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RESUMO: O seguinte trabalho tem por finalidade apresentar a caracterização hidráulica 

do novo sistema de irrigação subterrânea por gotejamento proposto com nome de 

“Células Aquáticas”. O modelo pensado apresenta como demanda à elaboração de 

métodos alternativos de irrigação mais sustentáveis e econômicos que funcione a baixas 

pressões e viabilizem a minimização das desvantagens que alguns métodos de irrigação 

convencionais apresentam, como gasto de água excessivo e degradação do solo. Sistema 

voltado a regiões semiáridas de clima quente e chuvas mal distribuídas ao longo do ano, 

com pequenas estações chuvosas, a fim de proporcionar o aumento da produtividade, a 

melhoria da qualidade dos produtos, permitir a colheita no período da entressafra, 

aumentar o índice de exploração agrícola e a resistência vegetal. Os resultados obtidos 

mostram que o novo sistema de irrigação apresenta valores de vazão bastante baixos, 

mecanismo de armazenamento e liberação lenta com viabilidade de uso, embora este 

seja um método susceptível a entupimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: inovação, sustentabilidade, irrigação de precisão.  

 

SUMMARY: The following work aims to present results of laboratory tests to the new method 

ofdrip irrigation proposed "Water Cells". The model shows how thinking demand the development 

of alternative methods more sustainable and economical irrigation that works at low pressures and 

enable the minimization of the disadvantages that some conventional irrigation methods present such 

as excessive water consumption and soil degradation. System back to semi-arid regions of warm 

weather and poorly distributed rainfall throughout the year, with small rainy seasons in order to 

provide increased productivity, improved product quality, allow harvesting in the period between 

harvests, increase the index farm and plant resistance. The results show that the new irrigation 

system has very low flow rates, storage and slow release mechanism with the possibility of use, 

although this is a method susceptible to clogging. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Células Aquáticas é um novo método de irrigação que apresenta como demanda a 

elaboração de métodos alternativos de irrigação, visto a importância de inovar e 

otimizar a obtenção de métodos alternativos de irrigação e drenagem que sejam mais 

sustentáveis e econômicos e que viabilizem a minimização das desvantagens que alguns 

métodos de irrigação convencionais apresentam, como gasto de água excessivo e 

degradação do solo. Voltado a regiões semiáridas de clima quente e chuvas mal 

distribuídas ao longo do ano, com pequenas estações chuvosas, as Células Aquáticas se 

apresenta como um método novo que viabilize o aumento da produtividade, a melhoria 

da qualidade dos produtos, permitir a colheita no período da entressafra, aumentar o 

índice de exploração agrícola e a resistência vegetal. O objetivo da pesquisa consiste em 

propor estudos aplicados a um novo método irrigação que funcione a baixas pressões e 

atenda os pressupostos citados anteriormente. 

Não foi encontrado nenhum registro na literatura que citasse o novo sistema de 

irrigação, ainda que se encontrem referências de muitos mecanismos de irrigação 

subterrâneas utilizados atualmente e esses apresentem resultados bastante animadores. 

A descrição destes métodos pode ser encontrada em vários compêndios especializados 

como (Olitta, 1978; Bernardo, 1981; Benami e Offen, 1984; Abreu e Regalado, 1987; 

Keller e Bliesner, 1990; Gomes, 1994; Martin-Benito, 1999 e outros). 

 

MATERIAL E MÉTODOS: 

Os experimentos foram realizados no laboratório de Hidráulica Aplicada à 

Agricultura do Instituto de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Minas Gerais. 

Determinou-se a vazão para os tubos interno 3, 4 e 6 mm, e recipientes de armazenagem 

G1, G2 e G3 estabeleceu-se as curvas de variação de pressão em função de vazão. 

Realizou-se o teste de vazão para três diâmetros diferentes de orifícios 3, 4 e 6 mm. Na 

realização deste teste utilizou-se três tubos PVC 20 mm, esses tubos foram submetidos 

ao teste de vazão com pressões de 50; 100; e 150 kPa (Kilopascal), utilizou se o trabalha 

de bombas monobloco hidráulicas de 1,5 CV. Utilizou-se conexões hidráulicas, 

manômetro, e adesivos plásticos para montagem estrutura de encaixe dos tubos. Para 

obtenção do volume de água acumulado utilizou-se balde graduado com capacidade de 

armazenagem de volume 15 litros. Estabeleceu-se que o tempo seria de 10 segundos de 

coleta, sendo esse tempo reduzido a metade para o tubo de 4 mm submetido a pressão 

de 150 kPa. Para o tubo de 6 mm o recipiente de coleta com capacidade de 

armazenagem de 15 L foi insuficiente, pois a vazão no tempo determinado tornou-se 

superior, sendo necessário adotar-se outro método. Utilizou-se a caixas d’água do 
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laboratório com capacidade de mil e quinhentos litros a leitura do volume final de água 

armazenada foi feita através da variação lida na coluna de nível d’ água na caixa em 

unidade mililitro (mm) multiplicado pela área. Estabeleceu-se um volume fixo de 60 

litros quando atingido esse volume pausava-se o tempo. 

