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RESUMO 

 

A irrigação por aspersão em malha insere-se dentro dos conceitos da 

nova agricultura irrigada, pois se trata de um sistema simples e efetivo, com 

custo altamente competitivo, de fácil implantação, baixo consumo de energia, 

quando comparado a outros sistemas de irrigação. Sua utilização tomou novos 

rumos com a irrigação de pastagem e vem-se ampliando para outras áreas, 

como a cafeicultura. De acordo com Figueredo et. al (2004) no Brasil a 

automação de sistemas de irrigação vem sendo implantada com maior 

intensidade nos últimos anos, principalmente em função do surgimento de 

técnicas apropriadas que vem acompanhando a modernização crescente da 

agricultura e abertura do mercado brasileiro às importações. Os mesmos 

autores afirmam, que a crescente necessidade da busca da otimização dos 

recursos produtivos, da competitividade no mercado produtivo, da necessidade 

de aumento de produtividade e redução de custos, leva a uma tendência de 

adoção de tecnologias capazes de tornar a exploração cada vez mais 

competitiva e rentável. A automação se faz necessária não somente pela 

possibilidade de diminuição dos custos com mão de obra, mas principalmente 

por necessidades operacionais, tais como irrigação de grandes áreas no 

período noturno. 

O trabalho será desenvolvido no laboratório de hidráulica do 

departamento de engenharia de Biossistemas da ESALQ-USP. O sistema 

utilizado para a montagem do acionamento seqüenciado da irrigação será a 

aspersão em malha. Para o dimensionamento de sistemas em malha, utiliza-se 

o processo Hardy-cross, trata-se de um processo de tentativas diretas, em que 

os valores são arbitrados previamente para as vazões. Para o acionamento da 

irrigação serão utilizadas válvulas de controle hidráulico, sem a utilização de 



 

dispositivos elétricos, o que torna a automação mais barata. A princípio serão 

utilizadas duas válvulas de abertura e fechamento a partir da pressão do 

próprio líquido, cada uma instalada em um aspersor (serão utilizados dois 

aspersores), uma válvula de três vias fará o comando das válvulas, e por fim 

uma terceira válvula de bóia será utilizada para acionamento da válvula de três 

vias, no momento em que a água no reservatório alcançar um nível pré-

estabelecido. No recipiente de PVC colocado ao lado do aspersor 1, conterá 

um gotejador de vazão conhecida, que gotejará por um tempo pré 

estabelecido, dependendo de quanto tempo será o turno de rega do aspersor 

1. Quando esse tempo for alcançado o gotejador que estará acoplado a um 

registro de bóia, por uma alavanca mecânica acionará a válvula de três vias. 

Neste momento a válvula de três vias, está direcionando o fluxo para o 

aspersor 1 fazendo com que a pressão da tubulação mantenha a válvula 

aberta, a partir do momento que a válvula multivias é acionada pelo registro de 

bóia, o fluxo de água muda, interrompendo a pressão da válvula no aspersor, 

fazendo com que este feche, e liberando a pressão para a válvula do aspersor 

2, fazendo com que esse abra, iniciando a irrigação.  

O trabalho tem como objetivo criar um dispositivo hidráulico para 

sequenciamento automático da aspersão em malha, que facilite o manejo do 

sistema de irrigação de maneira a diminuir as despesas com mão de obra e 

energia.   

 

 

 


