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AVAL! DE '"SPERSORES PARA EM BAIXA 

Autor: 10 RENE BRÉ:A VIGTORIA 

Orientador: PROF. DR. TARLEI ARRIEL BOTREL 

RESUMO 

Com o oh tivo de via.bilizar o uso de si:;;tema:3 

de i rrigaçgo por aspe:r-:sgo de bai xo custo e economia. de 

energia, foram avaliadas as características hidráulicas e de 

de:;;:empenho de 4 modelo:;;: de a.sper:;;:ores do t11erCi51.d.o, n,,,.s 

de 98, 123, 14'1. 112 e 196 KPõ .• 

Os modelos de aspersores selecionados para os 

en:5a. ios foram A182:3 da Fahrimar S.A, Bi,::thl da Biehl 

Ml?ta.UÜ'!;Iica., ZA-:30 da. A:5brasil e 5022/91 da Naa.!! IrrÍt;}a.tion 

stems. As unidades fora.fi1 retiradas aleat6rial1:H3'nte da. linh,';i 

de prod , sendo ensaiados 3 niveis de bocal de cada modelo 

(2 no Biehll, em 5 níveis de press~.o e 

totalizando 165 ensaios. 

Foram rea 1 i za.do::;; en::;;aios 

distribui de de velocidade de 

du:r-abi 1 i dade I 
, 

senao determinadas vazões ~ 

de 

-I- • repe "I 

IJe r f i s 

de 

de 

precipi raios de alcance, CUC::;: e velocid.ade::;: de 

r Para analisar a distribuição de f o i u til i zõ. d o 



o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen ICUCI, sendo 

feita anâlise estatística num esquema de fatorial, para os 

espaçamentos de interesse. 

0:5 resu 1 t<::i.dos des:5e t r <::i.b<::i. 1 ho permi tem GonG 1 u i r 

que é possivel utilizar pequenos sistemas de i1'1'i 

aspers~o em press~o reduzida (98 a 196 KPa) com uniformidades 

<::i.ceitáveis, e desta form<::i viabilizar <::i. irri com :3 i stemas 

de baixo custo e economia de energia. Os aspersores Biehl, 

A1823 e :-~022/9 1 ser utilizados nesta faixa de press~o. 

em pro tos de irri téc n iC<::i.mente e 1 <::i.borados emane 

O aspersor ZA-3D n~o operou nte nas pressões desse 

estudo. 

Pode-se verificar que o uso de pino dispersor 

i::l'tn bOCB.l cin::ul.a.l' mO:5trou-se eficiente na. elevaç;;§!o dos 

valores de CUC, na faixa de press;§!o estudada. O uso de bocal 

elíptico também apresentou efeito significativo na 

de valores de CUC mais elevados, nesta faixa de pressSo. 

Verificou-se também que as pressões maiores 

proporcionaram a ~o de indices metis altos de CUCo 

Os resu 1 ta.dos mostra.ram ai nda. que os 

aspersores Biehl, A1823 e 5022/91 n;§!o apresentaram alleraç;§!o 

substancial nas suas características de operaç~o e de 

distribui após o por um tempo de 1200 horas na 

press~o de 196 KPa., sequndo os critério:;: de norma. da. ABNT. 



EVl>LUATION OF SPRINKLERS FOR OPERATION IN LOW PRESSURE 

Author: F 10 RENE BRéA VICTORIA 

Adviser: PROF. DR. TARLEI ARRlEL BOTREL 

5UMMARY 

With the ,~.im of make viable th.:: use of 

irrigation systems iow cost a:a.persíon ô.nd save enenJY. 

hídra.ulic ,"'ind performa,nce features of 4 modeis of sprinklers 

in the m,"'irket w,.:?re evalua,ted, in the operation pressures of 

98, 124, 147, 172 e 196 KPa" 

The models of sprinklers selected for the 

e:a.sa.y:a. were: A1823 from FABRIMAR 5.A., Biehl from BIEHL 

lCA , ZA-3D from ASBRA5IL and 5022/91 from NAAN 

IRRIGATION SYSTEMS. The un i t ies were taken off a,t ra.ndom from 

the production line, being tested :3 leveis of nozzle from 

ea.ch model (2 in the Biehlí, 5 level s of pressure ô,nd 

replications. totalizing 165 essays. 

Fiow, water distribution, rota,tion velocity 

a,nd dur,;õ'!,b i 1 i ty essays were CéU' r ied out, be i ng detenl1i ned 

fiows, precipitation profiles, range, CUCs ô.nd rotation 

velocities, Tile Christia.nsen Uniformity Coefficient (CUC} was 

used in arder to analyse the water distribution. being done 

statistical analysis in a factorial designo for the spacing 



of int.erest. 

The results allowed to concIude that it 113 

possible to use of sma,li i1'1'i ion systems a,spersion in 

low pressu1'e (98 a 196 KPa' with acceptable uniformities and 

thus m,~ke viahle the ir1'11;;a,tion with sy,:;;;tems of low cost and 

saving energy. The Biehl. A1823 e 5022/91 sprinklers can be 

technica,lly devei and ma . The ZA-30 sp1'inkle1' didn't 

operate properly in the pressures studied. 

lt can be verified that the use of spreader 

pin in circular nozzle was efficient in the increase cf the 

C:UC ',Ia 1 ues. in the rô,nge of pressure s t ud iecL The use of 

eiliptica,l nozzle also showed a si!]nificant effect in the 

obtention of higher CUC values. in this range of pressure. 

lt WéU:;;; a,I:30 v'erified that higher pressures 

provide the obtention of higher C:UC vaLues. 

The results also showed that Biehl. A1823 and 

5022/91 sprinklers did not present important alteration in 

their characteristics of operation and distribution, after 

operating for a perlod of 1200 hours in the pressure of 196 

KPa. according to the ABNT standard criterious. 



1. 

p r i nc: i p a i -::; 

ocas nas quais os recursos hídricos e a 

energia disponível n~o eram fatores limitantes. Atualmente, 

fu.n Li da. deJ':; C lJ. -::~. t C}-::; Cj 

'v' o 1 t.:3 ... , .. ':;; ;:.'" Ci 

eficiente dos recursos disponíveis. Grandes avanços tem S100 

da. :i. rriC).::i. por aspers~o, é a de redu 

pressào de opera o dos aspersores. Desta forma, pretende-se 

diminuir o consumo de enerC)ia e buscar o uso mais eficiente 

nas condiçbes atuais e futuras. 

Ao mesmo tempo, observa-se que os produtores de 

menor renda tem ficado à marC)em do uso da lrrlC)a 

relativamente poucas as iniciativas no sentido de viabilizá-

específicas de propriedades pequenas. Nesse 

ponto, torna-se interessante salientar que as restri em 

fizeram parte oa realidade dessas propriedades, 

eletricidade muitas vezes n~o está disponível ou entào visa 



Esse tipo de produtor, que em alguns 

estados é responsável por elevados percentuais da produ 

necessita de uma tecnologia acessível e mais a 

d i '1':f. c i 1. 

tecno16gicos hoje disponíveis. 

de pequenos sistemas de irriga 

gravitacional de reservat6rios situados em cota superior à da 

lavoura, ou acionados por bombas de press~o reduzida, 

ser um caminho interessante para viabilizar a tecnologia e 

até mesmo o sistema nestas propriedades. 

Os aspersores com potencial para uso em baixa 

press~o, existentes no mercado, sao fabricados por firmas que , 

mesmos nesta faixa de press~o. Dessa forma, a sua utiliza o 

nho real desses 

tecnicamente elaborados e sistemas uadamente manejados. 

Com este projeto de pesquisa, 

operar em baixa press~o, determinando suas características 

acionados por energia gravitacional ou por bombas de press~o 



reduzida. Com isso, objetiva-se a viabiliza 

economia de energia. 



DE LITEHATUHA 

do sistema 

por aspers~o destaca-se como um dos 

métodos de maior potencial 

adaptabilidade às mais diversas conal de solos, declives 

e culturas. Nesse sistema, a é aplicada à superfície por 

press~o através de furos ou bocais, provocando a 

jato e distribui ua em forma de precipita 

Irrigation Journal l
, citado por KINCAID 

(1991), os sistemas de irriga 

irrigada de 3 milh~es de hectares (6% da área cultivada), que 

representam 17% da produ nacional. As me~as governamentais 

s~o de irrigar mais 1,7 milh~o de hectares até 1995, o que 

I Irrigation Journal, 40(1):23-34, 1990 



a. às diversas reg ides atingidas pelos programas de 

Hoje, eS~lma-se que aproximadamente 25% das nossas 

convencional e o mais comum dos sistemas em uso, sendo os 

a.C] inici..:''lis; 

equi.pamento (GUIA RURAL ESPECIAL, 1990). 

! H.:'!-. d i~:;t:r"'it}u.i. 

ua de sistemas de aspers~o pode ser divididos em grupos: de 

c:: o n':; -1,:: i'U do aspersor, de distribui o do sistema, do clima 

diâmetro e ângulo do bocal, velocidade de rota 

bocal, tipo e nÚmero de bocais. Os fatores do sistema sào os 

espaçamentos (de aspersores e laterais), altura de eleva 

do aspersor, estabilidade do tubo de eleva 

pressào no sistema. Os climáticos sào velocidade e dire 

do vento. Os fatores de manejo incluem tempo de irriga 

velocidade de deslocamento das laterais, e o alinhamento das 

laterais e do tubo de eleva 

BRANSHEID & HART (1968) acrescentam a temperatura e umidade 

dos aspersores adjacentes e as 

massas de ar movimentadas peLOS jatos. 

afirma que o aspersor tipo 

impacto é usado predominantemente nos sistemas de aspersào 

nos EUA devido ao seu baixo custo e confiabilidade, e que o 



introduzido a 50 anos. 

o de os aspersores cobrirem áreas 

.. .:. 
i:::: u.rna. ~~p 1 ic:a. 

torna-se necessária a sobreposi 

nde principalmente t :1. po 

.. J •• _ 
t...JLJ 

determina a eficiência do sistema como um todo. 

tos gerais 

descreveram de maneira 

detalhada a sequência de quebra do Ja~o de 

<l.pós j a. t:c:t !:i i elc! 

ciD a.r' tE,!f!l in:Lcio. Ta.l 

VE'!:locidi:td€,:! de: ua e à área de se transversal de expansào 

tJa. 

lateralmente para fDra do fluxD central, 

eles sào retardados em sua trajet6ria longitudinal pelo ar 



somente Olmlnuem de forma leve sua velocidade. Embora Q parte 

desintegrando em pleno ar. Em outras palavras, uma vez que a 

o igual ~ opos~a ao retardamento da C) 

do ar circunvizinho, ~ originalmente intacto mas turbulento 

Jato é transformado ao longo da sua trajet6ria em uma mistura 

expansiva de gotas de dispersa e ar, que percorre em uma 

velocidade já decrescente mas 

médios de gotas formadas na ra do jato s~o inversamente 

circunvizinho. Portanto, a ua pr6xima da periferia do Ja~o 

produzirá pequenas go~as, enquanto a ua pr6xima ao nUCleo 

do 

produzirá maiores gotas. No centro do jato, existe mistura de 

ra das gotas devido à turbulência dos limites do fluxo, 

do braço oscilante, que se choca com o jato. 

Nesse 61timo, as gotas formam-se pela energia do choque do 

braço com o jato e pelo consequente movimento repentino do 



jato (BERNUTH & GILLEY, 1984). Em iguais condi 

de um bocal, um jato de menor diâmetro tende a se 

separar, e a ar penetrará no seu interior mais rapidamente do 

que em um bocal maior. Devida a isso, acorrerá maior 

diferencial de velocidade entre ua e ar, maior espalhamento 

da jato e portanto a formaç~o de gotas menores (KOLL, 1974). 

da aspersor é causada pela jato de 

ndo o 

aspersor é operada, o braço oscilante interrompe u jato de 

e é forçada para dei ja. to 

mola, e interrompe o jato novamente. Ao retornar, entretanto, 

o braço golpela o lado do aspersor, causando um leve giro. 

Esta aç~o é repetida em movimento de batida continua, 

originando a rotaç~o lenta do aspersor. A velocidade de gira 

é controlada pela tens~o da mola da braço oscilante, senda 

fundamental que o aspersor gire a uma velocidade a 

tamanhos de aspersores. Geralmente eles 

asperso r existente na mercado apresenta uma diferente faixa 



de press~o de trabalho, na qual o paorao de distribui 

ser considerado adequado. 

o volume e a ~axa de aplica 

aspersor normalmente varia com a distância em rela 

o padr~o dessa varia é chamado de padr~o de distribui 

bocal. Bocais operando em baixas pressbes apresentam padr~o 

n~o uniforme (mais 

afirmam que o padr~o de distribui 

de bocais e press~o de operaç~o. Para 

alcance e forma do padr~o. 

BRASILEIRA DE NORMAS T~CNICAS 

(1985) define o raio padr~o como a distância medida na linha 

de coletores, do centro do aspersor até o ponto mais afastado 

que recebe uma taxa igualou maior a 0,25 mm/h. O raio r~o 

molhada pela lateral de aspers~o, podem ser determinados a 

determina o máximo espaçamento de aspersor, necessário para 

obter uniformidade aceitável. Desta forma, indica o custo do 

equipamento e/ou necessidade de m~o de obra (KINCAID, 1982). 



CHRISTIANSEN (1942) a uniformidade de 

o do aspersor é fortemente influenciada pela forma do 

perfil triangular produz a distribui mais uniforme sobre 

uma grande área, quando o espaçamento e a pressào sào 

a. 

Conforme WILCOX & McDOUGLAS 

seguro analisar a uniformidade de distribui 

irregulares podem apresentar uma distribui de ma. :i, '",'i 

uniforme em determinados espaçamentos. Recomendam que sejam 

verifica.dos os coeficientes de uniformidade de 

distribuiçào e o coeficiente de a.mplitude. Segundo KINCAID 

,::tp 1 i c,:;t 

C(}f1d :i. 

irrigaçào por aspers~o sào muito afetadas pelos perfis de 

a.plica e o • .t _ .. 
L!i::::; 

cCimb i n·3. aplic:.a. 

