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COMPORTAMENTO DA VAZÃO DE UMA FITA GOTEJADORA (NETAFIM 
STREAMLINE 16060) EM FUNÇÃO DE DIFERENTES PRESSÕES DE OPERAÇÃO. 
 J. A. S. Barreto1, F. de. A. Oliveira2, T. F. Cirilo 3, R. M. Lima 4,  T. S. da Silva5, A. C. 

Barros6. 
RESUMO: Em áreas semiáridas onde irrigação é fundamental para exploração agrícola, o uso 
da água deve ser feito de forma racional. Aplicar água de forma eficiente implica em manter 
um padrão de distribuição da lâmina, o que pode ser alcançado com um bom dimensionamento 
do sistema de irrigação e com manejo adequado. Nesse trabalho objetivou-se avaliar o 
comportamento da vazão de uma fita gotejadora (Netafim streamline 16060) sobre diferente 
pressão de operação. O Experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas 
(Campus Arapiraca), em agosto de 2014, utilizando uma fita gotejadora do fabricante Netafim, 
modelo streamline 16060. Foram aferidas as vazões em diferentes pressões, sendo 0,5, 1,0, 1,5, 
2,0, 2,5 e 3,0 metro de coluna de água (mca). A curva característica da fita gotejadora 
apresentou equação característica tipo potencial, dada pela equação q = 0,6533*H0,3719,  e R2 = 
0,9751, sendo comprovada uma boa relação vazão x pressão. O regime de escoamento obtido é 
caracterizado como turbulento na faixa de pressão utilizada. 
PALAVRAS-CHAVE: uniformidade, variação de vazão, produtividade. 

 
BEHAVIOR OF THE FLOW OF A DRIP TAPE (NETAFIM STREAMLINE 16060) IN 

FUNCTION DIFFERENT OPERATING PRESSURES 
 

SUMMARY: In semiarid areas where irrigation is critical to farm, water use should be 
rationalized. Apply water efficiently requires maintaining a blade distribution pattern, which 
can be achieved with a good design of the irrigation system and with proper management. This 
work aimed to evaluate the behavior of the flow of a drip tape (Netafim streamline 16060) on 
different operating pressure. The experiment was conducted at the Federal University of 
Alagoas (Campus Arapiraca) in August 2014, using a drip tape of manufacturer Netafim , model 
16060 streamline. The flow rates were measured at different pressures, with 0.5, 1.0, 1, 5, 2.0, 
2.5 and 3.0 meter water column (mca). The characteristic curve of drip tape showed the 
characteristic equation type potential, given by the equation q = 0.6533 * H0, 3719, and R2 = 
0.9751, which proved a good relationship flow x pressure. The obtained flow regime is 
characterized as turbulent in the pressure range used. 
 
KEYWORDS: uniformity, flow variation, productivity 
 
INTRODUÇÃO 

A prática da irrigação, quando adequadamente utilizada, torna-se um eficiente 

instrumento na elevação da renda do produtor, economia de recursos, além da geração de 

empregos e, consequentemente, do aumento da oferta de produtos agrícolas. Um bom sistema 

de irrigação deve aplicar água no solo uniformemente, até determinada profundidade, 

proporcionando umidade necessária ao desenvolvimento normal das espécies vegetais (J. 

DANTAS N. et al., 1997).  De maneira geral a irrigação localizada é a que possibilita o melhor 
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controle da lâmina, por operar a baixas pressões e alta eficiência. Por outro lado, têm-se 

restrições quanto ao entupimento e, principalmente, a variação da vazão, devido ao desgaste 

dos emissores quando os mesmos são utilizados por um período excessivo, ou devido o mau 

dimensionamento do sistema. Para (KELLER & KARMELI 1974) os gotejadores são os 

elementos de maior importância nas instalações de sistema de irrigação localizada e também os 

que possibilitam a distribuição de um fluxo de água com vazão e freqüência constantes. 

(VERMEIREN & JOBLING 1997) relatam que os emissores se caracterizam do ponto 

de vista hidráulico, pela pressão de serviço, pela variação desta pressão e pela vazão nominal.  

Para (VON BERNUTH & SOLOMON et al., 1986), o ideal para um sistema de 

gotejamento é que todos os emissores apliquem o mesmo volume de água em um determinado 

tempo. Na prática esse desempenho considerado ideal não ocorre, pois a vazão dos emissores 

é afetada por variações de pressão da água e pela diferença das características dos emissores 

que ocorrem durante a sua fabricação. 

De acordo com (KELLER & KARMELI 1974) para se obter uma vazão menor, o emissor 

deve apresentar alta perda de carga, o que requer uma secção de fluxo relativamente pequena. 

Na prática, as vazões dos gotejadores utilizados variam de 2 a 50 L h-1. As características dos 

emissores geralmente são fixas e a variação de vazão é determinada apenas pela variação de 

pressão.  

Com a escassez dos recursos hídricos e com cada vez mais aumento das áreas irrigadas, 

a utilização racional da irrigação torna-se imprescindível para suprir a demanda de alimentos 

da população. Em áreas semiáridas onde essa técnica é fundamental para exploração agrícola, 

o uso da água deve ser feito para se obter resultados eficientes, seja no contexto da produção, 

no rendimento econômico que essa técnica proporcionará e no desenvolvimento social da 

região. 

