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RESUMO: É essencial para o dimensionamento e manejo de um sistema de irrigação 

localizada que haja informações referentes à vazão dos emissores e ao seu regime de fluxo. 

Deste  forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar as características hidráulicas do 

gotejador modelo StreamlineTM 16060 . O experimento foi realizado em uma área 

experimental da Universidade Federal de Alagoas – Campus Arapiraca, em um sistema de 

irrigação por gotejamento, contendo 4 gotejadores espaçados  a 30 cm. Foram utilizados 

lugares distintos dentro do campus para estimar diferentes alturas (0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 

m). Realizaram-se quatro repetições para cada altura com duração de 3 min. Obteve-se uma 

média para cada altura e a partir desta foi gerada a regressão, bem como o gráfico com a 

equação dos gotejadores utilizando a equação característica do emissor. A vazão máxima 

obtida foi de 0,67 L h-1, expressando-se menor que a indicada pelo fabricante (0,91 L h-1). 
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HYDRAULIC MODEL OF A DRIPPER STREAMLINE 16060 IN RELATION TO 

FLOW IN DIFFERENT HEIGHTS PERFORMANCE 

SUMMARY: It is essential for the design and management of a system of drip irrigation there 

is information concerning the flow of issuers and his regime flow this way, this study aimed 

to evaluate the hydraulic characteristics of the dripper Streamlineâ model 16060. The 

experiment was conducted in an experimental area of the Federal University of Alagoas - 

Campus Arapiraca, in a drip irrigation system, containing 4 emitters spaced at 30 cm. 

Different places have been used within the campus to estimate different heights (0.5, 1.0, 1.5, 

2.0, 2.5, 3.0 m). There were four replications for each time lasting 3 min. We obtained as an 
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average for each time and from this regression was generated, and the graph of the equation of 

the emitter using the emitter characteristic equation. The maximum flow rate obtained was 

0.67 L h-1, expressing itself less than that indicated by the manufacturer (0.91 L h-1). 

Keywords: Design; pressure; manufacturer. 

 

INTRODUÇÃO 

O uso da irrigação por gotejamento vem crescendo nos últimos anos principalmente 

pela grande economia no consumo da água que a mesma proporciona. No entanto, por se 

tratar de um sistema fixo, os elevados custos de instalação tendem a inibir a utilização desta 

técnica. Segundo SIQUEIRA e BARROS JÚNIOR (2003) a principal finalidade de ensaios de 

equipamentos utilizados em sistemas de irrigação localizada, consiste na determinação e 

avaliação de suas características hidráulicas.  

É essencial para o dimensionamento e manejo de um sistema de irrigação localizada que 

haja informações referentes à vazão dos emissores e ao seu regime de fluxo (NAKAYAMA e 

BUCKS, 1986). O coeficiente de variação de fabricação e a equação que relaciona a vazão x 

pressão são as principais informações, auxiliando na definição do regime de escoamento. 

 Os principais fatores que influenciam na uniformidade de aplicação de água são: 

variação da vazão devido ao processo de fabricação; expoente da pressão na equação de vazão 

do emissor; estabilidade da equação de vazão em função da pressão; variação da pressão de 2 

funcionamento; perda de carga em razão da inserção do emissor na linha lateral e 

susceptibilidade a entupimento, sedimentação e precipitação de sais. (KELLER e BLIESNER 

1990). 

A uniformidade de distribuição de fertilizante na água de irrigação depende da própria 

uniformidade de distribuição de água pelo sistema de irrigação (SAMPAIO et al.,1997). 

Elevada uniformidade resulta em melhor aproveitamento da água e fertilizante, reduz os 

custos de produção e melhora o retorno financeiro ao agricultor, amenizando os impactos 

negativos sobre o solo, planta e recursos hídricos. Nesse sentido, objetivou-se avaliar as 

características hidráulicas do gotejador modelo StreamlineTM 16060 determinando equação 

característica dos gotejadores. 

 

 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

662



O ensaio foi realizado em uma área experimental localizado na Universidade Federal de 

Alagoas – Campus Arapiraca, Agreste do Estado de Alagoas, apresentando as seguintes 

coordenadas geográficas: latitude: 9° 56’ Sul, longitude: 36° 05’ Oeste e latitude 60 m. O 

clima local é do tipo As segundo a classificação de Köppen, sendo caracterizado como 

tropical com estação seca.  Utilizou-se um seguimento de mangueira gotejadora com 

gotejadores espaçados a 0,30 m, constituída de polietileno flexível, com 5 m de comprimento. 