(1981) também analisou os perfis ~ concluiu que estes sofrem 



.l J. 

influência da combina de diâmetros dos 

propulsor e ejetor! alertando para a necessidade de estudos 

que determinem as melhores 

aspersores nacionais. 

importância da velocidade de rota dos aspersores, 

afirmam que quanto maior a velocidade, maior a superfície de 

resistência oferecida pelo ar será maior e a distância total 

percorrida será encurtada. 

em cada quadrante foi responsável pela 

desuniformidade de distribui em muitos testes realizados. 

na. clF2 

geralmente ocorrem devido a varia 

m6veis quando a aspersor está em diferentes posi 

força de movimento é relativamente constante, a varia na 

da. .·-t .. , 
t. • .i.:::>' 

friccionaI. Quando o aspersor opera sob press~o adequada o 
, 

desbalanceamento do giro devido à fricc~o tem pouco efeito na 



realizar uma revolu completa entre 30 e 120 

dos aspersores 

rotativo uu estacionário, sendo os primeiros mais utilizados 

Podem ter um ou dois bocais, onde o bocal de 

proximidades do aspersor (BERNARDO, 1989 

Os aspersores rotativos 

rápida e de revolu lenta. Os de rev. 

velocidades de 1 a 2 rot./min ou até menos do que isso, mas 

nunca devem girar a mais de 3 ou 4 rot./min. (CHRISTIANSEN, 

9 
t.:~ VIFOND 

aspersores, senao que os de baixa press~o operam entre u.7 e 

2 l{c:.i /c a. r·· ... r",-~ 
t..t l~_.; .-:::>. '"" 

bocais de diâmetro pequeno. 

tion in "arid zona irrigation". 
Berlin, Ed. Yaron, E. Danfors and Y. Vardia, 1973. 



ndo c: i t .~~. c1 (} 

press~o de serviço de aspersores varia de 6~ a 896 KPa 7 a 

92mca). A maior parte dos aspersores usados no campo está na 

faixa de pressào intermediária desses valores. Entretanto, o 

aumento crescente nos custos de energia está determinando a 

escolha de aspersores de baixa pressào. 

funçào da press~o de operaç~o: 

Tab('2la. 1 Classificaç~o de aspersores quanto à press~o de 
servi~o (BERNARDO. 1989) 

1 :.;~ {j. :.:::;/j 

Gigantes - Médio alcance . .::f.()() -:3. ~3(j() "::z'-'t 
... J\ .... a /:.Ji) 

:.:1 (i() a 1 ()()() t:!-
.. 

;:~3(:~ u a. 

KELLEP. 

(de 105 a 210 KPa): tem bocais simples ou duplos, diâmetro 

molhado de 18 a 24 m., taxa de aplica o mínima recomendada 

llmlces superiores da faixa de press~o. 

3 Pl.~iIR, c. N.; 
~3C;t··t I L 'r z ; 

HINZ L.tJ. l-.!,,; FHClErr , 
.T.lrrigatiofL 'j T 

i • 

Irrigation Association, 1983. np. 



2 ~ 1 • 2 • 3 • Se 1 de 

somente uma correta sele 

permitindo uma boa uniformidade na distribui da. 

Diversos critérios podem ser utilizados para a 

dos aspersores de um sistema de irriga o. 

Entre eles, destaca-se a uniformidade de distribui 

Clu .. 3.ndo 

do aspersor, sendo interessante valores 

elevados para se ter maior eficiência de irriga 

afirma que os aspersores s~o 

normalmente selecionados com base no custo, necessidade de 

escoamento superficial. ersores que produzam gotas 

vento, uma vez que seus padr6es de distribui 

afetados por este fator. 

Na literatura existem diversos critérios para 

4 P{."i I f~~ 1 L:!, t1 tt; }--i I r~~Z, V.j ~ l.lJ,"; r(E~ I I) '} C:: t>; F'F~,C}~3-r 1j i< r. F<,,, r i nk ler 
irrigationt1 :.~',~ f~::Cfu !/·JB,·~;hi.nt~Jtc)n} r"inklt.~:lr· Ir-r·}.%;ta.tic)n 
Association, 1969. 



f 

I ne! i Cf::, 

(Ip), proposto por Tanda, citado por GARCIA (1986): 

ond,,;~ , 

I Indice oe Pulveriza 
p 

d - Diâmetro do bocal mm 

Press~o de opera o 

"r a. bel ~::;. :2 .~.. T', i ~} C} ·~s c1 E~ !~:j CJ t .:3. '1 c1 E? c:: t-J 1 t :i \/ C) "::';. SI c1 E0 ~:; CJ .l C) .~; f2 rn "í:' tI ~-i d C1 

.-. ..,'" 
t.} '] .. ::; () 1 ~5 

Indice de os~o or Tanda 

CULTI\/OE 3DLD 

Pequena ou muito Flores, hortaliças, Argiloso 
r)!:;?C·Lt~2rlB. TLtfnCi ~ a 1 t:::t;c: ,; 

U. fiCJC} l<ELLEF 

Pa.·:::; tagen·:s, 
c: .:~. p i r1 f? i r~' .~3. '5 

fabricantes de aspersores especificam o diâmetro molhado para 

de diâmetro de bocal e press~o, para 

cada tipo de aspersor da sua linha de fabrica 

é comum as recomenda de espaçamento serem feitas com base 

para se fazer recomenda 



A velocidade de rota o é um importante fator 

a ser considerado na sele o do aspersor, principalmente com 

à textura e estrutura do solo. Velocidade de rota 

baixa e vazào elevada, em solo de baixa infiltra 

provocar empoçamento e escoamento superficial. Para uma boa 

uniformidade de distribui o giro oeve ser uniforme nos 

quatro quadrantes (RIBEIRO, 1982). 

noo JAMES (1988), a taxa de aplica 

parâmetro extremamente importante para a seleçào do asperso r 

adequado ao solo, à cultura e ao terreno em que opera. Se a 

taxa de aplica ocorrer empoçamento, 

escoamento e erosào. 

a,p 1 i C·3. di·::.t:r·ib~..!.i 

razoavelmente boa e alta eficiência sob condicbes climáticas 

favoráveis, é de 3 mm/h. O critério básico recomendado para 

aplicaçào de um aspersor, 

citado por LEME, 1987) LEME (1987) ressalta que a 

com base neste critério fornece boa margem de 

do escoamento superficial, mas 

5 Hn I SE 'i H" p,,,; Dnr·.!hif~r\!, Í/ . .j" i,.J,,; PHE:LJ~N, J . r ,,~ L {:il,·JI-·H::)["··,! 'i L" F' • ; 
SHOCKLEY, D.6. The use Df cilinder infiltrometers to 
determine the intake characteristics of irrigated soils. 

I~~q r i CU. 1 tu. rt? 

Conservation Service, 



,;, ,... 

considera o intervalo de tempo em que o solo teria condi 

de receber um volume adicional de ua. 

2~1.2.4= Possibilidades técnicas em ba i x·;:t 

press~o 

press~es mais baixas, jato adequadamente 

rado e uma distribui aceitável, tem sido estudadas e 

s por diversos pesquisadores. 

o padr~o de aplica de aspersores de impacto 

poae ~=I variado pelo ajuste da press~o no bocal, ou pelo uso 

de defletores, múltiplos bocais e bocais difusores. Quando se 

utiliza press~es reduzidas, a padr~o assume forma indefinida, 

sendo interessante quebrar mecanicamente ou difundir a jato 

para produzir padr~o mais adequada (KINCAID, 1991). 

formatos de bocais e verificaram que bocais triangulares e 

retangulares, nesta ardem, apresentaram maior 

',,oi cf C} (3":::-

Conforme os autores, a orienta vertical da maior eIXO do 

bocal retangular mostrou-se mais a pois esse tipo de 

dispers~o resultou em perfil de distribui 

horizontal. DADIAo & WALLENDER (1985) também 

• r • J 

1. n(]LtZ :t(]~:i , 

em ser efetivos em baixa press~es de opera 

pr'Clc:ll...lzincío r~es de distribuiç~Cl aceitáveis. 



através do uso de boc~l menor. Para provocar a 

e reduzir o tamanho de gotas, sem o uso de altas pressbes, 

utilizar mecanismos como agulhas que penetram o Jato, 

orifícios ovais, triangulares e retangulares ou outras formas 

orifícios n~o circulares jatos difusos e 

melhoram os padrbes em baixas pressbes. A desvantagem dos 

bocais com jato difuso é que o jato apresenta maior ~~ 

menor raio de alcance e é facilmente desviado 

oscilante t~o eficientemente quanto o jato normal, ndo 

resultar em problemas de rota . Um bocal secundário também 

ser usado para preencher por 

1991). Em seu trabalho, o autor analisou o uso do defletor 

intermitente. e concluiu ser este um mecanismo eficiente para 

modificar o padr~o de distribui 

.' : " . Cf 1~5·GrlDt.!.1 naC) 

necessariamente 6timo, sendo que um padr~o maIs retangular, 

cDndi 



ia na irriga 

2.2.1. Tendências e necessidades 

A crescente eleva dos custos de energia tem 

notadamente em sistemas de irriga por aspers~o~ em TU 

Diversos pesquisadores tem se dedicado a esse tema~ que tende 

a. 

desenvolvimento de sistemas e técnicas de manejo. 

afirmando que elevada economia ser alcançada quando se 

rem que 1SS0 seja 

considerado nas previsbes de desenvolvimento da indústria de 

aumento oos custos. Salientam que o projeto de 

equipamentos e a melhoria no manejo dos sistemas de 1rr1ga 

cna. :i . . ~; do'::; 

-V', 
I.;.', 

o dos custos de energia deve conduzir à discuss~o dos 

conceitos de projeto e manejo de sistemas de irriga 

para reduzir o consumo de energia em sistemas de 

aspers~o, os autores colocam o uso de aspersores de press~o 

mais baixa, uso de laterais de compensa 

uados para baixa press~o e reforma de sistemas 



MARQUETTI et alii 

0ltima década, levaram ao surgimento de inova 

dos sistemas de aspers~o. Assim, a ind0stria tem introduzido 

saída e bocais diferentes, permitindo aos mesmos trabalharem 

satisfat6riamente em baixas pressóes (1,4 a 1,8 

alternativa bastante viável e eficiente a ser considerada nos 

redu .,..1 ~ •• 
i .. .t t::: 

sistemas pressurizados. Em seu estudo, :::3Ci~!...DPP I 

conclui que os maiores índices de redu 

recalque; e que, com altura de recalque nula, a redu de 

atingir 44%, quando aspersores tipo canhào sào 

substituídos por aspersores pequenos. 

HEERMAN (1983) afirma que os custos de energia 

triplicaram entre 1975 e 1980, nos EUA. 

no uso da irriga por aspers~o. Uma das 

alternativas com boa perspectiva é a utiliza 

de press~o malS baixa (SOARES et alii, 1991). 

i<INC{i I D de} 

panorama energético verificado, existe a necessidade de se 

descobrir maneiras de operar sistemas de aspers~o a pressóes 



reduzidas, sem a redu ae espaçamentos e mantendo-se ooa 

uniformidade de aplica 

2.2.2. Sistemas de baixo custo e economia de energia 

em baixa press~o 

interesse nos últimos anos, devido a crescente eleva dos 

nho adequado, todos os aspersores necessitam de uma 

certa press~o mínima. Alguns s~o projetados e operam melhor 

sob press6es altas mals de 21 mca), enquanto outros operam 

satisfatoriamente em press6es de 7 a 14 mca. As necessidades 

press~o, logo o custo mínimo de bombeamento resulta do uso de 

C~ tJ. ';:;. t: Ci 

bombeamento era somente uma pequena parte do custo total de 

o de sistemas de irrigaç~o. 

GILLEY (1983) afirma que em muitos locais dos EUA, os custos 

de sistemas de irriga o (principalmente custos 

com n. ciD 



combustlveis, tem proporcionado impulso para que se faça um 

devendo também ser considerado no projeto de novos sistemas. 

1PT (1989) também realizou análise dos custos de irriga de 

terras altas, em tres importantes regi6es do estado de S~o 

Paulo. O estudo concluiu que os custos operacionais s~o os 

que mais pesam no custo da irriga e nestes, o maior peso 

rE0ca. i nc} energia elétrica. 

com ::::;8 , 1 () 

60,64 %. A participa da energia elétrica no custo total é, 

em média de 15,3 %, com amplitude de 8,43 a 25,48 %. 

este estudo, o custo operacional deve ser melhor considerado 

fundamental para a redu dos cus~os de irriga 

unidade de água podem ser significativamente 

bc.l.sc:.:3. 

desenvolvimento de vários tipos de sistemas de baixa press~o, 

onde aspersores operando a 10 mca podem ser espaçados de 

a 15 m. Sistemas de baixa pressào desse tipo assemelham-se em 

muitos aspectos a sistemas de maior press~o. 

Conforme NATIONAL RAIN EIRD SALES & ENGINEERING 



baixa press~o utilizando um mesmo modelo já existente, tendo 

de pino dispersor para melhorar o padr~o de 

mostrando-se apto para uso em espaçamentos de 12 x 12 m. 

tivas de da ia 

Gravitacional para Acionamento 

Dl.. I EENEP. 

recentes preocupa 

interesse por sistemas de pCJr" 

aspers~o que operam em pressbes mais baixas (35 a 210 KPa). 

.:3. p r"c)dtJ.:::':i. cia . 

diferença de eleva entre a fonte de 

é suficiente para operar os sIstemas sem a 

necessidade de bombeamento. Nesse caso, o custo reduzido dos 

tubos de baixa press~o (concreto n~o reforçado, plástico de 

parede estreita ou cimento amianto), nCJ 

Esses sistemas tem a desvantagem do maior requerimento de m~o 

estas estar~o espa s de somente 6 a 9 m. Salientam que as 

aspersores e proporcionar adequada do jato. Os autores 



produzir umedecimento relativamente uniforme, 

sistemática com suficiente sobreposi o. PEROLD (1974) relata 

metodologia para u cálculo econ8mico de tubula 

considerando o aproveitamento otimizado dos desníveis. 

pressbes de 7 a 14 m podem ser desenvolvidas por gravidade, 

conforme a situaç~o, sistemas que possam operar nessas 

salientam que, em alguns casos, a fonte de 

cota superior apresenta diferença de eleva 

excede a press~o requerida no sistema de aspersào. Onde isso 

desnecessário o bombeamento. 

-::d i i 

método seja muito importante no desenvolvimento das regibes, 

principalmente naquelas montanhosas onde fontes, dep6sitos e 



rios situados em locais elevados, podem proporcionar pressào 

gravitacional ao sistema. 

2.3. Avaliaç~o de sistemas de 

2.3.1. Coeficientes de Uniformidade 

cc)!n 

o, dentro de um padrào de aspersores sobrepostos. 

Os padr~es de distribui o da aspersào sào entào comparados 

com outros, através de coeficientes calculados por meio dos 

valores de precipita 

Técnicas para avaliar esta uniformidade I tais 

como medidas do volume de água em coletores distribu1dos no 

padrào do aspersor, tem sido desenvolvidas e extensivamente 

utilizadas. A uniformidade tem sido caracterizada, usando os 

proporcionam bases quantitativas para comparar o nhCl 

relativo dos diferentes sistemas (SOLOMON, 1985). 

horizontal da l~minas de tJ.a. 1- c: C){T! 

medidas de superfície. O mais conhecido e largamente usado em 

por CHRISTIANSEN (1942) 



CUC Coeficiente de Uniformidade de Christiansen 

X Lâmina ou volume médio coletado 

Xi - Lâmina ou volume coletado no i-ésimo coletor 

T.:efH 

crescentemente popular é o Coeficiente de WILCOX & SWAILES 

CNS= (l., 0- i> 100 (3 i 

CWS - Coeficiente 

x - lâmina ou volume médio precipitado no coletor 

WILCOX & McDOUGLAS (1955) utilizaram 3 indices 

para caracterizar o desempenho de aspersores: Coeficiente de 

Coeficiente de AmplitudeCR). 