A possibilidade de utilizar a irrigação sem uso da energia elétrica é outro fator que 

viabiliza essa técnica para os produtores do nordeste, pois utilizando-se de sistemas de baixa 

pressão  o sucesso produtivo pode ser alcançado. 

Aplicar água de forma eficiente implica em manter um padrão de distribuição da lâmina, 

o que pode ser alcançado com um bom dimensionamento do sistema de irrigação. Esse trabalho 

tem como objetivo avaliar o comportamento da vazão de uma fita gotejadora (Netafim 

streamline 16060) sobre diferente pressão de operação. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O Experimento foi realizado na Universidade Federal de Alagoas (Campus Arapiraca), 

em agosto de 2014. Utilizou-se uma fita gotejadora do fabricante NETAFIM, modelo 

streamline 16060, com diâmetro externo (DE) de 16,50, diâmetro interno (DI) de 16,20 mm, 

espessura da parede 0,15 mm, pressão máxima de serviço de 0,65 Bar ou 6,63 mca e vazão 

nominal de 1,10 a L h-1. 

 As vazões foram aferidas em diferentes pressões, sendo 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5 e 3,0 metro 

de coluna de água (mca). A fita gotejadora com emissores espaçados a 20 cm foi conectada a 

uma mangueira de 4,0 m totalizando um comprimento 5,0 m. Esta mangueira apresentava um 

diâmetro interno de 20 mm, e se conectava a um recipiente com capacidade de 15 L, volume 

este mantido durante as aferições. Coletou-se a vazão de quatro emissores em um intervalo de 

três minutos, para assim serem tiradas as médias das vazões dos mesmos. Para a coleta foi 

utilizados recipientes plásticos e uma proveta para quantificar o volume armazenado nos 

recipientes. Com os valores de vazão média versus pressão de operação do emissor foi ajustada 

uma função potencial, proposta por (KELLER & KARMELI 1975), dada por: 

� = �.��                          (1) 

Em que q é vazão do emissor (L h -1); H a pressão de serviço do emissor (mca); k o 

coeficiente específico de cada emissor e; x o expoente que caracteriza o escoamento do emissor.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com os dados de vazão e pressão e através de uma análise de regressão, determinou-se a 

equação característica do emissor: 

q = 0,6533*H 0, 3719 

Sendo:  

q - Vazão do emissor (L h-1)  

H - Pressão na entrada do emissor (mca). 

Os valores de x foi de 0,3719 e K de 0,6533. Os valores estão próximos aos fornecidos 

pelo fabricante qual corresponde a 0,45 para x e K igual a 0,392.  Vale ressaltar que no trabalho 

o teste de vazão pressão teve uma amplitude diferente da recomendada pelo fabricante. 

(GARCIA 2006) 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 
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Figura 1. Curva característica da relação vazão x pressão de uma fita gotejadora 

NETAFIM, modelo streamline 16060. 

médio foi de 0,491. O mesmo autor constatou que a vazão media foi de 1,57 L h-1, com valor 

mínimo de 1,14 e máximo de 2,30, na pressão nominal de trabalho. 

Na figura 1 está representada curva característica do emissor do fabricante obtida no 

experimento. 

 

 

O coeficiente de determinação (R2) obtido foi de 0,9751. O valor do expoente da equação 

foi de 0,3719 que indica que o regime de escoamento dos emissores é turbulento, (KELLER & 

BLIESNER 1990). A caracterização do regime do escoamento do emissor demonstra uma 

menor que este é menos sensível à variação de pressão. 

Segundo o fabricante a vazão para a pressão nominal do gotejador (6,63 mca) é de 0,91 

L h-1. No entanto, como as pressões testadas nesse estudo foram mais baixas, observou-se um 

comportamento similar da vazão quando comparada com a fornecida pelo fabricante. O valor 

médio obtido no experimento para a pressão máxima testada de 3 mca foi de 1,0 L h-1, o que 

demonstra que as informações fornecidas pelo fabricante são condizentes. 

(PANTOJA V. A. et al., 2012) trabalhado com gotejador Manari/Petroisa a pressões que 

variaram de 1 a 10 (mca) obteve resultados semelhantes, sem que na pressão de 3 mca a o valor da vazão 

foi de 0,74 Lh-1 e 1,09 Lh-1 na pressão de operação de 6 mca. Para esse mesmo estudo os valores de x 

foi de 0,5497 e K 0,4054, também próximos ao informado pelo fabricante. 
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A curva característica da fita gotejadora modelo streamline 16060 apresentou equação 

característica tipo potencial, dada pela equação q = 0,6533*H0,3719,  e R2 =0,9751, sendo 

comprovada uma boa relação vazão x pressão. 

A equação obtida pode ser utilizada em projetos com pressões inferiores a 3 mca. 

O regime de escoamento obtido é caracterizado como turbulento na faixa de pressão 

utilizada. 
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CONCLUSÕES 




