformidade de Cris CUC 73,11 %
Espaçamento na linha lateral 12,00 m Coeficiente de uniformidade de dist. CUD 69,47 %
Tempo de funcionamento (TP) 4,00 horas Eficiência de aplicação de água = Ea 54,99 %
Tempo de avaliação (TA) 1,25 horas Coeficiente de déficit = Cd 28,04 %
Espaçamento entre coletores (C1) 2,00 m Perda evaporação e arraste vento = Peav 12,54 %
Espaçamento entre coletores (C2) 2,00 m
Diâmetro do coletor 7,40 cm

3.0 - Lâmina coletada Lc (mL; cm3) Li (mm) Lmedc (mm) Li - Lmedc Classif icação Nº de ordem Li (mm/h) Li (mm/h)*4h Li (mm/h)*4h - IRN

Coletor 01 48,00 11,16 6,92 4,24  144 8,93 35,71 10,29
Coletor 02 40,00 9,30 6,92 2,38  143 7,44 29,76 4,33
Coletor 03 28,00 6,51 6,92 0,41  142 5,21 20,83 -4,60
Coletor 04 20,00 4,65 6,92 2,27  141 3,72 14,88 -10,55
Coletor 05 36,00 8,37 6,92 1,45  140 6,70 26,79 1,36
Coletor 06 36,00 8,37 6,92 1,45  139 6,70 26,79 1,36

CLASSIFICAR LIMPARTempo -TA
 (s) 60,0 Tempo - TA 

(h) 0,0167

1 21 41 61 1 21 41 61
Número Posição Primeira 1/3 2/3 Última Número Posição Primeira 1/3 2/3 Última

1 Pimeiro 48,0 48,0 54,0 48,0 1 Pimeiro 2,9 2,9 3,2 2,9
11 1/7 40,0 52,0 52,0 40,0 11 1/7 2,4 3,1 3,1 2,4
21 2/7 48,0 52,0 48,0 32,0 21 2/7 2,9 3,1 2,9 1,9
31 3/7 44,0 58,0 54,0 32,0 31 3/7 2,6 3,5 3,2 1,9
41 4/7 46,0 56,0 44,0 32,0 41 4/7 2,8 3,4 2,6 1,9
51 5/7 52,0 52,0 48,0 28,0 51 5/7 3,1 3,1 2,9 1,7
61 6/7 44,0 48,0 44,0 28,0 61 6/7 2,6 2,9 2,6 1,7
71 Último 72,0 48,0 50,0 24,0 71 Último 4,3 2,9 3,0 1,4

20 20 20 20 20 20 20 20

          

Avaliação de Sistema de Irrigação Localizada: GOTEJAMENTO; MICROJET e MICROASPERSÃO

Volume coletado nos emissores durante o tempo de 
avaliação, em mL/emissor.

Volume coletado nos emissores durante o tempo de 
avaliação, em Litro/h/emissor.

Pressão de serviço (mca) Pressão de serviço (mca)

EMISSOR

LATERAL AVALIADA LATERAL AVALIADA

EMISSOR
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Figura 70 Exemplo da utilização do sistema S@I para avaliação de sistemas de irrigação 

7. NOÇÕES DE POLÍTICA NACIONAL DE RECURSOS HÍDRICOS 
A água desempenha múltiplas funções, seja para atendimento das necessidades 

básicas humanas, animais e para a manutenção dos ecossistemas, seja como insumo na 

maioria dos processos produtivos. Estas múltiplas atribuições e conotações da água, 

devido ao seu caráter indispensável à vida, tornam essencial a normatização do seu uso, 

com uma legislação específica e atuação efetiva do poder público. 