H-L 
R=200 H+L . 

H - maior valor coletado 

- menor valor coletado 



'--', ~"'l 
,,'::. / 

o menor valor é zero 

Os autores concluem que estes 3 índices stro suficientes para 

avaliar adequadamente a uniformidade da distribui 

WILCOX & SWAILES (1947) sugerem um valor mínimo 

de 70% para o Coeficiente de Wilcox e Swailes. 

questionam o valor mínimo aceitável de CWS = 70%, proposto 

•• .1 _,_ 
Li !::.': 

uniformidade a um razoável Coeficiente de 

concluíram ser necessário visar um coeficiente 

de uniformidade (CWSl, de no mínimo 75 a 80 %, os quais devem 

levar a Coeficiente de litude(R) de cerca de 93 a 77. 

CORRY· citado por OLLITA (1986) salienta que 

de uniformidade é 

estat1stico mais corn!..J.m pa. ra. 

irrigaçtro por asperstro. Por conven , o valor de 80 % 

mínimo aceitável para o desempenho normal do aspersor. 

realizaram estudo de 

padrbes de distribui de diversos tipos de aspersores de 

rinkler evaluation. Davis, University 



c: CJrnc) 

características da distribui o. Os autores consideraram um 

CUC mínimo aceitável de 70 %, seguindo a prática comum citada 

KELLER & BLIESNER (1990) afimam que, embora o 

conceito de valor baixo seja relativo, valores de CUC < 75 % 

s~o geralmente considerados baixos, mesmo para campos gerais 

e forrageiras. Para culturas de elevado valor, um CUC > 84 % 

nii$~ · .. i···· .. ·· c:: ()(n 

manual, é de 80%. Em condi ce vento e projeto ina 

o CUC pode ser considerávelmente menor. O valor de CUC de 80 

C::C)fH fna rli.J.a 1 :~ 

Entretanto, é reconhecido que valores típicos de campo podem 

2~3~3Q Limitaçaes de usa das coeficientes 

podem produzir iguais valores de CUCo Acrescentam o fato de 

que o CUC n~o dá ênfase aos desvios abaixo da média, que s~o 

mais criticas na prática. Quanto ao coeficiente de Wilcox e 

7 HART, W.E. & HEERMAN, D.F. Evaluating water distribution 
of sprinkler irr tian " FDr't Co11 i n-::; , ColDradc, 



a. uadamente os padr6es de distribui satisfat6rios dos 

n~o satisfat6rios. Os autores sugerem um novo coeficiente que 

considera os desvios das médias de grupos de leituras abaixo 

e acima da média geral. 

espaciais diferentes de 

produtividades de uma cultura. 

coeficiente de cálculo simples, mas que fornece apenas uma 

informaç~o relativa da distribui 

utilizado diretamente como eficiência de aplica 

existem outros fatores que influenciam na sua determina 

CULVER & SINKER (1966) comentam que o CUC n~o 

é sensível para a representa oe variaç6es nos padrbes de 

di'3tribu.i sugerindo o uso do Coeficiente de Varia 

DAVIS (1966) afirma que o Coeficiente de Wilcox 

devido a dificuldade de 

disso, tem sido muito utilizado nas análises de distribui 

undo HEERMAN (1983) 

usado pela indústria de irriga para avaliar e comparar 



índices estatísticos (média e desvio padrâo) s~o suficientes 

ua. " 

Conforme SEGINER (1987>, uma retrospectiva nos 

estudos de coeficientes de uniformidade dos altimos 40 anos 

mostra a desnecessária procura do coeficiente ideal, quando 

na verdade os índices estatísticos tem estado disponível para 

uso imediato. O autor recomenda o emprego do Coef. de Wilcox 

de 

dispersâo, e o uso do Coeficiente Christiansen somente para 

estudos analíticos especiais. 

afirmam a grande 

diferentes equipamentos e condi 

no 

caoa coeficiente, o CUC ~em sido e!eL~O na maior parte dos 

equipamentos das indastrias, tendo por LSSO se tornado 

bastante popular ao longo da hist6ria da aspersâo. 

estudos mais detalhados dos processos de movimento da no 

nesse deslocamento. Assim, pesquisadores tem estudado o 

fenSmeno de redistribui c::: ela. ua no solo, na tentativa de 

otimizar o uso de sistemas de irriga 



o uso dos coeficientes de uniformidade atuaIS 

r';::~ d i ',c,. t r· :i. b í.J. i 

sendo esta distribui 

na superfície. Entretanto, a 

.,. 
-:::1. 

ql...!.€? "' ......... " .. 'f 
\ <;"::.;;:í-, .r_ 

influéncia no rendimento das culturas. ~ necessário o estudo 

de um coeficiente de uniformidade efetivo, que 

disponível para ct~ culturas, considerando a 

redistribuiç~o e os parâmetros do solo. A intera 

fatores pode conduzir a projeto e manejo mais otimizado dos 

sistemas de irriga 

D,::,'\;' i do •• .1 .... 
l..1 1:::.: potencial existentes 

verticalmente e lateralmente dentro do perfil, causando uma 

melhor uniformidade tJ . .3. cio 

• • • 't 

lrilC:la . .i. o na superfície, tipo 

alcançar o sistema mais econ6mico possível (COHEN & BRESLER, 

concluíram que existe um processo de redistribui (Ja. 



acréscimo na uniformidade de umidade dentro do perfil 

redistribuiç~o tende a equilibrar U~ diferenças de umidade no 

(1984) quantificou esta varia 

c: C} ri c: ]. L~ i t.l. q u. {::~~ .::i 

está relacionada com a textura. Durante o processo de 

a uniformidade aumentou de 60% para 73% em um 

solo areno-siltoso e de 60% para b/% em um solo arenoso. 

SOLOMON (1979) conduziu estudo para analisar a 

variabilidade dos resultados de ensaios de uniformidade de 

resultados s~o alterados 

c: CJ 1 f.:: t: a. cl C) ':::; 1 da. 

diferenças físicas de aspersores de um mesmo modelo (bocais, 

diferenças de fabricaç~o, podem afetar significativamente as 

devido às incertezas na determina do CUC, este índice seja 

em ser esperadas 

no ~ltimo dígito. 



;m intervalo de confiança oe 95% e uma tolerància no CUC de 

ensaIOS de distribui f!..:.: ';:~. p a. c: i a. 1 Cl f,.:: 

C:C}íH 

pa, r~a. 

<simulando lateral em opera ); e ensaio oe campo com um 

p.s. r,~l obt!?!.n 

simulada, segundo a 16gica matricial. Enquanto 

o primeiro é limitado a uma condi 

operacionais de projeto com a realiza '.,,1 

de um único ensaio. 

climáticas semelhantes. O padr~o 

individual fOl sobreposto, simulando Q opera 

us resultados demonstraram a validade desse procedimento, uma 

vez que as OlTerenças verificadas foram muito pequenas. 

WILCOX & McDOUGLAS realizaram seus 

individuais de cada c: c]cn 

coletores distribuídos numa malha de 1,524 x 1,524 m. 6s, 

foi realizada sobreposi rbes individuais para obter 

em caoa espaçamento desejado. 

KINCAID (1991) também realizou testes externos 

com um único aspersor, utilizando espaçamento de coletores oe 

2 m, altura do bocal oe 0,6 m e dura o de 1 a 2 hrs. Um 



programa de computador foi usado para calcular a uniformidade 

em diferentes combina 

l...Jrna 

c: C] fIei :L 

climáticas dificultam considerávelmente a 

trabalhos cientificos e dos ensaios de fabricantes. 

')",'nto 

percentuais de sobreposi o dos perfis dos aspersores para 

diversos intervalos de velocidade de vento. A caracterIza 

de componentes, que visa fornecer subsidios técnicos 

projetistas, nào deve estar atrelada a valores aleat6rios do 

dada localidade ou regiào. Essa deve ser feIta no 

técnicas já existentes. 

Ensaios de laborat6rio, realizados em ambiente 

tornando mais precisas as determina e mais confiáveis as 

'" maior universalidade e será posslvel melhor compara 

os parâmetros de interesse para projetos. Além disso, esse 



tipo de ensaio reduz o tempo e o espaço flsico necessários à 

entre pesquisadores e fabricantes, de uso de ensaios radiaIs 

em ambiente fechado para caracteriza o de equipamento. 

COELHO et alii (1992) afirmam que a disposi 

dos mesmos. Os autores realizaram estudo visando 

retangular e radial, analisando valores de CUC dos ~es~es. 

Concluíram que existe elevada correIa o entre os resultados 

ensaios radiais para testes em laborat6rio, pela facilidade 

in'":; t ,'t 1 <:l, operacionalizaçào, 

possibilidade de extrapolar resultados. 

Considerando um 0nico aspersor trabalhando em 

condiçbes sem vento, e sendo mantidas uniformes a vaz~o e a 

funç~o da sua distância em rela 

. Também, a lâmina de água distribuída por uma 

rede de aspersores é a combina das lâminas distribuídas 

ua oe um aspersor é 

sem vento, pOIS nestas condi 



enderá somen~e do padr%o caracter1stico do 

d() 

interessantes os estudos em ambiente protegido, eliminando as 

utilizaram ensaio radial com coletores espaçados de 0,60 m, 

em testes de 1 hora de dura , para avaliar como os vários 

componentes do aspersor afetam a sua distribui de 

GRIFFIN (1978) simulou ensaio de campo, usando 

perfil de distribui ua de um ónico aspersor, obtido 

malha de coletores mediante a rota o do perfil em torno do 

eiXO do aspersor. Foi'feita a interpola 

da malha que n~o coincidiram 

í".'3.d i .:3.1 " p.s. r··t i r simulaç%o das precipitaçôes 

para os espaçamentos de 

interesse. Esse procedimento demonstrou a grande economia de 

tempo, trabalho e recursos que podem ser conseguidos com o 

uado dos recursos de informática, simplificando os 

testes e mantendo a representatividade. 

Os perfis de aplica dE' ua s%o importantes 

pa.r"'a. 

operacionais (pressôes, bocais, modelos, espaçamentos, etc.). 

Esse perfil pode ser determinado através de ensaio com um 

braço radial de coletores, em local coberto. Com o giro do 

perfil, é produzida a malha espacial, para ser sobreposta nos 

espaçamentos de interesse e usada no cálculo dos eues 



coletores espaçados de 0,5 m. A altura de bocal adotada foi 

de ± 0,8 m, que é aproximadamente a altura usada pela maioria 

m6veis, varia de ° a 1 ml. 

KINCAID (1991) trabalhou no desenvolvimento de 

aspersores, utilizando ensaios radiais padrào, internos, com 

linha única de coletores. Os testes radiais foram conduzidos 

para estudar padrNes de distribui 

com coletores espaçados de 0,5 m e altura de bocais de cerca 

de 0,6 m acima dos coletores. 

e a economicidade 

alcançada com os ensaios de distribui ra.clia.l, indica.m 1...i 

."~ t·· ... 
' .. .1 f:::: 

uniformidade em locais fechados, na ausência de vento. 

(COELHO iE.'t a.li1., 1992). 

Os padrNes de distribui sào necessários na 

pesquisa, no desenvolvimento de novos prot6tipos, no controle 

de qualidade de fabr1.cantes e na avalia fi::~~ i ta. pc}r 

de usuários, requerendo rotina de testes com um 

grande número de combina aspersor-bocal-pressào. SEGINER 

radiais para a determina desses padrôes em aspersores. Os 



precipitados em um perfil, a partir de ensaios com coletores 

dispostos radialmente. 

2.3.4.2. Coletores espaçamento~ representa-

tividade 

dentro de uma malha, 

está relacionada à precis~o, à economicidade e 

do ensaio. A uniformidade de distribui 

do padrào determina os espaçamentos necessários a uma 

eía. ~, tJ.fn 

no caso de um padrào desuni forme, 

densidade de amostragem a torna-se ainda mais critica 

o autor afirma C:~j,je U.iH 

espaçamento de coletores de 0,61 m cada coletor - 0,27% do 

isso utilizado como padrào de compara 

Os resultados de DAVIS (1966) mostraram que uma 

baIxa densidade de amostragem pode resultar em valores 

enganosos dos parâmetros da distribui particularmente se 

desuniformes, cada coletor deve representar no máximo 2,5% da 



campo com um aspersor e concluíram que, para valores de CUC 

devem ser adotados coletores que 

representem áreas máximas de 6%, 4% e 3%, repectivamente. 

dos coletores usada em seus ensaios 3x3m lcoletor - 9,29 m2 

em 70% dos ensaios; e 2,15x2,15m lcol - 4,64 m2 em 30% dos 

para realizar inferências a perfis que apresentam 

grande desuniformidade de lâminas ao longo do raio (caso de 

no caso de perfis desuni formes, coletores mais 

MAREK et alii (1985) realizaram estudo sobre o 

Concluíram que a lata de 61eo apresenta aceitável exatid~o, 

o que, associado ao seu baix1ssimo custo, permite indica 

para uso em larga escala nos ensaios. 

2.3~5. Durabilidade dos aspersores 

maior durabilidade devido ao menor ste, e por isso s~o 

indicados para os sistemas portáteis. 

portátil, os aspersores operam continuamente e portanto s~o 



muito mais eXIgIdos do que nos sistemas fixos. Alguns 

sistemas portáteis exigem 2000 noras de opera 

u.rna. 

aspersores raramente operam maIS do que 100 horas por 

pouquíssimos dos aspersores antes usados em sistemas tlXOS, 

mostraram-se apropriados. Alguns astaram-se em menos de 

uma temporada. Por essa raz~o, o processo de fabrica 

aspersores para esse tipo de sistema ceve ser mais rigoroso 

de campo desse autor 

indicam que aspersores usados variam mais sua velocidade de 

o do que os novos, havendo grande diferença 

linha lateral. A vida útil de diferentes tipos de aspersores 

ser considerada, podendo ser obtida de outros usuários, do 

fabricante ou do vendedor 

visando verificar as co 

sobre alguns de seus índices técnicos. Concluíram que 

aspersor MAR-90Z apresenta durabilidade aceitável. 

(1982), conduziram testes de campo em grande amostragem de 

E!p[:F~.I~, G. il:é K{:i FU"I E L I , D. ri 
IRRIGATION TECHNICAL 

study of sprinkler 
C~ C} r"'~ F' E: fi, t~= ~\~ c: E: C) F' 

ASSOCIATION, San Francisco, 1979. 

