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RESUMO 

 

Apesar do elevado grau de modernização da agricultura brasileira, a fração 
de propriedades agrícolas que não fazem uso da agricultura irrigada é bastante 
representativa. Um dos motivos para que esta não seja explorada é o investimento 
relativo à aquisição dos sistemas de irrigação e à manutenção dos mesmos, 
principalmente no que se refere aos gastos relativos à energia com o sistema de 
bombeamento. Para se reverter esse cenário, uma possibilidade é a utilização de 
sistemas de geração de energia intermitentes e híbridos, valendo-se de painéis 
fotovoltaicos, geradores eólicos, motores diesel e equipamentos de armazenamento 
de energia. Neste estudo, trabalha-se na determinação e verificação da viabilidade 
de sistemas de geração intermitente, principalmente sistemas solares e eólicos 
combinados à geradores diesel, na alimentação de sistemas de irrigação. Para isso, 
faz-se uso de uma metodologia que pode ser aplicada em grande escala que inclui a 
determinação da necessidade hídrica, a necessidade energética e, por fim, a 
seleção e análise do sistema de geração via simulação computacional. Para esta 
análise, utiliza-se o software comercial HOMER. Na aplicação da metodologia são 
empregadas bombas centrífugas e sistemas de aspersão convencional em 
propriedade de 75 alqueires paulistas. Adotam-se como premissas também perfis de 
carga individuais para cada uma das 4 fases das culturas propostas pela Food and 
Agriculture Organization of the United Nations (FAO) com as bombas hidráulicas 
operando sempre na potência nominal, não sendo empregados inversores de 
frequência. De tal modo, torna-se necessário apenas a variação do tempo de 
irrigação a partir da vazão crítica baseada na fase de maior consumo hídrico e maior 
perda de carga do sistema. Três cenários são estudados, nos quais se varia a 
localização da área cultivada para duas culturas distintas, milho e soja. Os demais 
parâmetros empregados no estudo são constantes nos cenários propostos. 
Considerando os menores valores para NPC (net present value) e COE (cost of 
electricity) como soluções ótimas, os resultados encontrados para os dois primeiros 
cenários, quais sejam, são sistemas híbridos constituídos de painéis solares (100 
kW e 120 kW) e geradores diesel (65 kW) e sistemas compostos exclusivamente por 
geradores diesel (130 kW), enquanto que para o terceiro cenário a melhor alternativa 
encontrada é de um sistema exclusivamente diesel (130 kW), com menor NPC e 
menor COE (R$ 1,267/kWh). Conclui-se que os custos (COE), de sistemas híbridos 
e/ou exclusivamente diesel são quase duas vezes maiores quando comparados com 
os valores cobrados pelas concessionárias de energia. Porém, quando comparados 
entre si, os sistemas híbridos são competitivos com os sistemas de geração 
constituídos exclusivamente por geradores diesel, apesar de o investimento inicial 
ser aproximadamente 10 vezes maior.  

 

Palavras chave: Irrigação, Sistemas intermitentes, Sistema híbridos, Geração de 

energia, HOMER.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Despite the high degree of Brazilian agriculture’s modernization of, the 
fraction of farms that does not make use of irrigated agriculture is quite 
representative. One of the reasons for this condition not being exploited is the related 
investment to the acquisition of irrigation systems and their maintenance, especially 
with regard to energy expenditure with the pumping system. To reverse this scenario, 
one possibility is the use of intermittent and hybrid power generation systems, using 
photovoltaic panels, wind generators, diesel engines and energy storage equipment. 
In this paper, it is studied the determination and verification of the feasibility of 
intermittent generation systems, mainly solar and wind power systems combined with 
diesel generators, in the powering of irrigation systems. For this, it is used a 
methodology that can be applied in a large scale that includes the determination of 
the water requirement, the energy need and, finally, the selection and analysis of the 
generation system through computational simulation. For this analysis, it is used the 
commercial software HOMER. In the application of the methodology centrifugal 
pumps are used and conventional sprinkler systems over a property of 75 bushels. 
Individual loading profiles are also assumed for each of the 4 stages of cultivation 
proposed by the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) with 
hydraulic pumps always operating at nominal power, with no frequency inverters 
being employed. Thus, it becomes necessary only the variation of the irrigation time 
from the critical flow based on the phase of greater water consumption and greater 
systems’ pressure loss. Three scenarios are studied, in which the location of the 
cultivated area is varied for two distinct crops, corn and soybean. The other 
parameters used in the study are constant in the proposed scenarios.  Considering 
the lowest values for NPC and COE as optimal solutions, the results found for the 
first two scenarios are hybrid systems consisting of solar panels (100 kW and 120 
kW) and diesel generators (65 kW) and systems composed exclusively of (130 kW), 
while for the third scenario the best alternative is an exclusively diesel (130 kW) with 
lower NPC and lower COE (R$ 1,267 / kWh) It can be concluded that the COE costs 
of hybrid and/or exclusively diesel systems are almost twice as high when compared 
to the values charged by the power distributions companies. However, when 
compared to each other, hybrid systems are competitive with generation systems 
made up exclusively of diesel generators, although the initial investment is 
approximately 10 times greater. 