Os usos das águas brasileiras foram disciplinados pela Lei Federal no 9.433, de 

08 de janeiro de 1997. A lei que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria 

o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos trouxe aperfeiçoamentos em 

relação ao Código de Águas de 1934 - Decreto no 24.643, que visava permitir ao poder 

público controlar e incentivar o aproveitamento e uso racional das águas. 
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A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes fundamentos, 

que irão orientar a implementação dos seus instrumentos definidos, entre eles a outorga 

de direito de uso de recursos hídricos: 

a) a água é um bem de domínio público; 

b) a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

c) em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o 

consumo humano e a dessedentação de animais; 

d) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo 

das águas; 

e) a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 

f) a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a)  assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de 

água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos; 

b) a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o 

transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável; 

c) a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem 

natural ou decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais. 

7.1 Conceituação e caracterização do instrumento de outorga 

São instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos: 

a) Os Planos de Recursos Hídricos; 

b) o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água; 

c) a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos; 

d) a cobrança pelo uso de recursos hídricos; 
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e) a compensação a municípios; 

f) o Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos.  

 De acordo com a RESOLUÇÃO Nº. 16, DE 8 DE MAIO DE 2001 do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, a outorga de direito de uso de recursos hídricos 

é o ato administrativo mediante o qual a autoridade outorgante faculta ao outorgado 

previamente ou mediante o direito de uso de recurso hídrico, por prazo determinado, nos 

termos e nas condições expressas no respectivo ato, consideradas as legislações 

específicas vigentes. Ela não implica alienação total ou parcial das águas, que são 

inalienáveis, mas o simples direito de uso e confere o direito de uso de recursos hídricos 

condicionado à disponibilidade hídrica e ao regime de racionamento, sujeitando o 

outorgado à suspensão da mesma, sendo o outorgado obrigado a respeitar direitos de 

terceiros.  

 Estão sujeitos à outorga:  
 

Casos sujeitos à outorga: 

a) a derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo de água, 

para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo 

produtivo;  

b) extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo 

de processo produtivo;  

c) lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou 

gasosos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;  

d) o uso para fins de aproveitamento de potenciais hidrelétricos; e  

e) outros usos e/ou interferências, que alterem o regime, a quantidade ou a 

qualidade da água existente em um corpo de água.  

 

 Independem de outorga:  

Existem casos em que o uso da água não será sujeito à outorga, estes casos deverão 

ser definidos pelo comitê de bacia hidrográfica da região ou, na ausência do comitê, pela 
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autoridade outorgante do corpo hídrico. Entretanto, mesmo não sujeito à outorga, estes 

usos definidos deverão estar cadastrados junto à autoridade outorgante. 

 

Casos que independem de outorga: 

a) o uso de recursos hídricos para a satisfação das necessidades de pequenos 

núcleos populacionais distribuídos no meio rural;  

b) as derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes, tanto do 

ponto de vista de volume quanto de carga poluente 

c) as acumulações de volumes de água consideradas insignificantes:  Os critérios 

específicos de vazões ou acumulações de volumes de água consideradas 

insignificantes são estabelecidos nos planos de recursos hídricos, devidamente 

aprovados pelos correspondentes comitês de bacia hidrográfica ou, na 

inexistência estes, pela autoridade outorgante. 

 

7.1.1 Domínio das águas do Brasil 

 

A Constituição Federal divide entre a União e os Estados o domínio da água, da 

seguinte forma:  

1 - são bens da União os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de 

seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou 

se estendam a território estrangeiro ou dele provenham (CF art 20, inciso III); 

2 - são bens dos Estados as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em depósito, ressalvadas, na forma da lei, as decorrentes de obras da União 

(CF, art. 26, inciso I). 
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7.2 Órgãos Gestores Estaduais de Recursos Hídricos  

 

A Agência Nacional de Águas – ANA, órgão vinculado ao Ministério do Meio 

Ambiente - MMA, tem a finalidade de implementar a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, instituída pela Lei n.º 9.433/1997, cabendo-lhe, dentre outras atribuições, 

regular os usos das águas dos rios e lagos de domínio da União por meio da Outorga e da 

Fiscalização. 
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LISTA DOS ÓRGÃOS GESTORES ESTADUAIS COM SITES  