}. (]r1~~f;:!··./ i t ~I/ ~ I r1 ~ 
'r i'iE:: I Fi.fi, I (3t\ 'r I (Jf'-,.~ 



períodos de 400 a 15.000 horas, sob diferentes qualidades de 

. Os resultados mostraram excesso de vazào médio em torno 

diâmetro/horas de 

\..la 

KARMELI et alii (1982) desenvolveram um modelo 

de decisào para analisar econ8micamente o 

r'{·:·7:citJ. uniformidade de distribui 

de Concluem que o tempo 6timo de 

troca depende dos parâmetros de opera do aspersor <vazào, 

pressào e vida útil do aspersor; e custo e vida útil efetiva 

do bDca 1). E::fn conG 1 

bocais devem ser substituídos frequentemente, isto é, entre 

7 a 12 vezes durante a vida 00 aspersor (aproximadamente a 

Com u uso de bocais de 

qualidade, o desgaste é reduzido, e a troca deve ser feita 

uma ou duas vezes durante a vida útil. Também salientam que, 

controle da reposi regular dos bocais. 

SANTOS & SOARES (1992) analisaram aspersores e 

outros componentes de sistemas de aspersào, e concluíram que 



a vida Gtil de alguns aspersores nacionais está bem abaixo da 

recomendada pela literatura. Salientam a necessidade oe 

técnicas de durabilidade que possam subsidiar a 

de aspersores nacionais. 

ia dos ensaios e normatiza 

muitos sistemas de irriga por aspersào foram instalados 

interessados em fabricar ou vender equipamentos. A 

espectativas inicialmente geradas, determinou o abandono oe 

alguns sistemas e a retomada da irrIga o por sulcos. 

das indGstrias fabricantes tem sido determinante no tipo de 

equipamento escolhido pelo agricultor. 

foram cadastrados 43 fabricantes de equipamentos de irriga 

por aspersào, senoo que apenas 3% mantém um nivel de controle 

U.H1a 

desenvolvimento de produto, de controle mais sofisticado de 

qualidade ou campos de 

necessidade de realizaçào de ensaios de 

mesmos e proporcionar ao usuário o real 

material adquirido. 



·~q·:.:5 

equipamentos de irriga 

,-'~ ...... 
\...1::::' 

verificados naqueles países. Torna-se evidente a importância 

de um programa eficiente de normatiza 

principalmente quando se verifica 

ida expansào de unidades 

.. .I .~. 

u,"" 

Por tudo ISSO, é fundamental a elabora 

a. 

credenciados para desenvolver ensaios, a divulga 

normas e critérios técnicos mínimos, e estudos para a 

:;:~ 1. j, :i. 

falta de ensaios de desempenho nos equipamentos nacionais. 

p :i. VCl·····ClÕ';;nt ra '.I. 

instaladCls em Guaíra (SP), Clnde se verificClu que as lâminas 

aplicadas pelCl equipamento nas velClcidades respectivas, 

correspClnderam às indicadas pelos fabricantes. Concluem que 

um prClgrama raciClnal de manejo nàCl ser efetuado com base 

nos dados do fabricante, e recomendam ensaios de campo para 

mais modernos de irriga apresenta falhas alarmantes, que 



somente podem ser sanadas pelo desenvolvimento criterioso e 

sérlU de ensaios de 

SANTOS & SOARES (1992) analisaram o estado de 

o dos aspersores e de sistemas de irriga 

visando subsidiar a sele 

equipamentos. Constataram que diversos aspersores do mercado 

nacional apresentam graves deficiências de opera 

falta de manutenç~o. Os autores sugerem avalia 

rigorosas do equipamento produzido no pais. 

... ! ~ .... ~ 
tJLl~:::· :L riS t.:~. 1 aclCls 5 

realidade preocupante que pode levar ao mau uso, descrédito 

e até ao abandono da tecnologia de irriga 

. ..1-
r.,l:::.~ 

equipamentos, conduz ao grave problema de falta de apoio às 

quanto na área de infraestrutura e de equipamentos. 

importc~ntF:: 

desenvolvido pela Associa Brasileira de Normas Técnicas 

normatizar métodos e procedimentos de ensaio de equipamentos 

nacionais e internacionais ainda s~o divulgadas de uma 

maneira deficiente, com custos que por vezes inviabilizam o 

acesso às mesmas. Procedimentos de padroniza 



ritérios mínimos ae sistemas deviam ser divul 

pesqulsaaores e técnicos 

interessados. Hsslm, d~ informa ficariam menos restritas 

exigência de padrbes técnicos constantes em norma e sua real 

ria tornar-se uma realidade. 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. local 

05 experimentos foram realizados em dois locais 

c!e 

Universidade de S&o Paulo, Piracicaba/SP. Para a realiza 

dos ensaios de distribui C] f:? foi utilizado um prédio 

com dimensbes de 20 x 40 m, compatível com as necessidades 

dos mesmos, enquanto os demais ensaios foram conduzidos no 

laborat6rio de hidráulica do rti'l,mF:nto" 

da press~o de opera , marcas, modelos e 

bocais 

3.2.1. Critérios utilizados 

de ( :t () 

de Bspersores nas pressbes inferiores a 20 mca. 

O limite inferior (10 mca) baseou-se em experiêcias pessoais 

9 1 mca = 9,8 KPa 



anteriores, onde foi verificada pressào mínima de ~~IU para 

alguns aspersores. 

Foram mantidos contatos com os 

fabricantes visando subsidiar esta escolha. 

do Ja~o na faixa de 

pressào de interesse. Assim, escolheu-se bocais de no máximo 

fndice de Pulveriza <. 1\=) ) 

aceitável, e com lSS0 a produçào de gotas te6ricas de tamanho 

importante salientar 

desse critério conduziu a escolha de algumas 

combinaçôes de bocais que nào sào especificadas nos catálogos 

dos fabricantes, mas que podem ser solicitadas aos mesmos. No 

Anexo 1, Tabela 33, encontram-se as especifica 

de catálogo, disponíveis no mercado, nas pressôes estudadas. 

de o BIEHL seterial 



bocal e âng~lo de inclina o de 30*; o A1823 fabricado pela 

Fabrimar S.A Indústria e Comércio, de metal forjado, com 2 

oI c:·!) 
.,.! .... r 

~') ":;' .::. " 
•• : ..... ..1 :: 

fabricado pela Naan Irrigation tems, de plástico, com dois 

bocais, tendo o principal um ângulo de inclina 

secundário um ângulo de 18*. 

As marcas, modelos e bocais selecionados sào 

mostrados na tabela 3. 

EHJC{:,L 
-( fHH1 ) 

EJ I E~~!L 
::~) f!:': t C) r· i -:3. 1 

";r i':: . 
• ~_I ;~ ',j 

Foram selecionadas 5 pressbes de opera o para 

3.3= Procedimento estatístico 

Dez unidades dos modelos da ASBRASIL, FABRIMAR 

e NAAN, e seis unidades do modelo da BIEHL foram retiradas 

aleat6riamente da linha de produ o bocal usaoo no 

aspersor BIEHL 'u~ de 4,0 mm por ser w único produzido, e os 



demais foram escolhidos de cada empresa, segundo os critérios 

anteriormente expostos. De cada marca foram sorteados ~ 

separados 3 grupos de aspersores para compor os ~ grupos de 

aspersores para compor os bocais com e sem pino (utilizando 

ou nào o pino interceptor de • 1 " 

J,~i'G:C)) r. 

sorteados os bocais dentro 

unidades) ae cada grupo de bocais. 

Desta forma, foram ensaiados 3 grupos de bocais 

·i 
" 

(Rk) k = 1 a 3. No caso do BIEHL foi 

nos 5 níveis de pressào (P j ;. 

em delineamento inteiramente casualizado. eJ·::; 

Diâmetro e Pressào. A análise estat1stica 

feita separadamente para e espaçamento de 



'fC):i. 

Coeficiente ae Descarga para cada aspersor. Foram efetuadas 

c::a.da 

modelo;bocal/press~o. 

~ material e procedimento utilizado 

o equipamento e material utilizado constou de: 

- Conjunto moto-bomba 

Filtro de areia e tela 

Válvula reguladora de press~o 

istro de fechamento r ido 

Campânula de fibra de vidro (d= 1,0 m h= ° 60 m) 

Transdutor de press~o, precis~o de 0,5% 

Mangueira de nylon pl tomada de press~o 

- Fios de conex~o 

..... P.f2tpCJ···~pr"c}je:t:c}r" 

Planímetro de precis~o 

MicrSmetro interno (2,0 3,Omm), precis~o de O,OOlmm 

- Micr6metro interno (3,0 - 6,Omm) I precis~o de O,OOlmm 

o esquema de ensaio é mostrado na Figura 1. 



1 

"'. " 

Esquema do Ensaio de Vaz~o 

2 Conjunto moto-bomba 

3 Filtro de areia e tela 

4 Medidor de vaz~o magnético indutivo, precis~o 0,1% 

5 - Válvula reguladora de press~o 

6 - istro de fechamento rápido 

7 - Tubo de drenagem 

8 - ersor ensaiado 

9 Campânula oe fibra de vidro (d - 1,0 m; n - 0,60 m) 

10 Transdutor de press~o, precis~o de 0,5% 

11 Microcomputador 

:1.2 Mangueira de nylon n/ r" . dE? 

13 - Fios de conex~o 



Na Figura 2 tem-se uma vista geral do ensaio de 

vaz~o. 

Figura 2 - Vista geral do ensaio de vaz.o 

o procedimento adotado foi iniciado com o 

zeramento dos equipamentos de med ida de press~o e vaz~o, 

sendo comunicado ao programa do computador. O conjunto moto-

bomba foi acionado e a press~o desejada foi estabelecida e 

estabilizada através da válvula reguladora de press~o. Ent~o, 

cada par de valores press~o x vaz~o era registrado de forma 

automática utilizando um sistema de aquisiç~o de dados 

computadorizado, mediante a leitura em sensores de press~o e 

de vaz~o. Desta forma, os conjuntos de valores relativos à 



arquivo em diskete. 

3~4.2. Processamento dos dados 

C.::i.c:la c: ()~ntJ j. rIa. 

determinados 5 pares de valores de pressào (P) x vaz~o (Q), 

originando uma curva característica do aspersor. Cada ensaio 

obteve-se a equaçào de vaz~o em da press~o de cada 

aspersor, ajustando-se os dados pelo seguinte modelo: 

C) nci f::'? :; 

k e x - coeficientes de ajuste 

pressào no bocal (mca) 

o Coeficiente de Descarga 

determinado pela equaçào: 

Cd - coeficiente de descarga 

Q vazào (m3/s) 

A - área de fluxo (m2) 

da gravidade (9,81 m/s2> 

P press~o no bocal (mca) 

,{:: ........ ; 
! ' .. 0$ •• , 



A vaz~o <Q) e a press~o (P) foram determinadas 

pE01CJ 

microcomputador conectado a sensores de press~o e vaz~o, com 

bocais circulares foi determinada através da medi 

diâmetros com o uso de micrSmetros internos. A área de fluxo 

e projeç~o do perfil do bocal em papel vegetal 

CCrfH 

de água do aspersor 

Este ensaio foi realizado para caracterizar o 

distribui 

modelo!bocal!press~o. Como local foi utilizado um prédio de 

aproximadamente 20 x 45 m, com piso nivelado e pé direito de 

o, o ensaio radial foi conduzido em ambiente fechado, 

sem a influência do vento (180,1990). O ensaio foi conduzido 

para cada combinaç~o modelo/bocal!press~o, com 3 repeti 

material procedimento 

utilizados 

O equipamento e material utilizado constou de: 

Reservat6rio de 1000 1 

- Conjunto moto-bomba 



Válvula reguladora de press~o 

Transdutor de press~o, precis~o 

Mangueira de nylon p/ tomada de pressào 

la de madeira/vidro 

Coletores de alumínio (d= 10,4 cm; n= 11,8 cm) 

- Tubo de pitot acoplado ao transdutor 

- Fonte regulável de voltagem 

Proveta de 100 mI, precis~o de 1 ml 

"'" "1" FI: r' rn b m FI! t r' Cl 

Cronbmetro, precis~o de 1/100 sego 

Na Figura 3 é mostrado o esquema do ensaio. 

8 

10 10 10 

"'" .. ,'"'''''''" .. ,'''''''', .. , .. ,''''''~''''''''''''''''''''' ,U"" """,,,,,,, .. ,,,,,,,,,, ".U""".4 .... ",U". 
/ 

Figura 3 - ~squema do Ensaio de Distribui o Radial 



1 Reservat6rio de 1000 _ 

L Conjunto moto-bomba 

3 - istro de gaveta 

4 - Válvula reguladora de press~o 

5 Transdutor de press~o, precis~o 0,5% 

6 Mangueira de nylon p/ tomada de pressào 

8 Cúpula de madeira/vidro 

9 - Drenagem da c la 

10 Coletores de alumínio (d = 10,4 em; h - 11,8 em) 

de coletores, o conjunto motobomba, o reservat6rio de nível 

constante, a cúpula de ensaio, a célula do transdutor e as 

válvulas reguladoras. 

superior) dos coletores e do instrumental utilizado, onde, 

1 - Reservat6rio (1000 1) 

2 Conjunto moto-bomba 

~ Transdutor de press~o 

4 - r ula e aspersor 

Os modelos a serem ensaiados foram submetidos 

a testes prévios para se determinar a melhor e mais eficiente 

nesses aspersores. Assim, verificou-se que para conseguir 
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Figura 4 - Vista do equipamento utilizado no ensaio radial 

coletar simultAneamente os volumes de água precipitados 

direto do bocal e os oriundos do desvio do braço oscilante, 

torna-se conveniente colocar os coletores dispostos em ângulo 

de 17~ com relaç~o à direç~o perpendicular à face frontal da 

cúpula (ver Figura 5). 



30 

17 

Figura 5 Disposi dos coletores do equipamento 

utilizado no ensaio 



A FigJra 6 mostla detalhes da L 
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r 1 

~lgura 6 - Detalhes da cópula de vidro-madeira 

3 Direcionador de fluxo 

4 - Drenagem da c 

'ft:2cha.dcJ elo 

65, o registro era aberto, sendo estabelecida a 

interesse através da 

press&o. Fechou-se w registro colocando-se os coletores em 

de ensaio, e adicionou-se volume conhecido de 

um coletor idêntico visando a determina 

ambiente. AbriJ-se o registro e aClonou-se simultâneamente ~ 

cron8metro. A press&o foi monitorada durante todo o ensajUj 

com regulagens quando necessário, e a 



ensaio foi conduzido por 3600 segundos e no final 

precipitados nos coletores da linha radial foram medidos e 

anotados em planilha adequada. 

