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DESEMPENHO HIDRÁULICO DE ASPERSOR EM CINCO PRESSÕES DE 

OPERAÇÃO 
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RESUMO: A irrigação é uma técnica de fundamental importância para garantir altas 

produções, sendo necessária a escolha correta do sistema. Neste caso, avaliação do 

desempenho desses sistemas é fator importante para atestar a sua eficiência e qualidade na 

aplicação de água nos cultivos. O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho 

hidráulico do aspersor MP1000, fabricado pela Hunter, trabalhando na rotação de 90º e 

empregando-se cinco pressões de operação (170, 200, 250, 300 e 380) kPa em três repetições. 

Os testes foram realizados no laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia 

Rural, pertencente à Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA/Unesp), em Botucatu-SP. 

Determinou-se a equação característica (da relação vazão x pressão) e o padrão de 

molhamento. O Aspersor foi caracterizado como de fluxo turbulento e com excelente ajuste. 

Para os padrões de molhamento em todas as pressões empregadas o raio de alcance observado 

foi inferior aos mencionados no catálogo do fabricante. 

PALAVRAS-CHAVE: aspersão, equação característica, intensidade de aplicação 

 

SPRINKLER PERFORMANCE HYDRAULIC IN FIVE OPERATING PRESSURES 

 

ABSTRACT: Irrigation is a key technique importance to ensure high production, requiring 

the correct choice of the system. In this case, performance evaluation of these systems is an 

important factor to establish its efficiency and quality in water application on crops. This 

study aimed to evaluate the hydraulic performance of the MP1000 sprinkler, manufactured by 

Hunter, working in 90-degree rotation and employing five operating pressures (170, 200, 250, 

300 and 380) kPa in three replications. The tests were conducted at the Hydraulics Laboratory 

of the Department of Agricultural Engineering, part of the Faculty of Agricultural Sciences 

(FCA / UNESP) in Botucatu. It was determined the characteristic equation (the relation flow x 

pressure) and pattern of wetting. The spray was characterized with turbulent flow and 
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excellent fit. For wetting patterns at all pressures employed this range observed was lower 

than mentioned in the manufacturer's catalog. 

KEYWORDS: sprinkling, characteristic equation, application rate 

 

INTRODUÇÃO 

Em função da alta demanda por alimentos devido elevado crescimento da população 

mundial faz-se necessário a adoção de medidas que mitiguem esse problema. A produção de 

alimentos em grande escala requer muitos insumos e a utilização de técnicas que promovam o 

melhor aproveitamento desses. Um dos principais insumos requeridos é a água, sendo esse 

indispensável para maximizar a produção. Como muitas regiões sofrem com as incertezas de 

precipitações, “veranicos”, devemos utilizar técnicas que mitiguem os danos causados pela 

falta ou irregularidade dessas. Uma alternativa é a irrigação que fornece água aos cultivos de 

maneira que esses possam produzir de forma adequada. Todavia devemos escolher o sistema 

que se adéqua as características da área a ser trabalhada e atende os objetivos desejados 

(ANDRADE, 2001). Uma vez escolhido o sistema de irrigação é importante a avaliação do 

desempenho desses sistemas através da determinação de parâmetros que influenciem sua 

eficiência e a qualidade da irrigação. Silva (2003) relata a importância da determinação das 

características estruturais e do desempenho dos equipamentos de irrigação. Segundo Frizone 

et al. (1998), a relação vazão-pressão  é uma das características hidráulicas que exerce 

influencia direta sob o desempenho do sistema de irrigação. Na equação 1 de Keler e Karmeli 

(1975), observa-se a relação da vazão em função da carga hidráulica operante.  

 q = k Hx                                                                                                                                                                                                      (1) 

onde: 

q - vazão do emissor (L h-¹); 

k - constante de proporcionalidade que caracteriza cada emissor; 

H - carga hidráulica do emissor (kPa); 

x - expoente de descarga do emissor que caracteriza o regime de fluxo. 