 

 

Estado Órgão Site 
Acre Instituto do Meio Ambiente do Acre - IMAC http://www.imac.ac.gov.br/ 

Amazonas     
Alagoas Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos 
http://www.semarh.al.gov.br/recursos-hidricos/outorga 

Bahia Sistema Estadual de Informações Ambientais 
e de Recursos Hídricos 

http://www.sistema.seia.ba.gov.br 

Ceará Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH http://www.srh.ce.gov.br/eixos-de-atuacao 

Distrito Federal ADASA - Agência Reguladora de Águas, 
Energia e Saneamento Básico do Distrito 
Federal 

http://www.adasa.df.gov.br/ 

Espírito Santo Agência Estadual de Recursos Hídricos http://www.agerh.es.gov.br/ 

Goiás Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos 
Metropolitanos 

http://www.secima.go.gov.br/post/ver/198106/outorga 

 Secretaria Estadual do Meio Ambiente http://www.sigla.sema.ma.gov.br/sigla/index.jsf 

Mato Grosso  Secretaria de Estado de Meio Ambiente http://www.sema.mt.gov.br/ 

Mato Grosso do Sul IMASUL - Instituto de Meio Ambiente do 
Mato Grosso do Sul 

http://www.imasul.ms.gov.br/ 

Minas Gerais Instituto Mineiro de Gestão das Águas - 
IGAM 

http://www.igam.mg.gov.br/gestao-das-aguas/outorga 

Pará Secretaria do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - SEMAS 

http://www.semas.pa.gov.br/diretorias/recursos-
hidricos/outorga/ 

Paraíba AESA: Agência Executiva de Gestão das 
Águas do Estado da Paraíba 

http://www.aesa.pb.gov.br/outorga/orientacoes.php 

Paraná Secretaria do meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos 

http://www.meioambiente.pr.gov.br 

Pernambuco APAC - Agência Pernambucana de Águas e 
Clima 

http://www.apac.pe.gov.br/outorga/ 

Piauí Secretaria Estadual do meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos -  SEMAR 

http://www.semar.pi.gov.br/index.php 

Rio de Janeiro  Instituto Estadual do Meio Ambiente - INEA http://www.inea.rj.gov.br/Portal/index.htm 

Rio Grande do 
Norte 

Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos 
Hídricos - 

http://www.semarh.rn.gov.br/Index.asp 

Rio Grande do Sul Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Rio Grande do Sul 

http://www.sema.rs.gov.br/ 

Rondônia Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental 

http://www.sedam.ro.gov.br/ 

Roraima Fundação Estadual do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos- FEMARH 

http://www.femact.rr.gov.br/ 

Santa Catarina Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Econômico Sustentável 

http://www.aguas.sc.gov.br/ 

São Paulo DAEE - Departamento de Águas e Energia 
Elétrica  

http://www.daee.sp.gov.br/ 

Sérgipe Secretaria de Estado do Meio Ambiente e  dos 
Recursos Hídricos 

http://www.semarh.se.gov.br/srh/ 
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7.3 Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos  

(http://cnarh.ana.gov.br/sistemacnarh.aspx)  

 

O CNARH foi desenvolvido pela Agência Nacional de Águas (ANA), em parceria 

com autoridades estaduais gestoras de recursos hídricos. O objetivo principal é permitir 

o conhecimento do universo dos usuários das águas superficiais e subterrâneas em uma 

determinada área, bacia ou mesmo em âmbito nacional. 

O conteúdo do CNARH inclui informações sobre a vazão utilizada, local de 

captação, denominação e localização do curso d'água, empreendimento do usuário, sua 

atividade ou a intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento 

de efluentes. O preenchimento do cadastro é obrigatório para pessoas físicas e 

jurídicas, de direito público e privado, que sejam usuárias de recursos hídricos, 

sujeitas ou não a outorga.  