Os ensaios foram realizados em cada combina o 

modelo/bocal/press~o, com 3 repeti (3 unidades de cada 

foram dispostos 

espaçamento de 0,6 m, estando o primeiro a 0,3 m do asperso r 

totalizando um raio de avalIa o possível oe 14,70 m ~figura 

3) Esse raio permitiu uma boa margem de segurança em rela 

prévios com os aspersores indicaram a disposi 

que propiciava a melhor coleta possível das precipita 

verificou-se também que o primeiro coletor, 

situado bem pr6ximo ao aspersor e ao reservat6rio \U,~ m), 

recebia precipita adicional proveniente de respingos 
~, 

c}r~iqir1.::tdc:}·::; n·::~. C::U.pCJI.:1 0':: !:Jc)r'cJa, de} 'f"'c::·::;f:::r·\/~~:.tór-·icJtt Pc}r··ta.rtt:c~';! 

coletor, e substitui-lo por outro representativo da tendência 

da curva de precipita 

especificado segunoo a ABNT (1985) onde o volume mínimo que 



C} 
I •... 

Li ~:::; T 1 nE::: correspondente a u.m~l. de 

c}bt ide) 

i ntf:?i""'PO la 

rJ "f'e:) :i. u.t i 1 :í. ;~i"do pi:i. r'i:i. 

realizar a simula 

espaçamentos de interesse. 

(c:tJC ) ern 

espaçamentos, utilizando-se a seguinte equa 

o per"f'il de precipita determinado no ensaIO 

foi rotacionado para a simula de toda a malha de coletores 

ao redor do aspersor, composta por quadriculas de 0,6 x 0,6m. 

simulados), utilizada con"f'orme o alcance dos aspersores em 

cada ensaio. A simula o de coletores n~o coincidentes com a 

considerando valores de pontos adjacentes 

ua ao redor do aspersor, assim obtida, foi 

determinando-se a 

resultante entre 4 aspersores 

igualmente espaçados. Com estes 0ltimos valores, que simulam 

uma linha lateral operando no campo, em condi 

foram calculados os CUCs (ISO, 1990). 



3.6. Ensaio de velocidade de rota 

velocidade de rota completa do aspersor e a velocidade ae 

o em cada quadrante, durante o ensaio de distribui 

3.6w1. Material e procedimento utilizado 

o material utilizado constou de um cron8metro 

digital, com precis~o de 1/100 sego 

... ·i.····. 
I".! ~;,:: 

determinada medindo-se o total necessário para o 

aspersor percorrer um glro completo. Esta determina 

feita em 3 repeti ao longo ao tempo do ensaio de 

percorrer caaa um dos quadrantes. Em cada quadrante foram 

feitas 3 repeti longo do tempo do ensaio de 

3=6.2. Processamento dos dados 

Os tempos transcorridos para uma revolu 

par-a. 

em unidade usual (rot/min). 

analisados para se verificar a uniformidade de rota 

aspersores. Utilizou-se o critério da norma ISO (1986) para 



teste de uniformidade de que perml~e desvios 

extremos de + 12% em rela ~ à média das determina 

norma, o raio de coletores será representativo e assim poder-

se-á efetuar a rota do raio para obter a malha simulada. 

337. Ensaio de durabilidade 

mudanças nas características de opera 

aspersores, quando operando por um tempo de 1200 horas (ABNT, 

c:· .. ·"... 
t ... !!! i:u. ,.s .~. 

1 •• i t.:.--: 

desse tipo de ensaio, foi proposta metodologia, esquema de 

para que outros trabalhos nesta linha partam 

3~7.1. Equipamento e material utilizado 

o equipamento e material utilizados foram: 

- Reservat6rio de ua 

- Conjunto moto-bomba 



Válvula reguladora oe press~o 

ManBmetro de glicerina, precis~o de 0,01 

F i. q!...i. r~l. "7 

Transdutor de press~o, precisào de 0,5% 

:l 1 () 

de drenagem do sistema 

CronBmetro digital, precis~o de 1/100 sego 

o esquema do ensaio é mostrado na Figura 7. 

7 
( 

5 

9 10 

o===~:c:::::~, I II I!:===~ 
\" _.".l 8 '----'" 

' .... c. G]----J l 

1 

12 

Esquema do ensaio de durabilidade 

64 



1 

Conjunto moto-bomba 

istrador continuo de tempo de opera 

6 Válvula reguladora de press~o 

7 Man8metro de glicerina, precls~o de 0,01 Kg/cm2 

c: 
: .•. J 

9 Transdutor de press~o, precis~o de 0,5% 

:l () nula de fibra de vidro, (d - 1,0 m; h - 0,6 m) 

T tJt:; t.\ 1. a. de drenagem do sistema 

campánulas utilizadas no ensaio. 

3.7.2. Procedimento utilizado 

dos aspersores em intervalos continuas de 120 horas, 

seguidas de 24 horas de repouso, até completar 1200 noras 

Os aspersores de cada modelo a serem ensaiados, 

foram aqueles com maior diámetro de bocal pois o fluxo tende 

a ser mais critico para os aspectos de 

foram operadas na maior press~o efetiva de trabalho (20 mca), 
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Figura 8 - Vista geral das campAnulas 

relativa aos objetivos e interesse deste trabalho de 

pesquisa. Foram utilizad.as 2 repetiçe!es de cada modelo de 

aspersor, seguindo a norma ISO 3951', citada por ISO (1986). 

O controle continuo do tempo de operaç~o foi 

feito pela utilizaç~o de um aparelho registrador de tempo, 

ligado em série ao sistema elétrico de alimentaç~o da bomba. 

Desta forma, qualquer falha no bombeamento, com consequente 

paralisaç.o na operaç.o, foi salientada no papel do aparelho 

registrador, possibilitando futura compensaç~o. Na Figura 9, 

pode-se observar o aparelha registrador continuo de tempo. 

1 ISO 3951, Sampling procedures and charts for inspection by 
variables for percent defective 
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Figura 9 - Vista do registrador de tempo 

o procedimento de ensaio é descrito a seguir. 

Após o zeramento da leitura no medidor de press~o, o conjunto 

moto-bomba foi acionado, fazendo-se a regulagem e 

estabilizaç~o da press~o de ensaio por meio da válvula 

reguladora de press~o. Simul tâneamente o cronômetro e o 

aparelho registrador foram acionados, permitindo--se a 

operaç~o continua do sistema por 120 horas, quando ent~o era 

interrompida por 24 horas. O papel do registrador foi 

trocado a cada 24 horas, anotando-se os tempos de operaç~o 

continua e de eventuais interrupç~es, permitindo compensaçbes 

futuras. Essa rotina foi repetida sucessivamente até serem 
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completadas 1200 horas de operaç~o, totalizando 

aproximadamente 2 meses de ensaio. 

Ap6s a operaç~o por 1200 horas, os aspersores 

foram novamente submetidos aos seguintes ensaios: Ensaio de 

vaz~o (item 3.4), Ensaio radial de distribuiç~o (item 3.5) e 

Ensaio de velocidade de rotaç~o (item 3.6). 

Na Figura 10 pode ser visualizada uma das 

campânulas, com 3 dos aspersores ensaiados. 

Figura 10 - Vista interna da campânula 

Assim, foram determinados novamente 05 índices 

de cada ensaio, visando compará-los com os indices anteriores 

ao ensaio de 1200 horas, e desta forma, verificar 05 



de 

ABNT. 

propostos rorma 

c 
} ... 

da 

Foram comparados os resultados dos ensaios de 

vaz~o, de uniformidade de rota o e de distribui de ua 

realizados antes e 01S das 1200 horas de opera sendo 

permitidas varia conforme os critérios de aceita o do 

projeto de norma ABNT (1984), 

Os critérios de aceita o previstos no projeto 

de norma sào: 

1 A vazào à pressào nominal de ensaio nào deve variar 

mais do que 8% da vazào determinada antes do ensaio de 

durabilidade; 

No ensaio de uniformidade de rota desvios nào 

devem exceder + 20% do tempo médio de rota 

Em aspersores com vazào superior a 0,25 m3/h, o 

Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) nào 

deve ser inferior uele determinado anteriormente, 

menos 10%. 



4. RESULTADOS E DISCUSSAO 

4.1. Análise preliminar 

Conforme já foi citado, este trabalho reflete 

uma proposta de realizar e estimular os estudos relacionados 

ao uso de baixa press~o (10 a 20 mca). Deve ficar clara a 

avaliaç~o desses aspersores em pressbes para as quais eles 

dF:! 

necessário estabelecer critério de operaç~o, baseado na 

da uniformidade de rotaç~o dos aspersores nos ~ 

quadrantes. Tal critério foi de permitir variaçbes máximas de 

velocidade de rotaç~o/quadrante de ± 12% em relaç~o à 

velocidade de rota 

1986). Q= tempos de rota por quadrante e os 

respectivos desvios em rela à média, dos aspersores 

i::::ns·"l i a.do~;:; e 

analisados, tornando possível a verifica o desse critério. 

Analisando-se os valores de desvios, relativos 



i o testadas. Portanto, este modelo apresentou grandes 

de velocidade por quadrante, quando trabalhando na 

faixa de pressbes ensaiada, sendo considerado inad C) pa r·a. 

expos~os. Nos modelos Biehl, A1823 da Fabrimar e 5022/91 da 

que o máximo permitido, havendo amplitudes diferenciadas de 

desvios conforme marca e modelo de aspersor ensaiado. logo, 

conclui-se que a rota dos mesmos é relativamente uniforme 

na faixa de press~o ensaiada, e que o raio coletado no ensaio 

pOdE0 C:CiülO 

PCJr·t:a.ntc) 'J 
.. ç. r .... . ; 
1 t . .} .t. 

nesta faixa de press~o (10 a 

20 mca), devido à suas consideráveis varia 

o, sendo por isso afastado das análises. Os modelos 

nesta faixa por este critério. os resultados obtidos 

com esses modelos e marcas de aspersores foram submetidos ao 

na. 



4.2. Ensaia de Vaz~a 

aspersores (média de três repeti podem ser vistos na 

Tabela 4 - Resultados dos ensaios de vaz~o 

1'10DELO 

Biehl 

5022/91 

BOCAIS (mm) r---------~----------~~~~~~----------~----------

4 C/PINO 
4 S/PINO 

2 5 'i 

3 5 X 
.,. t: \l 
.J i") !<.. 

728 

0'1 440 01 490 

0,660 01$738 

0,996 

O~816 

O~735 0,796 

01900 

O~809 0,935 

1;i79 

descarga médios, características de cada modelo ensaiado. O 

Cd obtido nos ensaias está de acordo com o esperado de 0,8 a 

0,98 em aspersores rotativos (CHRISTIANSEN, 1942). 

coeficientes de ajuste 

e os coeficientes de 

méd :i, o'::; respectivos s~o mostrados na Tabela 6. 

O coeficiente x que expressa areIa entre press~o e vaz~o 

é normalmente esperado com valor em torno de 0,5 (KELLER e 

BLIESNER, 1990). Os valores de r 2 mostram o elevado grau de 

c)b t i. cicJS:; 

realizados, e do instrumental utilizado. 



MODELO 

Biehl 

A1823 

5022/91 

NODELO 

E)iahl 

A1823 

5022/91 

Diâmetros. áreas e coeficientes de descarQa médios 

BOCAIS 
(mm) 

4 C/PINO 

li S/PINO .., 

'T ") 
-..J",i., 

"1" 2 "" 
't -'1 
-.J-";'" 

2 ;:: 
..J 

"1" 5 '-' 

X 

X 

V 
t~\ 

X 

v 
i\ 

}~ 

,.. 
4 L 

3~O 

3 6 

ry <; 
ktt .... ; 

''j i:;, 
4..1 ..... 

3 15 

BOCAIS 
(rum} 

4 C/PINO 

4 S/PINO 

3,2 X 2,4 

3.2 X 

2,5 X 2,5 

DIAMETRO MEDIDO (mm) 

Pri 

"" '"'''i . ..J~ Lv 

Secundário 

DE 
FLUXO ([um2) 

935 

14~530 

19,629 

COEFICIENTE 
DE DESCARGA 

O}93 

O~92 

O~92 

07,92 

{) o:,: 
'_'., z .... 

0,89 

COEFICIENTES DA Ef;jUAÇÃO (Q :: k pX
) 

k 

o 4989 

OJ 5720 0,5093 0,9999 

o 5966 .... 1 {) 5158 0,9'=t94 

o 7284 0,5215 

O~8534 

O~4400 O~4850 0,9991 

0::/::;601 O~5017 019996 

O~4995 7 

4.3. Ensaio de distribuiç~o 

médios 

Os perfis médios de cada modelo, nas 5 pressbes 

de ensaio, relativos à média de 3 repe~l 

nas Tabelas 7 a 14. 



DISTANCIA 
DO 

COLETOR. (ml 

7 

4,5 

11,1 

Perfis médios de precipita 
~3f::fn Ç} i f'iC) 

Biehl - 4 ffiffi SEM PINO 

(in]. ) 

VOLUME i'Íé:DIO PRECIPITADO NOS COLETORES (ml) 

20,7 

16 , 0 

8,3 

7 

28,2 

26,7 

0,0 

(lj(i 

r\ ri ,.,;,.-

o~o 

OrO 

'jt::, t'l 
J.,.\..,' , .~. 

7 

17,0 

i'1" ~ 
t. . ..J'} • ..J 

11;0 

9,0 

25 

Gjl) 

o}o 

PRESSÃO (me.;) 

15,8 

8,8 

iO ,2 

24'jO 

7,0 

0,0 

20,0 

10,0 

lO 7 
1. 1 ~ I 

17;1 

5 

11. 

0,0 



Tabela 8 - Perfis médios de precipita 
C:CJiD F:J i r'1() 

Biehl - 4 ii\ii\ COM PINO 

(ml) - 8iehl - 0mm 

DIsrt:.NCIA 
DO 

COLETOR. (m) 

VOLUME MÉDIO PRECIPITADO NO COLETORES (ml) 

! 

0,3 

0,9 

'" 7 ..... ~ t 

10~5 

11.,7 

13 5 

10 {) 

36,3 

--:Oi -t 
'::n.,/ 

20 j 8 

a "7 
u~ I 

0,0 

I 
41 ,3 

25,0 

19,8 

17;8 

10,.3 

C I 
i,t 

7 

G,l) 

o~o 

I 
PRESS~ü (mea) 

15 t O I 17;5 I 20 ,0 

4<") " ol...., ..... ; 11" ..., .0, f 47,3 

37~7 4i\7 "7 

''7:L ..., 
LU}i 28~8 ?q 7 ..... ~ 1 ; 

21,8 

20,2 

2 

13,3 

7 

7 

14}0 

Q "7 
'j' 



Tabela 9 - Perfis de precipita médios (ml) - A1823 

DISTANCIA 
DO 

COLETOR. Im) 

0,3 

0,9 

1 <:; 
p' 

2~ 1 

..., 
i 

"r "'t 
... J ~'..1 

4,5 

" i 0_' I 

5! 7 

L o 
ul i 

7 " , '-' 
j:i i 
~, . 
817 

9 

9 I 9 

i rl t; 
t. \.- ~ "" 

i' i .. 1 I .. 
i t 7 
! ! 

,. 