 

  

Figura 1 – Representação esquematica de uma célula aquática com seus componentes. 

 

 

  

Figura 2 e 3- Esquema ilustrativo com cortes transversais e longitudinais no solo a fim de proporcionar 

melhor entendimento de como se dará a aplicação do método desenvolvido. As lacunas vazias na imagem 

correspondem ao espaço onde será inserido o equipamento. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 

Na figura 1 estão representados a vazão em função da área dos orifícios presentes 

nos tubos internos 3, 4 e 6 mm as vazões variaram entre 0,06 a 0,16 litros por segundo 

para pressão a 50 kPa. 

 

Figura 1 – Representação dos coeficientes na equação gerada através da obtenção da linha de tendência 

na regressão linear e comportamento da reta em relação à variação de vazão em função ao valor de área 

total dos orifícios presente nos tubos internos com diâmetros de 3, 4 e 6 mm, o gráfico demonstra que 

quanto maior for à área maior será vazão. 

 

Observando a figura 2 onde utilizou-se os recipientes de armazenagem G1, G2 e 

G3 observa-se que a variação de vazão ficou entre  0,22 a 1,56 litros por segundo para 

uma pressão de 150 kPa. Na figura estão representados os valores para os recipientes 

com os tubos (C/T) de 3 e 4 mm e os recipientes sem tubos (S/T). Os valores de vazão 

para os recipientes sem tubos são maiores do que para os recipientes com tubos 

realizou-se análise de variância para α=5% e o teste f deu significativo, para o teste 

Tukey α=5% todos os valores são diferentes estaticamente, portanto pode-se concluir 

que os tubos são agentes limitantes de vazão. 

 

  S/ T       C/T3mm C/T4mm 

  G1 1,56 1,05 1,22 

Qm (L/s) G2 0,52 0,34 0,40 

  G3 0,44 0,22 0,36 

 

Figura 2 – A tabela representa os valores de vazão media (L/s) para a pressão de um bar UN de pressão 

para os três recipientes de armazenamento (G1, G2 e G3), observa-se que os recipientes sem tubos 
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apresentam vazões superiores do que aqueles que contem os tubos, o que evidência a função de agente 

limitante dos tubos.   

 

 

A figura 3 representa o quadro resumo com dados técnicos padronizado ao novo 

sistema de irrigação células aquáticas que submetido a determinada pressão de serviço 

para os diâmetros de bocais especificados abaixo obtêm-se uma vazão x em litros por 

hora.  

 

Pressão de serviço (kPa) 46,5 96,5 146,5 

Bocal 3,05 mm 

Vazão (L/h) 0,593 0,687 0,815 

Bocal 3,78 mm 

Vazão (L/h) 0,815 1,054 1,238 

Bocal 5,68 mm 

Vazão (L/h) 1,629 2,264 2,601 

 

Figura 3 - Dados técnicos padrão do sistema para vazão litros por hora em função das pressões em 

unidades (kPa) kilopascal para a utilização dos tubos internos com aberturas de 3, 4 e 6 mm na tabela são 

apresentados em diâmetros reais. 

 

 

CONCLUSÕES: 

 

O novo sistema de irrigação apresenta valores de vazão bastante baixos, com 

mecanismo de armazenamento de liberação lenta. O uso de tubos internos é importante, 

pois influencia significativamente na redução da vazão do sistema. Por apresentar vários 

orifícios minúsculos nas paredes dos recipientes é um sistema susceptível a entupimento 

apresentando limitações de uso em relação ao tipo de solo principalmente solos 

argilosos 2:1, sendo viável a ser utilizados em solos preferencialmente ricos em matéria 

orgânica, profundos e soltos, não compactados e ricos em húmus. Quanto à confecção é 

fácil e possível de ser feito é mecanicamente manuseado, são utilizados materiais de 

baixo custo. 
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