 

7.4 Passos para Encaminhamento dos pedidos de outorga na ANA 

 

 

 Passo 1 – Cadastro no CNARH  
 

Como procedimento estabelecido para realizar o pedido de outorga, a ANA 

solicita que o usuário faça, como passo inicial, o seu registro no Cadastro Nacional de 

Usuários de Recursos Hídricos – CNARH no endereço eletrônico 

http://cnarh.ana.gov.br/.  
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Com a implementação do CNARH, instituído por intermédio da Resolução ANA 

nº 317, de 26 de agosto de 2003, este passa a ser a principal porta de entrada na ANA dos 

pedidos de outorga de direito de uso de recursos hídricos.  

O CNARH é parte integrante do Sistema Nacional de Informações sobre Recursos 

Hídricos – SNIRH, que está sendo desenvolvido continuamente pela ANA, envolvendo 

novos módulos e aplicativos.  

De acordo com a Resolução ANA nº 317, de 2003, o CNARH contém informações 

sobre a vazão utilizada, local de captação, denominação e localização do curso d’água, 

empreendimento do usuário, sua atividade ou a intervenção que pretende realizar, como 

derivação, captação e lançamento de efluentes, a serem prestadas pelos usuários de 

recursos hídricos, em formas e tempos a serem definidos pela ANA.  

Todos os usos de recursos hídricos sujeitos à outorga preventiva e de direito de 

uso de recursos hídricos, nos termos da Lei nº 9.433/1997, devem estar obrigatoriamente 

registrados no CNARH, assim como as captações, os lançamentos e as acumulações que 

independem de outorga, para fins de controle de usos múltiplos. Também devem se 

cadastrar no CNARH as obras de travessia de corpos de água tais como pontes, passagens 

molhadas, dutos e outras interferências hidráulicas como diques, canalizações e soleiras 

de nível, apesar de não estarem sujeitas à outorga.  

Após abrir a página do CNARH, clique em “Acesse o CNARH” e em “Usuários 

de Recursos Hídricos”. Se você nunca se registrou no CNARH, clique em “Novo 

Usuário” e preencha seu nome, CPF e e-mail. O Sistema enviará para o seu e-mail uma 

senha de acesso. Entre com essa senha e com o seu CPF nos campos “Senha” e 

“Identificação”, respectivamente. Se tiver dúvidas, entre em “Instruções de Operação” ou 

acesso o “Manual do CNARH”, disponível na mesma página ou ligue gratuitamente para 

0800-725-2255.  

No CNARH, preencha todas as informações sobre o seu empreendimento, 

finalidades ou componentes e todas as captações de água e lançamentos de efluentes, 

incluindo aquelas em redes de abastecimento e de esgotamento sanitário, em águas 

subterrâneas e rios de domínio da União e dos Estados.  
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É importante ressaltar que para alguns usos, como irrigação, saneamento 

(abastecimento/esgotamento) e piscicultura em tanque escavado/viveiro, o usuário 

deverá, antes de se registrar no CNARH, preencher primeiramente as planilhas auxiliares 

que são facilitadoras e pré-requisitos para as entradas de dados no CNARH, disponíveis 

na página eletrônica 

(http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx).  

No caso específico da irrigação, os resultados indicados na parte inferior da 

planilha de irrigação deverão ser transcritos para o quadro “Vazões Sazonais” do CNARH 

(Figura abaixo).  

 

Figura 73 Quadro de Vazões Sazonais a ser preenchido no CNARH para cada ponto de captação 
para irrigação. 

 

Ressalta-se que a análise técnica do pedido de outorga será feita com base nos 

dados informados na Declaração de Uso do CNARH, que deverão estar iguais aos dados 

obtidos na PLANILHA DE IRRIGAÇÃO, e, dessa forma, eles devem estar corretos e 

atualizados.  

Durante o período de vigência da outorga, o requerente deverá manter em seu 

poder todos os documentos comprobatórios das informações prestadas no CNARH e nos 
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formulários de solicitação de outorga, comprometendo-se a disponibilizá-los, à ANA, a 

qualquer tempo, caso necessário, ficando sujeito às penalidades legais em caso de 

inexpressão da verdade.  