12 

12 

':7 c 
l·,j ~,J 

i t-\ 
4 \.1 () 

33 1 
7 ,. 

-ri 7 
d1. ~. 

"f"-:; <" y.r:-,--r 

25,3 

·~;tn fl 
"-'-'1'-' 

17 <" 
~ ,-' 

13,8 

10,0 

7 .. 

8 ,5 

in 7 .... ~ i 

16, 7 

() 

·t~ 

~3 Ll 

25~5 

17,3 

1 " 14-

(\0 

{1 n 
0" I"' 

ü~O 

l~', 
,~.' 

0 1 0 

O}O 

A1823 -- 4 mm 

VOLUME M~DIO PRECIPITADO NO COLETORES (mil 

33,7 

31,7 

20,8 

24,0 

O,!) 

0,0 

38,3 

21,7 

r'i-'i. ? 
LL~ l 

7 

20,3 

Q 7 
t.J ~ 1" 

1,2 

OjO 

0,0 

17 5 

~:"T [. 
L<...J 1 ~-~ 

"':=r. '''";': 
":,,vl.L 

i7,O 

7 

"i.1"1 7" 
LLj',.j 

0i a 
":'~lW 

10 ry 
LUjk 

10,2 

j 7 
• ! ' 

20 {) 

o 

7 

7 

7 

20;0 

I)t~ t 
i:...Vo; l 

25;0 

24 

19,5 

3 

0,0 

0,0 



f,3,bE? 1 a, 1 () 

DISTÂNCLA 
DO 

COLETOR (tn) 

0,3 

7 

3 

il "i , i'~ 

5,1 

" q °1 ' 
7 q 
: ~ ...... 

1 

9 

iO ,5 

i i -, u, ,; 

12,3 

l''! q 
""''j. r 

13 

F)f:~r-''fi,::; Cfl!::: pr'i!:?c:içJita. médios (ml) - A1823 
:~j tj ::;:: ~< 3 li () Hl !Tf 

VOLUME MÉDIO PRECIPITADO NO COLETORES (mIl 

10~O 

31 

19,0 

'ti r:'l 
J.l 'f":" 

7 

11 

17,0 

[) 

34}0 

?q ? 
~ •• .1 i 400 

17 

2,0 

o}o 

I F' " ih- ~"'.J 

34~O 

31,2 

28,3 

20 

17 

16 

3 

-1'1.-, i""t 
LL..}L 

30~ü 

31,0 

o 
o~o 

0.,0 

I 
PRESSÃO (meai 

30;0 

''1(\ "";l 
..:...V~.;:". 

~ 1""'. lj. 
l7;L 

'-:./"1 C 
LL~,,-: 

28,0 

33,0 

10,2 

o}o 

I 17.5 

7 

~I"t () 
.<....~,._. 

'11 "1 
...:... J. ~ t' 

20,!7 

i9 

30 , 8 

4,8 

0,0 

0,0 

n n_ 
'""" 

I 20~O 

24 

''I'' LJ 

7 

27,3 

29~7 

7 

7 



T·a.bE~l{i 11 .. ", Pt::~r\fis ~:jE: pr"i::-::c(:ip i ta. inéd i C;';:~, (rn 1 ) 

DISTÂNCIA 

COLETOR (m) 

0,3 

7 

o o 
li" 

2:'; 'J :::'~ }:: :::.: '1 t~:i (n in 

A1823 - 3,2 X 3,6 ffim 

VOLUME M~DIO PRECIPITADO NO COLETORES (mIl 

10,0 I 
45;2 

40,7 

44'1 5 

"7~ t: 
.iQ~J 

1')0 7 
L. ; , 1 

')<; ., 
I- .. ,,}:;:! 

20;8 

16~ 7 

14 

14~3 

17,2 

24,5 

30 

33 10 

30 17 

"")0 ~ 
k. t 'i.,J 

ri fi 
'~jV 

11f0 

OjO 

0 10 

() 

O}O 

o 

12,5 

45 

41 -; 
, ! 

42'1 0 

7 

29 

'1t::. 
::" .. ,} ~ 7 

;-;;.-:: o 
..:....:.,u 

20~O 

18,5 

19; 7 

"1-"1 '7 LL,w 

29,0 

; , 

34,0 

31 (, 
} ~J 

27 <: 
~....., 

9~8 

(1 {1 v, .~. 

0;0 

O!O 

o 

I 15,0 I 
117 'j 
"!~ 

7 

7 

1\:' 7 
L:..r~....) 

29,7 

7 

40,8 

I 20,0 

7 

7 



DISTANCIA 
Dü 

COLETOR. Un} 

O "' pJ 

0,9 

i ,5 

.-. 
L~ 1 

'j 7 ~j 

.3 ! 9 

4~5 

5 I i 

5 \ 7 

6,3 

6, 9 

7 t; 
~ ..... 

8 1 7 

9~3 

9 ~9 

1 1 1 1 

11. I 7 

12 ~3 

12~9 

1'1" t; 
J.,1..i l·..! 

if1 f1 VIi'''-

() (1 
~ '-J 

0'$0 

n (1 
.~. l .~. 

() 
1 O 

0,0 

0/) 

0,0 

Oi!) 

0/1 

Oj!) 

0 10 

01 0 

O Ê\ 
~v 

O~O 

(1 n VIV 

Ê\ O \.!'J 

(l,ü 

°1° 
O~O 

O 10 

O 

G,O 

0;0 

5022/91 - 2~5 X 2 :: ffiffi 

VOLUME MéDIO PRECIPITADO NO COLETORES (ml) 

39 36~3 33'j8 

28 j 8 24~5 

20,3 ')1 "Z 
.t..,..I.- ~-.....t 

19!0 16,3 

17 17 16,0 

17 ,-, 15 j 5 1,! 1~: 

16,0 15,8 

it; 
~") 15)5 

tt:. t:. 15,5 Lv -,. .... 1 

11 16 16,0 

li; ~ 15,7 ..... _. ~ '-! iO,3 
t·-t 7 1"'Z 7 J.L~ l-'-'~ 

'fi C 12~O J.i.j'-E 

li tO 11 ? 
1° ~..:. 10~Ü 

11 

5,0 8,0 9,3 

0,3 1 ,5 

0 10 0,0 O~O 

OjO O\jO 0,0 

Ü,ü 0)0 

0'1 0 0;0 

0,0 0,0 

'1'.:1 T 
'..J-r , ... J 

,",:::>:; c;. 
,::"._; o:; ,_r 

ia,? 

i7,5 

11 

10,0 

°7° 
0,0 

0,0 

0;0 

0,0 



Tabela 13 - Perfis ae precipitacào médios (mll - 5022/91 
:.::; :t ~:1 ;.:: :~ q:5 fHHí 

DISTANCIA 
DO 

COLETOH (m) 

5,1 

5,7 

7 

o Q 
", r 

9 

27lfO 

17 ,5 

20,8 

i4,8 

!7 
Li 

2i ,5 

5022/91 - ;{ 2.5 illffi 

VOLUME MéDIO PRECIPITADO NO COLETORES íml) 

.35 

20 1f 0 

18,7 

20,0 

20 

20~8 

19 

7 

i3,7 

20,7 

o 

0,0 

PRESSÃO (mca) 

38,0 

2i 

221f0 

IQ 7 
1 I !- i 

14,3 

0,0 

7 

24}O 

r;r. ":: 
~-rJ<J 

25,2 

'-:ti "'t 
,i...J,;:\.J 

17 

16;0 

t:::.i ::J 
... :.:. ~-:"J 

7 

27,5 

27~O 

14,0 

7 

9 

0,0 



DISTANCIA 
DO 

COLETOR (m) 

(\3 

0,9 

i c" 
" ,~' 

7 

-::: '-~I"~ 

"' 9 '...r, 

415 

5,1 

;:; 7 --',l 
I .,. 
Q,~ 

7 ;5 I 

O ; 
:J'j l. 

8~7 

9 )3 

9 Q 
; , 

10}5 

11 i ,.l 

U,! 

12~9 

i3 15 

fi f:?f'''fi:3 de rir"f:,:?ciçJit;a. 
::~ ;: :.:.) >:::3 'i ~5 in 01 

VOLUME M~DIO PRECIPITADO NO COLETORES (ml) 

PRESSAO (mca) 

10,0 I 12 ;:; I 15,0 I v 17 \5 

35 ,0 'to "'7 
'"''-'\; 44 ,0 /li.. lU 7 I 

26~5 1")0 ~ 
.t:,,f..J,,w 31;7 

17 -, i8 i O iQ "' ,1 .t I ~w 
'"I' "' Li ,\..$ 

15,5 16,0 1"'"' ,.., 
.! ,..::. iO 

l.IJ ~ 7 

't: 15;2 15,8 1J '7 ! J., 1 

14,3 14!8 16,0 i""1 ;:; 
L; ;".., 

13,7 14,3 16;Ci 1 7 7 { ; 
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Os perfis médios de cada modelo, nas 5 pressdes 

de ensaio, relativos à média de 3 repeti 

nas Figuras 11 a 18. 

BIEHL SEM PINO 
~ 

~4$ 5~--------------------------------------------------~ 

~4,O~----------------------------------------~ 
'"-" 

o 3. 5 
O 
g 3. O +-~"'---------------+---rM= -:t 2,5 
li: 2, O -l----...:..:;:.::: 

-8 1, 5 +---------
v 

"'O 
O 

1. O +-----------'-

~ 0, 5+-----------------------------------------~~ 
~ c: : O, O+------r----~r_------,_------_r-------r_--~~~~~--4 
~ O 2 4 6 8 10 12 14 

Distancia do Coletor (m) 

---- 20, O rooo --+- 17. 5 mco ~ 15, O mco 

-8- 12. 5 mca 4oE- 10. O mca 

Figura 11 - Perfis de precipitaç~o médios do aspersor Biehl sem pino 

No aspersor Biehl sem pino (Figura 11) observa-

decrescendo a partir dai. Esse tipo de perfil é citado por 

como sendo característico de bocais circulares 

trabalhando em baixas pressdes. 



Nesse perfil do aspersor sem pino (figura 11), 

verifica-se que praticamente n~o houve efeito da press~o até 

a distância de 4 m. Dos 4 aos 7,5 m ocorre maior queda da 

pr~E:·:C lp:l. ta. (maior declive da curva) na press~o de 10 mca, 

i!::~nql...ta.nto na curva de 20 mca ~ diminuiç~o é menor e 

pr"'!?E:C~ ip i ta. 

constante. No trecho final das curvas observa-se que a taxa 

de decréscimo é maior na press~o de 10 mca, e menor na de 20 

mca. Na press~o de 10 mca observamos que o ponto de máximo 

final do raio é mais pronunciado, e que a 

pt?r-fil t,:tmbém resultando em um perfil (na. 1. S:· 

desuni forme. Com ~ aumento da press~o, pode-se ver que esse 

mesmo tempo em que é deslocado para uma distância maior do 

prE~C: ip i t~:'t ao longo do raio. As rela 

coincidem com as tendências observadas por BILANSKI & KIDDER 

(1958) e SEGINER et alii (1992). 

que o pino provoca maior acúmulo de água 

proximidades do aspersor 



efeito do uso do pino. No trecho final (8 a 13 m), verifica-

se a mesma tendência da curva do Biehl sem pino (figura 11), 

somente com diminuiç~o nos picos de precipita 

BIEHL COM PINO .......... 
.t: 
"6$O-r-------------------------------------------------~ 

E 
.$5$ O 

8 
g 4, O -:Q. 
~ 3, O +-----' 
fo.. 

í.l. 

-8 2. 0-1--------
ll1 

"O .g 1, O +---------~ 
'00 
I: 
~ O, O~-----,,-------.------,--------r-------~~~~~~~--~ 
J; O :2 4 6 8 10 1:2 14 

Distancia do coletor (m) 

--- 20, O moa -+- 17.5 moa ~ 15, O moa 

-a- 12.5 rnca ~ 10. O roca 

Figura 12 - Perfis de precipita médios do asperso r Biehl com pino 

o pino provocou maior fracionamento do jato e 

produç~o de gotas menores, que caem mais pr6ximas ao aspersor 

acentuado na press~o de 20 mca, resultando em perfil 

relativamente uniforme. 



No aspersor A1823 3,2 x 2,4 mm (Figura 13), 

V (":?j'". ql...I.E.~ -3. pr··E~cipita. 

aspersor e pr6ximo ao anel externo do raio. CARVALHO (1991) 

per'f:i.l c o ir! 

aspersor, mas n~o uniforme ao longo do raio de alcance, com 

FABRIMAR 3, x ~ 4 mm ,,-... 
..r::: "7,0.----------------------------------------------. 
E 
!6,O~~--------------------------------------~ 
I) 

g 5, O~~~-------------------------------------------------------; 
O -:Q.4, O 
~ 
tt 3, 0+----
tU 

"O 2 0+------
tU • 

1J 
O 1J 1, O +----------"-~_*'"------___'t_\,_ 

'00 
c: .e O, O +-----.-----r------,-----,---->iCli"=' 
1; O 2 8 tO 

Distancia do Coletor (m) 

--- 20, O rooo -+- 17,5 rooo ~ 15, O mca 

--B-- 12.5 mca ~ 10. O mca 

12 14 

Figura 13 - Perfis de precipitaç~o médios do aspersor A1823 3,2x2,4 mm 

junto ao aspersor e vai diminuindo até a distdncia de 1,5 m. 

A partir dai esse efeito VOl~a a se pronunciar, tornando-se 



maL3 evidente até a distância de 5 m. Nesse trecho 

ela. :t () 

menor valor mínimo de precipitaç~o. Na distância de 8,7 m as 

Observa-se que o ponto de máximo ac6mulo ao longo do raio é 

qCtf:? 

prE~c ip :i. ta 

as press~es maiores tendem a formar perfis mais 

No aspersor A1823 - 3,2 x 3,0 mm (Figura 14), 

verifica-se que a tendência geral da curva praticamente n~o 

do de) 

l..J.a a. 

pontos de máximo e mínimo ac6mulo ao longo do raio, em todas 

No aspersor A1823 3,2 ~ 3,6 mm (Figura 15) 

das precipitac~es ao longo de todo o ralO. 

Verifica-se também que ocorre diminui da diferença entre 

os pontos de máxima e mínima precipita ao longo do raio, 

em cada uma das press~es, tendendo a uma maior uniformiza 

.' ". .... . ~. " 
' ..... :::1.) fnc:a l '" 

2,5 x L,5 mm n~o apresentou giro quando 



FABRIMAR X 3, O mm 
.---" 

-( 6, 0..,-------------------------------, 
E 

JS S, O+-~----------------------------------4 
o o 
g 4, O -I-E>I---' ...... ~------------~ -"5. 
.~ 3. O -j-----' 
... 

Q. 

