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RESUMO

Microaspersor com microtubos: um novo conceito hidráulico na irrigação localizada
O microtubo é um emissor simples, de baixo custo, com a grande vantagem de melhor
adaptação em condições de topografias onduladas e montanhosas, onde a pressão na linha lateral
varia consideravelmente. Este estudo constitui a elaboração de um modelo para dimensionamento
hidráulico de microaspersores, cujo emissor é um microtubo de tamanho variável. O fundamento
teórico do estudo baseia-se na premissa da compensação da perda de carga na linha lateral e das
diferenças topográficas do terreno, através da variação do comprimento do microtubo. Os
objetivos específicos deste trabalho foram: determinar as características hidráulicas do
microtubo; desenvolver um modelo para dimensionamento do sistema de irrigação proposto e
sugerir um defletor para o microaspersor; avaliar a uniformidade de vazão ao longo de linhas
laterais experimentais em declive e desenvolver uma planilha eletrônica, para dimensionamento
de microtubos. Dois microtubos de diferentes diâmetros foram utilizados neste estudo. Entre as
características hidráulicas determinadas, estão o diâmetro interno real, relação vazão-pressão e
pressão-comprimento. A determinação do diâmetro interno médio dos microtubos foi realizada
em laboratório através da medida de fluxo sob regime laminar e pelo projetor ótico de perfil.
Uma equação resultante da combinação das equações de energia desenvolvida por Bernoulli e
Darcy-Weisbach além da equação de Hagen-Poiseuille para cálculo do fator de atrito (f), foi
deduzida para cálculo do diâmetro. Uma bancada de ensaios foi montada para realização dos
ensaios. Os experimentos foram realizados numa faixa de número de Reynolds entre 8000 e
17000, portanto regime de escoamento turbulento. A equação de Darcy-Weisbach foi utilizada
para cálculo da perda de carga total e a equação de Blasius foi utilizada para cálculo do fator de
atrito (f). Duas laterais foram dimensionadas e instaladas em diferentes declividades (0,5 e 2,3
%). Medidas de dispersão foram utilizadas para avaliar e classificar o sistema de irrigação. Dois
modelos de defletores foram desenvolvidos em laboratório, e avaliados em termos de distribuição
espacial da água e facilidade construtiva. A análise dos resultados experimentais foi realizada em
bases empíricas e teóricas. A avaliação hidrodinâmica do diâmetro dos microtubos aproximou-se
muito da determinação através do projetor ótico de perfil, o que indica ser uma alternativa viável
para o dimensionamento. A estimativa da pressão de operação do microaspersor baseada nas
equações propostas foi bem próxima à pressão observada. O modelo empírico estimou o
comprimento do microtubo em função da pressão com bastante precisão, consequentemente a
uniformidade de vazão ao longo da lateral foi classificada como excelente em ambas as situações
de declive, com coeficientes superiores a 95 %. Uma análise de sensibilidade para estimar as
implicações no desempenho hidráulico do sistema, dos erros ou das mudanças nas variáveis
envolvidas no dimensionamento, mostrou que o desempenho do emissor é extremamente sensível
ao diâmetro do microtubo. Baseado nos resultados obtidos com os ensaios de distribuição podese afirmar que é necessário um maior aprofundamento no projeto do defletor do microaspersor.
Em geral, a metodologia proposta oferece a possibilidade de ajustar quaisquer variações na carga
de pressão ou na topografia do terreno e assim, obter vazão constante ao longo da linha lateral.
Palavras-chave: Hidráulica; Perda de carga; Uniformidade de distribuição; Darcy-Weisbach;
Blasius
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