 

Key-words: Irrigation, Intermittent systems, Hybrid systems, Energy 

generation, HOMER. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1. CONTEXTO 

A relação demanda versus oferta de energia no Brasil sempre traz à tona a 

necessidade de se repensar na atualização da matriz elétrica. Com as secas 

enfrentadas pelas regiões norte e sudeste nos anos de 2015 e 2016, os 

reservatórios de água das usinas hidroelétricas, principal matriz elétrica brasileira, 

chegaram a níveis muito baixos e dessa forma tornou-se inevitável a reativação de 

centrais termoelétricas para suprir a necessidade energética e um aumento no valor 

da energia. Por conseguinte, os gastos com energia elétrica tanto no ramo industrial 

quanto comercial ou doméstico cresceram substancialmente e afetaram os custos de 

produção e consequentemente dos produtos e serviços oferecidos. 

No entanto, historicamente no Brasil, o setor energético voltou-se, quase que 

exclusivamente, para o atendimento da demanda dos setores da sociedade que 

dispõem de maior influência econômica e política, como indústrias e áreas urbanas 

para habitação. Assim, o sistema energético nacional foi orientado para a produção 

centralizada de grandes blocos de energia, adequada ao atendimento das grandes 

concentrações de consumo. Mesmo com esta expansão, o sistema energético 

nacional, continuou incapaz de satisfazer as necessidades de grande parte da 

população que habita as zonas rurais (SCHELEDER, 1998).  

Vários programas de eletrificação rural já foram propostos, sendo que os 

primeiros programas estabelecidos em escala nacional iniciaram na década de 1970. 

Numa segunda fase, bancos multilaterais passaram a financiar a eletrificação rural, 

exigindo, no entanto, a associação de cooperativas de eletrificação rural ao 

processo, período que se estendeu do final da década de 1970 até meados da 

década de 1980. Após esta, uma terceira fase iniciou-se e foi caracterizada por 

programas de eletrificação rural conduzidos pelas concessionárias (com recursos 

dos governos estaduais), ou programas de desenvolvimento integrado do Banco 

Mundial 

Em 1999 o Governo Federal lançou o Programa Luz no Campo (PLC), 

objetivando a eletrificação, em três anos, de um milhão de domicílios e propriedades 

rurais. Com resultados satisfatórios, uma reformulação do Programa Luz no Campo 



20 

foi proposta, originando em 2003 o Programa Luz para Todos (PLT). Nessa nova 

etapa o programa visaria acabar com a exclusão elétrica no país e prover acesso à 

eletricidade, gratuitamente. Até novembro de 2015, o PLT atendeu 3.184.946 

famílias, beneficiando cerca de 15,3 milhões de pessoas. Os investimentos 

contratados superam R$ 22,7 bilhões, com recursos de R$ 16,8 bilhões do governo 

federal (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2016). 

O debate sobre a universalização do serviço de energia elétrica envolve uma 

questão ampla a cerca dos bens essenciais e o papel do Estado. Como bem 

essencial, a energia elétrica é vista como uma obrigação do Estado e deve ser 

provida, independentemente de sua inviabilidade financeira em algumas regiões do 

País, a todos os cidadãos. Isto reforça a necessidade de desenvolver a 

universalização em bases equânimes, garantindo um patamar mínimo de oferta e 

qualidade de energia, mas, ao mesmo tempo, minimizando os investimentos 

necessários. 

A eletrificação de áreas rurais contribui para liberar o tempo da população 

rural para tarefas produtivas, educacionais e lúdicas, proporciona melhores 

condições de saúde, permite a comunicação e o acesso à informação. No entanto, 

além dos ganhos sociais, a energia elétrica nesses ambientes aumenta a 

produtividade agrícola e permite a produção de bens com maior valor agregado, 

entre outros. Oliveira (2001) analisa, ainda, os impactos sistêmicos da eletrificação 

rural sobre a economia, o setor público e o meio ambiente no Brasil, mostrando que 

seus efeitos vão muito além das fronteiras rurais contribuindo com a geração de 

empregos e arrecadação de impostos. 