~ 2, O -j---------: 
m 

1J .g 1, O 
"Vi 
c 
~ O. 04-------.-----.-------,-------~----~~~~~~----4 
J; O 2 8 10 12 

Distancia do Coletor (m) 

--- 20, O rnco -+- 1 S rnco ~ 15. O mco 

-a- 12,5 mca ~ 10. O mca 

Figura 14 - Perfis de precipita médios do aspersor A1823 3,2x3,O mm 

trabalhando na press~o de 10 mca. Por isso, este modelo foi 

ensaiado somente nas demais pressbes. 

No aspersor 5022/91 - 2,5 x 2,5 mm (Figura 16), 

observa-se um perfil com precipitaçbes elevadas pr6ximo ao 

aspersor, e decrescentes até atingir o alcance máximo. 

o KINCAID (1991), essa forma do perfil é desejável pois 

conduz a melhores uniformidades. 

Torna-se interessante salientar que os bocais 

de 2,5 mm s~o elípticos. A maior turbulência provocada pela 

jato mais fragmentado, e portanto uma melhor distribui da 



FABRIMAR j 2 X 3, 6 mm 
7, O~----------------------------------------------------------~ 

6,0 

8 o c - o 

:g.4, 0+-----
áS 
d: 3, 0-+-------
lU 
"C20-t----------'i!1t-""---::i~-----
lU • "C 
-81.0+--------------------------\ 
'i; 
c:: 
~ O. O+------,,-----r------~------_,r_------~~~~~~---~ 
c:: O 2 6 8 10 12 14 

Distancia do Coletor (m) 

--- 20. () roca -+- 17,5 mca ~ 15, O mca 

-8- 12.5 mea ~ 10. O mea 

Figura 15 - Perfis de precipitaç~o médios do aspersor A1823 3,2x3,6 mm 

press~es. BILANSKI & KIDDER (1958), DADIKo & WALLENDER (1985) 

e KINCAID (1991) afirmam que o uso de bocais n~o circulares 

pode ser efetivo em baixas press~es, produzindo padr~es de 

Na figura 16 verifica-se que existe pouca 

influência da pressào sobre a precipita ao longo do rala. 

tendência das demais, no trecho de r:.: ·'7 
.,~- 1]; : 



NAAN 2 1 5 X 2~ 
'? 5, 0-,----------------------------------, 
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Distando do Coletor (m) 
12 

1--- 20. O mco -+- 11.5 mco ->*- 15. O mco -13- 12. 5 mco I 

14 

Figura 16 - Perfis de precipita médios do 2spersor 5022/91 2,5x2,5 mm 

No aspersor 5022/91 - 3,5 x 2,5 mm (Figura 17), 

verifica-se que a colocaçào do bocal circular de 3,5 mm no 

c! a. s p r·ec: i p i t.~~ 

pressào no trecho de 1,5 a 6 5 9 m, principalmente nas pressbes 

lJ.{n C:C)ff! cf!!.::: 

relativamente con~tantes, em cada uma das pressbes. 

No aspersor 5022/91 - 3,5 x 3,5 mm (Figura 18), 

verifica-se que o uso de dois bocais circulares, nesta faixa 

de press~o, originou perfil muito desuniforme. Ocorrem altos 



NAAN 3, x ,5 mm -.. 
~7, o~----------------------------------------------------~ 
E 
~6,O~----------------------------------------~ 
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ct 3, O 
lU 
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"'O 
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'i 
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Distancia do coletor (m) 

--- 20, O ~ -+- 17.5 mca ~ 15, O mca 

-a- 12.5 roca ~ 10. O mco 

Figura 17 - Perfis de precipitaçro médios do Bspersor 5022/91 3,5x2,5 mm 

valores pr6ximo ao aspersor, e precipitaçbes muito elevadas 

pr6ximo ao anel externo, principalmente nas pressbes menores. 

o efeito da pressào é relativamente pequeno até a distância 

de 5,7 m, e a partir dai ocorre acúmulo excessivo que torna 

Cl aUi'flen to 

f!:' de~:;l.oca C:l<::, p:i.c::os 

para uma distância maior no raio. 
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Distancia do Coi~tor (m) 

--- 20. O rnco -+- 17.5 mca ~ 15, O moo 

-8- 12, 5 mca ~ 1 O mca 

Figura 18 - Perfis de prec ita médios do aspersor 5022/91 3,5x3,5 mm 

4~3.2. Raio de alcance 

o raio de alcance dos aspersores nas pressbes 

de ensaio, é mostrado na Tabela 15. Verifica-se que o raio de 

taxas desse crescimento variáveis 

conforme os modelos e as combina clt.:? boca. i,:,;. 



verificar que o aumento da pressào praticamente nào alterou 

o raio de alcance. 

do p:i.no 

dispersor provocou reouçao no alcance em todas as pressbes. 

Verifica-se também que o aumento do diàmetro do bocal 

considerável do raio quando o bocal elíptico do acionador é 

trocado pelo maior bocal c: ire: Lt 1 a. r· 'i principalmente nas 

pressbes maiores. Essas tendências dos resultados coincidem 

com as afirmaçbes de CRHISTIANSEN (1942), BILANSKI & KIDDER 

(1958), JAMES (1980) e OLIVEIRA (1991). 

Tabela 15 - Raio de alcance dos as~ersores 

RAIO DE ALCANCE (m) 

MODELO BOCAIS (mm) 1-----.,-----

4 CIPINO 
Biehl 4 S/PINO 

9 11 

A1823 

11,04 

Cf " . 7'" 

5022/91 

10,46 11 

11,44 
<, 
11 

4.3_3u Coeficiente de uniformidade (CUCl 

11,32 
, i 
i J. 

11 198 

A partir dos valores de volumes coletados no 

raio de ensaio de 3 marcas, 3 bocais (2 no Biehl), 5 pressbes 



padr6es de distribui 

::: ;:S ;< z:::'t 
! ., ri (:-! 1. 

.... , 
1 ~t~:~Ht ) , c.} .l ,.~:. .t:: . > 

conforme metodologia anteriormente descrita 

express~o numérica da uniformidade dos volumes de 

diversos espaçamentos. 

Os valores de CUC foram submetidos à análise 

f:?!~:;paç:am,:.:~nto . 

rados, valores de F observados, 

médias e coeficientes de varia da análise s~o apresentados 

na Tabelas 16, 17 e 18. 

Na Tabela 16 pode-se ver a análise de variância 

do aspersor BieMl, nos espaçamentos OXO, 6x12 e 12x12 m. No 

espaçamento de 6x6 m verifica-se que existe efeito do fator 

Bocal (B) sobre o CUC, mostrando que os bocais diferem 

estatisticamente entre Sl a 5% de probabilidade. 

Também existe efeito do fator Press~o(P), isto 

é, pelo menos duas press6es diferem entre si a 5% de 

probabilidade. No espaçamento de 6x12 m observa-se que existe 

Press~o sobre o CUCo No espaçamento de 12x12 m verifica-se 

que existe efeito significativo (5%) do fator Bocal e 

altamente significativo (1%) do fator Press~o sobre o CUCo 



o Bocal x Press~o em nenhum dos espaçamentos. 

Biehl 
ESPAcA~lENTO (m) 

FONTE GL 12 }; 12 6 ;.; L w 

I:;JM F QN F QN F 

BOCAL-B 89 'a 44 7;44 " LI. .a.l t UU ** 98,65 Ji 30 * 
PRESS~O-P 4 45,36 3 ~~ i,! ! * 104,08 6/;7 ** 415~66 22 « .,ww ** 

8 ilh ! ,u 0,70 DS 4 ili:i 
, l' 0,33 DS 6;42 ül 35 ns 

ResÜluG 20 
• 

12~O3 14,94 

Média 88.71 85~34 72,43 

CV (%) 3,91 5196 
** Significativo a 1% * Significativa a 5% ns N~G significativo 

que fa.tor 

significativo sobre o CUC, e somente no espaçamento de 6x12m. 

Na Tabela 18 pode-se ver a análise de vari3ncia 

aspersor 5022/91, nos espaçamentos 012 

Observa-se que a interaç~o Bocal x Press~o apresentou efeito 

o 

seu efeito sobre o CUCo 

Analisando-se as Tabelas 16, 17 e 18, 

verificar que a variabilidade dos valores de CUC dos 

aspersores nacionais (Biehl e Fabrimar) mostrou-se bem maior 

,..-1 .. -• ........ 1 



\LVI apresentam valores que variam de 2,59% a 7,16% 

para os nacionais, e de 0,75% a 2,17% para o importado. 

Tabela 17 - Análise de variáncia do as~ersor A1823 

A1823 

FONTE (]i 6 :-: 6 6 }~ i2 12 }i 12 
:t.., 

BOCAL-B ") 
.:. 

PRESSÃO-P 4 

B ;{ P o u 

Resíduo 30 

* SignificativD a 5% 

ns 

riS 

ns 

94 00 

ns N~o significativD 

82;<70 

r 
r 

2,02 ns 

1 89 ns 

() 25 ns 

Tabela 18 - Análise de variância do aspersor 5022/91 

5022í91 

ESPAÇAMENTO {mí 

FONTE GL }~ 12 

F 

BOCAL -"8 72 ** 
PRESSÃO-P 

55 08 20 45 ** 
Resíduo 28 0.47 l i; 

,1. 

Média 82 181 75,48 

Oj75 i ,27 2,17 

** SignificativD a 1% 

A comparaç~o de médias de CUC através do teste 

da DMS é mostrada nas tabelas 19, 20, 21, 22 e 23. 

Biehl, verifica-se que o bocal 4 COM PINO mostrou-se 



estatisticamente melhor na obten de CUCs mais elevados, em 

todos os espaçamentos. Logo o uso do pino dispersar em bocais 

circulares, é eficiente para a eleva c:tel [:LJC:" 

apresentou efeito diferenciado, 

estudado: nos espaçamentos 6x6 p 12x12 m, as pressbes de 20, 

17,5 e 15 mca foram melhores, n~o diferindo estatisticamente 

pressbes foram 17,5, 15,0, 20,0 e 12,5 mca. Verifica-se que 

as pressbes mais elevadas apresentaram valores de CUC mais 

altos, cofirmando os estudos existentes na literatura. 

Ta.bE,:,la. .. .. ) ,t 
"':_,l. t) 

A1823, verifica-se que o bocal apresentou efeito diferenciado 

houve efeito significativo de Bocal no CUC; no espaçamento 

foram os melhores. 

CUC pa.r"a (J 

EJ i. !~0 ti 1, f.0 íTf "i= tJ. r'i do espaçamento e do tipo de 
b(Jc:·:3.1 

cuc li:' 
\ li} 

BOCAL (mm) 
6 x 6 

ESPACAMENTO (rol 

I 6 ;{ 12 I 12 ;.~ 12 

4 COFi PINO 90,,43 a A 87,75 a. Á 

di fel'E'ntes (letras mínúscul.3.s :::: 5% letras maiúscul.3.S ::: UO 



PRESSÃO (roca,) I 
17,5 

i5~O 

20/) 

(X) 

92 
89 j 73ab AB 

88 j 77abc AB 

6 ;.:: 12 

PRESSÃO t ~~ 1 I ~.mt.w. i CUC (%) 

17)5 
i5\O 

20,0 

88 180a A 

87 178a A 

87,27a A 

12 ;{ 12 

PRESSÃO 

20~O 

75 

diferentes (letras minúscuias :::: 5% letras maiúsculas :: 1~) 

6 ~.~ 6 

BOCAL {rom) I cue (x) 
3 ;{ 3\6 95;19 a A 

93,42 a A 
93,40 a A 

6 ;{ 12 12 ~{ 12 

83,83 a A 3,2 ;{ 3,6 

CUC (%) 

A 

Valores dentro de uma colunalj seguidas pela mesm.3. letra'j n~Q S~G significativ.3.ffiente 
di ferentes (letras minÚsculas:: 5% ; letr.3.s maiÚsculas::: 1%) 

interaçào ter sido significativo, foi feito o desdobramento 

dessa interaçào. Analisando-se o efeito de Bocais dentro de 

ca.da. t':::;:':) -', 
.. ..• .t ••. ;: 'j 

diferenciado conforme o espaçamento: nos espaçamentos 6x12 e 

menor C6x6 m) o melhor bocal foi o 3,5x2,5 mm em todas as 

pressôes. O pior bocal foi o 3,5x3,5 mm, em todas as pressôes 



significativo do bocal f:? 1 J.ptiC:Cí da 

C;tJC: n 

/:; x 6 

BOC.IHS (mm) I 

IHPc ) 315 ;{ 215 
.J 

ua e consequen~e eleva 

ra o de médias de CUC para o asperso r 
5022/91. Desdobramento 

18 b B 

86,37 c C 

97,67 a li 

95\63 b fi 

!fi,3? c C 

6 }{ 12 

BOCAIS tmm) I cue (7,) 

FHP,) 
't 

88\43 b B 

85,23 c C 

BOCAIS (mm) I CLt (íi) 

b B 
c e 

Valores dentro de uma coluna, SEguidos pela mesma letra j n~Q s~o significativamente diferentes 
(lek:is minúsculas :: 5% letras múúscul.:\s :: to 

Analisando o efeito das PressNes dentro de cada 

Bocal - reB) (Tabela 23), verifica-se que a press~o de 20 mca 

2,5x2,5 mm n~o apresentaram efeito significativo nos valores 



de CUCo A pressào de 10 mca foi a pior em todos os bocais 

estudados. Verifica-se de maneira bem evidente que as maiores 

pressôes conduzem a valores mais elevados de CUCo 

PRESSati (mca) 

P\B1} 20 10 

i7 15 

15)0 

j'} '" .~j~' 

P(B2) 20\0 

17;5 
15)0 

P(B~) L'Ü,O 
'"' 17,5 
'1t; (i 
Lv i ~_: 

12}5 

COHlpa. ra de médias de CUC para o aspersor 
'50:::::2/91." De·"jc!obr'ami::?nto (J.B. in1;i'2r'i:t 
clent ro dE? Boc.B.l 

tl ;.; 6 

95 ,63 .3. A 

94 190 ab A 

94,17 b fi 
o,) i:i7 C B ik,._·~ 

0"'1 1-: 
li ,Cil a :\ 

li 

96 150 b AB 

95 187 b P-u 

93,63 c r c, 

9i~37 a i\ 
ri 

89,23 b B 

86)37 c r 
'-' 

C)'} 1;7 d u.::..,-.J/ 

S2~27 d 

D 

D 

CUC (%) 

9i ;93 ti A 

89,60 b AB 

87;40 c B 

Sb}b2 li B 
84)70 c C 

d n 
73,üO e E 

~:J a r.B. p r· (.;.~ ~:; S~; t~! e::} 
i~ c.::~~ H1F:: n t C) 

85,27 a A 

84}40 b AE 

!: 
Of 

c B 

b B 

c C 
ti D 
e n 

Valores dentro de uma coluna, letra; íl~a S:Ü significativafnenie diferentes 
{letras minCtscuJ.:lS :: 5% 1 letra.s maiúsculas:: 1%} 

Nas Tabela 24, ~0 e 26 sào apresentados os CUCs 

obtidos com os aspersores, em fun de bocais, pressào e 



BOCAIS (mm) 

4 COM PINO 

4 SEM PINO 

de Uniformidade de Christiansen 
(CUC), calculado em fu 
e '~5 P ·~1 i;: .::~. f H f2 r1 t Ci F:: C) t r~ i:;::: .:~~ S:; ri ~::.~ T'"< .:::~ C) r· i:~:~ '::~ :; t:J a. r· {;1. ;::1 a. ~:; p fE~ r" '::::, C1 r 

B i. i!:.~h 1 

PR.ESSAo (mca! 