O modelo do gotejador utilizado foi o StreamlineTM 16060 integral de parede fina 

indicado para irrigação de cultivos de ciclos médios e rápido com duas vazões diferentes e 

pressão máxima de serviço de acordo com a espessura da parede do tubo gotejador (Tabela 1). 

Tabela 1. Características da mangueira gotejadora com gotejador modelo Streamline 16060. 
Diâmetro 

externo (mm) 
Espessura 
nominal da 

parede (mm) 

Vazão sobre 
Pressão Máxima 
de Serviço (L/H) 

Pressão máxima 
de trabalho 

(Bar) 
K 

19,50 0,15 
0,91 
1,32 

0,65 
0,392 
0,568 

Fonte: Boletim do fabricante. 

Para determinar a equação do gotejador utilizou-se um recipiente com capacidade de 17 

L onde ao fundo foi colocado um conector para encaixe de uma mangueira com 3 m de 

comprimento e 16 mm de diâmetro, tomou-se atenção para que não houvesse vazamento 

usando chula e cola vedando a região de conexão da mangueira. Outro recipiente de mesmo 

volume foi utilizado para abastecer com água o que tinha a saída para os gotejadores com 

auxílio de uma boia pra controlar a entrada de água de acordo com a saída. 

Foram utilizadas 6 alturas diferentes para determinar as diferentes vazões, estas foram 

de 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m de altura. As diferentes alturas foram encontradas no prédio da 

instituição de ensino em estruturas do campo experimental. A altura de 0,5 m foi encontrada 

em uma calçada na área dos laboratórios, a altura de 1,0 m foi determinada em uma bancada 

de madeira, a altura de 1,5 m foi encontrada na distância da laje do transformador de energia 

até a segunda calçada da passarela entre os blocos de laboratórios, assim como a altura de 2,0 

m e a de 2,5 m que foram determinadas do mesmo local até a ultima calçada e chão 

respectivamente. Já a altura de 3,0 m foi determinada pela distância da laje do prédio de 

laboratórios até o chão. 

Para a coleta de água foram utilizados recipientes plásticos e para cada altura foram 

feitas quatro repetições com um tempo de coleta de 3 minutos por repetição. A vazão foi 

determinada com auxílio de uma proveta graduada para posterior calculo das vazões médias - 
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qm, e a determinação da equação que representa a curva pressão x vazão através do Software 

estatístico Excel.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A vazão do gotejador apresentou um coeficiente de determinação (r2) de 0,9304. O 

coeficiente de variação expressa o grau de fidelidade com que a função linear ajustada 

descreve a relação entre a vazão do gotejador e a altura do mesmo.  

Figura 1. Analise de regressão da vazão em função da altura monométrica para um gotejador 
em diferentes alturas. 

 

Por análise de regressão obteve-se a relação vazão x pressão para o emissor modelo 

Streamline 16060. O valor de X foi de 0,0801 e K= 0,5276. Os resultados da presente pesquisa 

diferem dos encontrados por GARCIA (2006) que avaliou 7 modelos de mangueiras 

gotejadoras colapsáveis, de parede fina, e encontrou valores de coeficiente de descarga (x) 

variando de 0,431 a 0,575, sendo que o valor médio foi de 0,491. 

Q= 0,5276H0, 0801                                                                                                                                                 (1) 

Ao analisar a vazão, é notável que a mesma é proporcional a altura. A vazão máxima foi 

obtida a uma altura de 3m, a maior altura analisada, encontrou-se uma vazão de 0,8 L h-1.       

Resultados semelhantes aos encontrados no presente trabalho foram os obtidos por SUSZE, 

E.K, et al, 2012 analisando uniformidade de fertirrigação em um sistema de irrigação por 

gotejamento, sob diferentes cargas hidráulica, observou com o teste de comparação de médias 

Q = 0,5276x0,0801
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das vazões dos tratamentos, com Tukey a 5% de significância a maior média de vazão 

encontrada foi de 0,67 L.h-1no tratamento de fertirrigação, com carga de 20 kpa, já a menor 

vazão foi no tratamento com carga de 0,59 L.h-1, afirmando que com o aumento de carga 

houve o aumento da vazão, semelhante aos resultados encontrados nesse trabalho. 

De acordo com as informações do fabricante a vazão máxima recomendada para o 

modelo de gotejador apresentado é de 0,91 L h-1, sendo que o valor de vazão máxima 

encontrado no presente trabalho foi de 0,8 L h-1, apresentando, dessa forma, valores inferiores 

aos recomendados.  

 

CONCLUSÃO 

A vazão encontrada foi menor que a indicada pelo fabricante (0,91 L h-1). Uma forma 

de corrigir essa diminuição é aumentando o tempo de irrigação. 
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