Para Pizarro (1990) um emissor perfeito teria o expoente x = 0, ou seja, 

autocompensante, os de regime laminar teriam x = 1 e x < 1 caracterizaria o regime 

turbulento. Já Keller e Karmeli (1974) consideram de regime laminar os emissores com 

expoente x = 1 e de regime turbulento com x = 0,5.  
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O presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho hidráulico do aspersor 

MP1000, fabricado pela Hunter, trabalhando na rotação de 90º e empregando-se cinco 

pressões de operação (170, 200, 250, 300 e 380 kPa) em três repetições. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Os ensaios foram realizados no laboratório de Hidráulica do Departamento de 

Engenharia Rural da Universidade Estadual Paulista, Campus de Botucatu. Utilizou-se o 

aspersor MP1000 fabricado pela Hunter, ajustável de 90 a 210°, diâmetro de 9 mm, com raio 

de alcance de 2,5 a 4,5 m, vazão de 0,04 a 0,20 m³ h-¹, pressão de funcionamento de 170 a 380 

kPa, com sistema de filtragem, ideal para locais com presença de vento e compatível com 

diferentes bocais, utilizados em geral para irrigação de jardins (Figura 1).   

 

Figura 1. Detalhe do Aspersor MP1000 (Fonte: Hunter, 2015) 

Para a realização dos testes de vazão e pressão foram utilizados três aspersores, obtidos 

aleatoriamente na linha produção, os aspersores tiveram suas vazões determinadas quando 

submetidos às pressões de (170, 200, 250, 300 e 380 kPa). Utilizou-se a bancada de teste de 

aspersor do laboratório de Hidráulica do Departamento de Engenharia Rural, onde o 

bombeamento de água para o sistema foi realizado por um conjunto moto-bomba, suprido por 

um reservatório de 1000 L. Os testes foram realizados com água a temperatura ambiente  

(20° C). Os coletores utilizados foram da Fabrimar com um tempo de operação de 2 minutos. 

Para a determinação do padrão de molhamento também utilizou-se as cinco pressões de 

operação (170, 200, 250, 300 e 380 kPa),  foram utilizados 16 coletores espaçados conforme 

mostra a Tabela 1.  

Tabela 1. Distribuição de coletores para determinação do padrão de molhamento 

PRESSÃO 
(kPa) 

DIST. 1° 
COLETOR (m) 

DEMAIS 
COLETORES (m) 

170 0,46 0,93 

200 0,49 0,95 

250 0,51 1,03 

300 0,58 1,15 

380 0,58 1,15 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na Figura 2, observa-se a curva característica do aspersor MP1000 e sua equação 

característica (Q=m³ h -¹; H=kPa), obtida através da regressão não linear potencial, tendo um 

excelente ajuste e explicando bem o modelo, com um coeficiente de determinação de 0,995. 

Para o aspersor estudado o coeficiente de descarga (x) foi de 0,408, este é utilizado para 

caracterizar o regime do fluxo dentro do emissor, sendo esse classificado como fluxo 

turbulento (Pizarro Cabelo, 1990). Para Frizone et al. (1998), a relação entre vazão e pressão 

constitui uma das características hidráulicas que influenciam diretamente o desempenho do 

sistema. 

 

Figura 2. Curva característica vazão x pressão para o aspersor MP1000 na rotação de 90° 

A maior intensidade de água ocorreu no coletor mais próximo do aspersor diminuindo 

gradativamente com a distancia (Figura 3). Para as pressões de 170, 200, 250, 300 e 380 kPa, 

as maiores intensidades de aplicação foram 9,01; 8,94; 8,91; 5,64 e 5,07 mm h-¹, 

respectivamente. A desuniformidade em sistemas de irrigação por aspersão é presenciada pelo 

fato da elevada precipitação próximo à base dos emissores, atingindo nas extremidades de 

alcance do jato valores muito pequenos, chegando-se praticamente a zero (Silva e Silva, 

2005). 
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Figura 3. Padrão de molhamento do aspersor MP100 operando com pressões de A (170 kPa), 

B (200 kPa), C (250 kPa), D (350 kPa)  e E (380 kPa) 

Para os padrões de molhamento em todas as pressões empregadas o raio de alcance 

observado foi inferior aos mencionados no catálogo do fabricante (Tabela 2), para os raios 

observados e obtidos no aspersor MP1000. 

Tabela 2. Dados de desempenho do MP100 rotação 90° 

PRESSÃO (kPa) 
RAIO OBSERVADO 

(m)* 
RAIO OBTIDO (m) 

170 ... 3,25 

200 3,7 3,34 

250 4,0 3,6 

300 4,1 4,3 

380 4,3 4,6 

*Dados observados no catálogo do fabricante 

 

CONCLUSÃO 

 

A equação de vazão (m³ h-¹) x pressão (kPa) para o aspersor MP1000 o caracteriza 

como de fluxo turbulento, com coeficiente de descarga (x) 0,408. 
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Para os padrões de molhamento em todas as pressões empregadas o raio de alcance 

observado foi inferior aos mencionados no catálogo do fabricante. 
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