15,0 

20 10 

10;0 

12,.5 

20 ,0 

j., " I.. ...; A U 

87 
88 

92 

92 

86 
00 uw 

92 

85 

cuc m 
ESPAÇAMENTO (m) 

81 

86 69 

90 

91 
ai o"Z j r _______ '.: _______________ w.::' _______ .J 

i 76 L _______________ , 

s::rr I 
~"-' I 
86 t 

I 
86 

84 

LL uu 

75 

78 
7L 
iW 

Va.lores de cue à esquerda da 1 i nna ponti lhada s~o IgU.:n s ou superiores a 80% 

Conforme pode ser observado nessas tabelas 

gerai.s, é possível a utilizaç~o dos aspersores estudados em 

baixa press~o, em diversos espaçamentos, considerando-se o 

critério usual de valores de CUC maiores ou iguais a 80%. 

Torna-se interessante salientar que este valor 

prático utilizado como critério em projetos, muitas vezes n~o 

c::arnpo, aspectos de manejo s~o pouco 

que aspersores com laterais m6veis apresentam valores típicos 

de campo menores do que 80%. 



rigor no manejo dos sistemas de baixa pressào, e o uso de 

viabilizando de maneira mais ampla a sua utiliza 

Tabela 25 - Coeficiente de de Christiansen 
(CUC), calculado em f da pressào, bocal e 
espaçamento entre aspersores, para o aspersor 
PilE:?::;; 

6 }~ 

10 () 91 

i2,5 93 

94 

95 
Q<; 

: ..... ; 

100 0< 
.. i 

12 5 94 

15 () 94 

17 ;5 9' 

20,0 95 

10.0 94 

S'=:1 

95 
or; 
t~t 

20,0 OL 
;:..1 

6 I 6 ).; 12 J 
80 
82 

84 

86 

86 

80 I 
r--------------- J 

t 7P. 
I._----_.:_~-------., 

Rri I 
~.- I 
82 

83 

82 

84 

84 

12 }~ i2 

71 

73 

74 

77 
70 
lU 

73 

69 

71 

73 

76 

73 

77 

84 I 78 1.._------'_:.._-----., 
85 8(1 

Valores de CUC à esquerda da 1 iona pontilhada s!'o Íguai s ou superiores ti 80;1, 



Tabela 26 - Coeficiente de de Christiansen 

BOCAL (mm) 

(CUC), calculado em fun da pressào, bocal e 
f:::: ~:5 ~J a. 1;~.: a: rn f:?: fl t; C} f:?~ r~i t: {'""1.'-2 a. ':::; t~1 ::0 r· 'S~. C) r E? '=~. lJ I:} -3. r\ a. C} a. ~;:. p 1:::; r\ S CJ 1'-. 

::j ():2 :;~ /~ (7\ 1 

PRESSAO (mcal 
6 }~ 6 

12,5 93 

94 

17,5 

20=10 96 

10,0 93 

12,5 94 

97 

20ttÜ 98 

10,0 82 

83 

15,0 

89 

20::0 71 

CUC (%) 

ESPAçArlENTO (m) 

88 

88 
UI 
UI 

88 

12 ;{ 12 

85 

85 

86 

86 I 

r---------------~ 
82 t 77 

84 

87 

62 

71 

t 79 L _______________ , 

83 l 
85 

70 
if...J 

84 

50 

53 

61 

\Ia lores de eue à esquerda da 1 i nh.s. pOfit ilhada s:ro i í Si ou a 80% 
* Bocal e1 ico 

dos aspersores em fun da pressào e dos espaçamentos, podem 

visualizados no Apêndice 2, '''r " 
... ::.1 {::::= ~ 

dos aspersores 

Os valores de Velocidade de Rota 

aspersores sào mostrados na Tabela 27. 



(RPMl 

MODELO 
17 ;:; 

p! 

8 9 c (} 
j i ~ 

Biehl t::; o () '-' ! ~ 9 (\ 9 1 I t_: ; 

') 6 t\ 
..:..~ \_: 3 1 ~; 7 3 

A1823 2 l 3 2 1 6 2 j 6 2 
'} Çl 7 '" "- ,>-: J 1 L 3 1 

11 3 .<1 .,. 
1 " 

2 Ü I 7 

5022i91 3~ 4 ,-, 
o 4 Q " t 

\ l .' 1 • 
-::: {' 
'~p.1 4;0 /" -r "T1w 

aspersores A1823 e 5022/91 

a classificaç~o de CHRISTIANSEN (1942), enquanto o asperso r 

8iehl é de revoluç~o rápida. 

mostra-se diferenciado conforme o 

modelo, bocais e até a faixa de press~o analisada. 

Pode-se observar que a coloca 

dispersor no aspersor 8iehl afetou muito pouco a velocidade 

Verifica-se com muita clareza a influência oa 

maior j tornando a velocidade de rotaç~o do aspersor bem mais 

ida. KINCAID (1991) afirma que bocais difusures colocados 

no acionador modificam e podem até prejudicar o acionamento 



1.04 

4.4. Ensaio de durabilidade 

ndo o primeiro critério de A8NT (1984), a 

vaz~o na press~o de ensaio n~o deve variar mais do que 8%. Os 

valores de vaz~o determinados antes e depois do ensaio de 

r··l: .... ~ 
.,:':.C) I: 

Tabela 28 - Resultados dos ensaios de vaz~o 

Antes O 8i 4i1 • 'Tv 

DenGis Ow8i51 0, 14 

Biehl Antes 0,8110 
3 

Antes 
2 Denois 1 2173 -1 j i';; 

A1823 Antes i ,2350 1 

,- -1 w 

1 .. .1"7"7 
,Lll.w 

Antes 2631 
2 2513 -0,93 

5022í91 Antes 1 
{' 
• ..J i • 

Analisando-se a Tabela 28, vemos que os desvios 

de vaz~o podem ser considerados como sendo muito pequenos, 

estando bem abaixo do máximo de 8% permitido pela norma, em 

todos os ensaios. Alguns desvios foram negativos, sendo 

explicável pelas pequenas variaçôes que podem ocorrer devido 

ao instrumental utilizado. 

tempos por quadrante, em relaç~o à média de todos u= 



quadrantes n~o deve exceder + 20 ~, no ensaio de uniformidade 

Nas Tabelas 29, 30 e 31 sao mostrados os valores 

de tempos de rotaçào e os desvios em cada quadrante, com 2 

por quadrante, dos 

aspersores Biehl, A1832 e 5022/91. 

Tabela 29 - Tempos de rotaçào/quadrante e desvios do aspersor 

QUADRANTE 

PRI~lEIRO 

SEGUNDO 

TERCEIRO 

QUARTO 

TE~iPO ti!!D IO li: 
(minuto) 

TEMPO DE ROTAÇAO 
(minuto) 

O~0338 0,0340 

O~0338 

0,0336 0,0338 

0,0335 

O~0337 0 10336 

O'J 0338 0,0337 

O~0338 

O~0337 

Biehl 

DESVIO (%} 

0,27 
(1 27 

-o 

-o ,02 -0!32 

-0;91 

Ol27 

TENPO DE ROTAÇAO 
(minuto) 

0,0422 

0,0405 

ü,0409 

3 

por 

0;0424 

0,0425 

0,0408 
0,0417 

0,0412 

0.0416 

DESVIO (%) 

-2,84 
Ü~04 

--1,88 -1,16 

-O~2ü 

* Média geral dos 4 quadrantes e 3 repeti 

Na Tabela 29 pode-se ver que o aspersor Biehl 

apresentou desvio máximo de -0,91% 

3. Na Tabela 30 verifica-se que o aspersor A1823 

3. Na Tabela 31 observa-se que o aspersor 

5022/91 apresentou desvio máximo de -2,00% na repeti L e 

de -2,02% na repeti 3. 



PRIMEIRO 

SEGUNDO 

TERCEIHü 

QUARTO 

TEMPO DE ROTACÂO 
(minuto} 

2 

por 
Qua.drante 

O; 1167 

0,1170 

{) ~ ll58 

1167 0,1092 

o 1080 

0 1 i080 

(i 1152 

DESVIO (%) 

3 

-5 176 

A1823 
TI ç,,:."PU- '\r:- Rf'T Õ,-·!(n ~'! Ui:. , .. :.J"'':iM'...f 

(minuto} 

3 

por 
Quadrante 

0,1422 

Ol1438 

0,1482 

Oi 1518 

0,1513 

0 1 1273 

o~ 1577 

o~ 1.650 

* Média geral dos 4 quadrantes e 3 

Tabela 31 - Tempos 

QUADRANTE 

SEGUNDO 

TERCEIRO 

QUARTO 

TEMPO MéDW* 

TEMPO DE ROTAÇÁO 
(minuto) 

(1 0525 

0 10533 0]0532 

O~0535 

üI}0528 

0,0528 0,0530 

() 0530 

5022/91 

-2 7°0 

-0,11 -1,06 

-0,11 0'1 27 

01(27 

TEI1PO DE 

3 

Repetiçi3:o por 
Quadrante 

O~0677 

0 10693 

0,0672 

O~0697 

0,0682 

O~06B3 

0 10675 
(1 0693 

Olf 0686 

* Média e 3 repet i :;ôes 

DESVIO (%) 

3,14 

14~84 

DESVIO (%) 

-1 

111 04 

1 ;04-0 



estudadas apresen~aram desvias máximas de velocidade de 

qt.l.!::? 

permitida pela norma ABNT (1984). 

o terceira critério de norma estabelece a 

comparaçào das CUCs antes e depois das 1200 hs de opera o, 

máxima de -10% no valor da CUCo 

obtidos antes e depois da ensaio de 1200 haras, em 3 

espaçamentos, e os respectivas desvias. 

6 x 6 

6 v 12 , .... 

12 X i2 

Valores de CUC e desvios, 
t-lC)r~~1 s 

Biehl A1823 

:) 95~7 

7 94 i 8 

-0 1 94 

80 :2 84~9 

07 o 
f';;:o I 

5022/91 

~1 ~26 

84 , 8 

5.78 

Tabela 32 verifica-se que os 

d E~ .:::; 'v' i Cl ''''; d E:' C Li C 

permitido pela norma. 



A conclus~o do ensaio de durabilidade, 

respeito dos aspersores ensaiados, é de que eles nao tem suas 

características de opera o substancialmente 

press~o de 20 mca, segundo os critérios de aprova 

estabelecidos pela norma A8NT (1984). 



Com base nos dados obtidos no presente estudo, 

pode-se concluir que: 

2,8; 3,2 e 3,8 mm, devido a grandes varia 

sua velocidade de rotaç~o por quadrante. 

Os aspersores Biehl, A1823 (Fabrimar) e 5022/91 

(Naanl podem ser utilizados na faixa de press~o do estudo, em 

projetos técnicamente elaborados e manejados. 

mostrou-se eficiente na eleva 

CUC, na faixa de press~o estudada. 

o uso do bocal elíptico mostrou-se eficiente na 

press~o desse estudo. 

As pressOes maiores proporcionaram valores mais 
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Pode-se operar pequenos sistemas de irriga 

irrigaç~o com sistemas de baixo custo e economia de energia. 

Os aspersores Biehl, A1823 (Fabrimar) e 5022/91 

(Na a. ri ) 

ca.ra.cterística.s de opera. o e de distribui 

esta.belecidos pela ABNT. 



6~ RECOMENDAÇêlES 

t:.tTt f c.!. 

resultados obtidos, recomenda-se que: 

tecnologias de baixo custo que utilizem a baixa press~o ou 

outras formas de viabilizaç~o, visando tornar possível o uso 

aos produtores de menor renda. 

ensaio ae durabilidade, sugerindo-se a eleva 

Sejam realizados ensaios de durabilidade nos 

equipamentos nacionais, visando verificar a sua qualidade e 

assim contribuir para o aprimoramento dos processos de 

~fa<bric:a. dos produtos no mercado de 

Sugere-se a verificaç~o do 

com diferentes graus e tipos de Impureza, sobre o 

ensaio radial de distribuiç~o, visando determinar o formato 
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interno e o tamanho mais adequado para a c la de vidro-

maoelra, quando trabalhando com aspersores pequenos, médios 

ou canhbes. 
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ICE 1 

Tabela 33 



i : 
.1 __ ,:_./ 

Tabela Dados técnicos de catálogo (dos 

I r, . " 
1 5 

20 

1 U 

1 :5 

BIEHl 

1 O 

1 5 

lO 

1 5 

1 íl 

1 5 

20 

1 Õ 

20 

lO 

15 
M 5022191 

20 

1 O 

1 :5 

2.0 



APÊNDICE 2 

Tabelas 34~ 35 e 36 



BOCAIS (mm) 

4 COM PINO 

4 SEM PINO 

BOCAL {mm) 

Intensidade de Precipita 

a--~rsore- --ra o 

6 ~{ 6 

10'10 
17 q-:;: 
i!.. ~ )" • \...; 

17 

19 

"71 1-:: ...... .,.. ~ ':"-' 

Intensidade de Precipita 

8 

9 

10 

11 

Ü 7'7 
f'}, ! 

10 

11 

3 

4 
~ ?q 
'_" ~ ~ ... .t 

5 

(mm/hl! calculada em 
fun da Press~o, Bocal e do espaçamento entre 

10 O 

15 O 

15,0 

6 

16 

20 

12 

23 

20 

73 

25 

27 

29,04 
~~z 7i 
~.'-',' '" 

26 

29 
'Z1 li 
...... ~ í 1 k 

33~98 

12 ~{ 12 

o 
i 4 

5 

li 

5 

14}63 7 

15 



Tabela 36 - Intensidade de Precipita (mm/h) calculada em 

ara o ascersar 5022/91 

BOCAL (ffim) 

2 

*' Bocal elíptico 

il'j t:. 
l.L, .... t 

i''1 E:, 
À.4. ~ ,_I 

15 

17 5 

20~O 

lO (} 

15 O 

20 

13 

14 

24 

25 

75 

27 

30,31 

74 

6 

7,44 
8 

q 17 , 1 • , 

11 

12 

13 

15,15 

17,50 

([um/h j 

12 }~ 12 

-::: 7? 
...... ~ z ....... 

" ; l' ._t:y 1,,"': 

5 

6 

6 

7 

Q ;~ 
w 1 i ..... ~ 