Todavia, durante muitos anos, a eletrificação rural no Brasil resumiu-se à 

extensão de rede, medida quase sempre inviável tecnicamente e economicamente, 

ou à instalação de grupos geradores diesel. Esta última mostrou ser uma alternativa 

inicial bastante eficaz, neste caso, um motor de combustão interna aciona um 

gerador elétrico. Segundo Ribeiro (2002), esta é a opção mais adotada em locais 

remotos ou quando a mobilidade da fonte de geração é um requisito. Contam para 

isso tanto sua simplicidade, quanto o baixo investimento inicial requerido. No 

entanto, tais sistemas são bastante onerosos devido aos custos com manutenção e 

operação tendem a ultrapassar em poucos anos o valor do investimento inicial. 

Outra desvantagem é que quando seu uso é exclusivo o consumidor torna-se 
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dependente do óleo diesel, o qual, muitas vezes, é apenas encontrado em centros 

distantes das áreas rurais produtoras.  

Embora projetos recentes busquem soluções diferenciadas e matrizes 

renováveis e decentralizadas, muitos partem de soluções financeiramente inviáveis 

apenas satisfazendo demandas pontuais com objetivos de pesquisa e coleta de 

dados. O uso de combustível fóssil também é justificado por quem controla esse 

mercado, como a única solução diante das diversas dificuldades de suprimento 

energético na zona rural. Entre as principais dificuldades relacionadas ao 

atendimento no meio rural, podem ser destacadas: grande dispersão geográfica dos 

consumidores, elevados investimentos necessários à instalação de redes de 

distribuição, longas extensões de linhas para o atendimento de cargas leves e 

dispersas, elevados custos de operação e manutenção dos sistemas elétricos e 

pouca atratividade para os investidores por causa dos baixos níveis de rentabilidade 

dos investimentos. (ANDRADE et al., 1999). 

Segundo o relatório de consumo setorial de energia no Brasil emitido pela 

empresa de pesquisa energética (EPE), (EPE, 2014), a demanda de energia no 

setor agropecuário é basicamente restrita a três fontes energéticas: o óleo diesel, a 

eletricidade e a lenha O diesel se destaca como a principal fonte energética do setor 

agropecuário nacional, com participação de 58% em 2010 (EPE, 2014). Esta 

demanda está diretamente correlacionada à frota de máquinas agrícolas do setor. O 

consumo de lenha é devido basicamente à sistemas de secagem de grãos, nas 

produções agrícolas, e para aquecimento, na atividade pecuária. Na década de 

2000, a lenha teve participação crescente, de 22% em 2000 para 25% do total em 

2010.  

Em 2006, a eletricidade estava presente em 68,1% dos estabelecimentos 

agropecuários, sendo que deste total 92,4% era comprada da distribuidora, 7,7% 

obtida por cessão e apenas 2,1% gerada na propriedade (IBGE, 2006). Com relação 

à sua finalidade, a energia elétrica é consumida basicamente em dois sistemas: os 

sistemas de irrigação (na agricultura) e os sistemas de refrigeração (na pecuária). 

Na matriz energética do setor sua participação era de 15% em 2000 e 16% em 2010, 

ou seja, um incremento de apenas 1% em 10 anos, configurando a eletricidade 

como a terceira principal fonte de energia do segmento (EPE, 2014) 

 Na última década, a atividade agropecuária brasileira cresceu a taxas 

superiores às taxas de crescimento da economia. Isto foi consequência de um 
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aumento da produtividade agropecuária e uma crescente demanda internacional por 

alimentos. No entanto ao confrontar resultados de aumento de produção com 

produtividade entende-se que as expansões se deram muito mais por aumento de 

área plantada do que por evolução da produtividade. (EPE, 2014). Tendo em vista o 

atual cenário econômico brasileiro e o posicionamento do mercado agropecuário, 

único setor a apresentar um Produto Interno Bruto (PIB) positivo em 2015 (IBGE, 

2015), o agronegócio deve continuar seguindo com um desempenho elevado ao 

longo dos próximos anos. 