 

 Passo 2 – Preenchimento e envio do requerimento de outorga  

 

Preencha o formulário de REQUERIMENTO de outorga, disponível na página 

http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/PedidoOutorga.aspx e 

envie-o, juntamente com os demais documentos necessários constantes no 

REQUERIMENTO, descritos no Quadro 2 abaixo, para a ANA no endereço:  

Agência Nacional de Águas – Superintendência de Regulação – Setor Policial – Área 5, 

Quadra 3, Bloco L – CEP: 70610-200 – Brasília – DF.  

No REQUERIMENTO, que deverá ser assinado pelo requerente, deverão constar 

os dados do responsável técnico pelas informações do pedido de outorga e o número da 

declaração de uso gerada pelo CNARH.  

Em bacias e períodos específicos, a ANA poderá considerar a Declaração de Uso 

do CNARH como requerimento de outorga, dispensando o envio dos formulários de 

solicitação de outorga pelos Correios. Esses casos serão definidos mediante resolução 

específica da ANA.  

Na página eletrônica 
http://www2.ana.gov.br/Paginas/servicos/outorgaefiscalizacao/agilize  encontra-se toda 
orientação para solicitação de outorga e providências quanto aos documentos necessários. 

 

 

 

79 
Avaliação de Equipamentos para de Irrigação  



 
7.5 Passos para encaminhamento dos pedidos de outorga no estado 
onde está sendo realizado o curso 

A outorga é emitida pelas autoridades outorgantes da União, dos Estados e do 

Distrito Federal, de acordo com a dominialidade do corpo hídrico. 

Os rios e lagos que banham mais de um Estado ou país e, ainda, as águas 

armazenadas em reservatórios administrados por entidades federais (açudes do 

DNOCS e da CODEVASF, por exemplo) são de domínio da União e, nestes casos, a 

outorga é emitida pela ANA. 

Os demais rios, lagos e açudes, bem como as águas subterrâneas, são de domínio 

ou dos Estados ou do Distrito Federal e a outorga é emitida pela respectiva autoridade 

outorgante. 

A ANA e as demais autoridades outorgantes poderão informar ao usuário se o 

corpo hídrico é de domínio da União, do Estado ou do Distrito Federal. 

No item 9.2 é apresentado um quadro com as listas de órgãos gestores 

responsáveis pela emissão da outorga de todos os estados onde este curso será ministrado; 

e o passo a passo para a solicitação, estará disponível na apresentação em slides no dia do 

curso.  

7.6 Noções De Licenciamento Ambiental Para Irrigação 

 

Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de 

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva 

ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar 

degradação ambiental, considerando as disposições legais e regulamentares e as normas 

técnicas aplicáveis ao caso. 
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O licenciamento ambiental é feito em três etapas distintas e está enunciado no art. 8º, I, 

II e III da resolução do CONAMA nº 237/97, que assim dispõe: 

 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a 

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação; 

II - Licença de Instalação (LI) - autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de 

acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, 

incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual constituem 

motivo determinante; 

III - Licença de Operação (LO) - autoriza a operação da atividade ou empreendimento, 

após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a operação. 

O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes etapas: 

I - Documentos, projetos e estudos ambientais; 

II - Requerimento; 

III - Análise pelo órgão ambiental competente; 

IV - Solicitação de esclarecimentos pelo órgão ambiental competente; 

V - Audiência pública, quando couber; 

VI - Solicitação de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências 

públicas, quando couber; 

VII - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença, dando-se a devida publicidade. 
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7.7 Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

 

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro público eletrônico, de 

abrangência nacional feito junto ao órgão ambiental competente. O registro é obrigatório 

para todos os imóveis rurais e tem como finalidade integrar as informações ambientais 

das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, 

planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. 

 

Onde faço a inscrição no CAR? 

A inscrição deve ser feita junto ao órgão ambiental estadual ou municipal 

competente, que disponibilizará na internet programa destinado à inscrição no CAR, bem 

como à consulta e acompanhamento da situação de regularização ambiental dos imóveis 

rurais. Estados que não possuem sistemas eletrônicos poderão utilizar o Módulo de 

Cadastro para fins de atendimento ao que dispõe a Lei 12.651/12 e acesso a seus 

benefícios. Desta forma, antes de acessar o Módulo CAR para realizar inscrição, verifique 

se o imóvel rural que pretende cadastrar se localiza em unidade da federação no qual o 

órgão ambiental responsável por recepcionar as inscrições no CAR possui sistema 

eletrônico próprio e página específica para tal finalidade. Nesses casos, não será possível 

inscrever seu imóvel rural no CAR por meio do Módulo de Cadastro disponibilizado nesta 

página. Para realizar a inscrição, acesse o sítio eletrônico e/ou entre em contato com o 

órgão ambiental competente do Estado da federação em que se localiza o imóvel rural 

para obter informações acerca dos procedimentos a serem adotados. 

Passos para o cadastro Rural: 

1. Entre na página do CAR na internet, (http://www.car.gov.br ) e acesse o site. 

 

2. Módulo Cadastro: Baixe o programa Módulo de Cadastro e instale no seu computador. 

Selecione o estado em que o imóvel está localizado, e caso esteja de acordo com os termos 
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de uso, baixe o programa conforme o sistema operacional que desejar (Windows, Linux 

ou Mac). Lembre-se de verificar os requisitos mínimos para operar o sistema. 

 

3. Baixe imagens: As imagens de satélite disponíveis para cadastramento do imóvel 

devem ser instaladas no programa Módulo Cadastro. Você pode utilizar imagens 

armazenadas em disco ou obtê-las da internet. Nos dois casos, selecione o estado, a cidade 

e então aperte a opção baixar. Repita o procedimento selecionando municípios conforme 

a localização do imóvel.  

 

4. Cadastro do imóvel: Na opção Cadastro de Imóveis acesse o botão cadastrar novo 

imóvel e selecione o tipo de imóvel que irá cadastrar.  Depois de identificar o responsável 

pelo cadastramento, forneça dados e informações de identificação do proprietário ou 

possuidor. No final responda ao questionário, fornecendo informações complementares 

sobre a situação do imóvel. Selecione Finalizar e armazene o protocolo que será emitido. 

 

5. Enviar cadastro: Após finalizar o cadastro ou retificação do Imóvel Rural, é necessário 

enviá-lo ao SiCAR pela internet para emissão do Recibo de Inscrição CAR. Selecione a 

opção Gravar para envio. Após salvar o arquivo, acesse a opção enviar. Localize e 

selecione o arquivo e então envie apertando o botão correspondente. Em caso de sucesso 

você receberá uma mensagem de confirmação. 

 

6. Retificação do cadastro: Esse passo só pode ser realizado informando o número de 

inscrição do CAR. Caso perceba que cometeu algum erro ou precise complementar 

informações para que possa retificar o cadastro, o número deverá ser enviado ao SiCAR, 

com emissão do recibo de inscrição. 

 

7. Análise do imóvel: As inscrições recebidas pelo SiCAR serão submetidas às regras de 

validação e análise automática e passarão por análise e validação por parte de órgão 

competente, dos documentos e informações apresentados. Pendências e inconsistências 

serão comunicadas ao responsável pela inscrição, para que seja feita a adequação, se 

necessário, das informações declaradas. 
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 É necessário que o proprietário saiba que para preencher as informações do 

sistema, sua propriedade deve estar georreferenciada, ou seja, tornar as coordenadas de 

sua propriedade conhecidas em um dado sistema de referência, este serviço pode ser 

realizado por topógrafos, técnicos em agrimensuras, ou profissionais habilitados pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e credenciado junto ao Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).     
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