1.2. JUSTIFICATIVAS 

A irrigação mostra-se fundamental tanto para o crescimento do cultivo em 

áreas não adaptadas e consequentemente aumento de área plantada quanto para o 

aumento de produtividade de áreas até então já exploradas. Essa tecnologia pode 

representar tanto um aumento de produtividade como aumento dos custos de 

produção, independentemente do método utilizado. O percentual do custo total de 

produção, referente aos custos de aplicação da irrigação, varia em função das 

condições locais, clima, cultura, método utilizado, etc. Tal custo, na produção 

agrícola, representa, de maneira geral, a soma dos custos variáveis: mão de obra 

utilizada na irrigação, serviços de manutenção e, principalmente, energia para o 

bombeamento de água. (MONTEIRO et al., 2007) 

Este custo variável quando somado ao custo fixo anual do sistema de 

irrigação, obtêm-se o custo total da irrigação que incidirá diretamente sobre o valor 

de custeio. Dentro do custo variável da irrigação, a energia representa a maior 

parcela e, dependendo do método, poderá chegar a 70% do valor total anual (MELO 

1993). O custo da energia consumida na irrigação depende do tipo de acionamento 

do motor, da potência instalada e da eficiência do conjunto motobomba.  

De acordo com Bernardo (1992) Além dos impactos socioeconômicos 

diretos da agricultura irrigada, como o aumento da produtividade e da produção e, 

consequente do lucro do produtor e do numero de empregos na região, existem 

benefícios socioeconômicos indiretos. Dessa forma, este trabalho procura tratar de 

um problema muito comum no Brasil, a deficiência no acesso à energia e os 

elevados custos relacionados à energização de sistemas de irrigação de 

propriedades rurais isoladas e distantes de linhas de transmissão. Tendo em vista a 
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difusão e diminuição dos valores associados a sistemas de geração renovável nos 

últimos anos, tratar-se-á da viabilidade econômica, tecnológica na substituição ou 

complementação de sistemas diesel ou de abastecimento elétrico via concessionária 

(apenas comparativamente), ou seja, na implantação de sistemas híbridos em 

ambientes rurais, focando principalmente em propriedades de alta produtividade, 

especialmente as lavouras temporárias e permanentes, onde a área irrigada 

compreendeu 4,45 milhões de hectares ou 7,4% da área total cultivada em 2006, 

segundo o Censo Agropecuário Brasileiro de 2006 (IBGE, 2006).  

Ao invés do raciocínio padrão de problematizar este fornecimento elétrico 

com base apenas na demanda de energia, a proposta do projeto de sistema de 

geração deverá ser formulada usando como base dados de entrada bem definidos, 

como localização exata do sistema de bombeamento e irrigação, distância entre a 

fonte hídrica e a área irrigada, tamanho da propriedade e tipo de cultura, os quais 

estão intimamente relacionados com os horários e tempo total de irrigação  

Este estudo é motivado pela grande quantidade de regiões e propriedades 

com elevado potencial de produção de cereais e grãos as quais poderiam elevar 

ainda mais suas produtividades e diminuir seus custos variáveis com uso de 

sistemas de irrigação que atualmente não possuem acesso à energia ou que 

possuem dependência de uma única fonte de energia esgotável e/ou cara. Por meio 

do estudo espera-se que os sistemas híbridos e isolados de fonte solar, eólica e 

geradores diesel e colaborem com o processo de universalização da energia e 

contribuam com o desenvolvimento econômico e aumento de produtividade dessas 

regiões.  

Novas tecnologias tendem a ser vistas como substitutas diretas de 

tecnologias existentes, de forma que seus benefícios e custos são entendidos em 

termos de métodos definidos para a “antiga” tecnologia, segundo Awerbuch (1996). 

A compreensão integral dos benefícios das fontes renováveis vai exigir que 

concessionárias e outros provedores de energia elétrica reorganizem ou façam uma 

reengenharia de seus métodos e estratégias em função das novas tecnologias. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo geral 

Tem-se como objetivo geral deste estudo a determinação e verificação da 

viabilidade de sistemas de geração intermitente, principalmente solares e eólicos 

combinados à geradores diesel, na alimentação de sistemas de irrigação, fazendo 

uso de uma metodologia que possa ser facilmente replicada e reproduzida em 

cenários diferentes dos analisados neste estudo. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Como objetivos específicos da dissertação são propostos os seguintes itens: 

- Descrever uma metodologia para o cálculo das necessidades hídricas de 

culturas temporárias e dimensionar o sistema de bombeamento e de irrigação 

(necessidade energética) a partir de equações, relações, e conceitos já descritos e 

estudados por outros autores, além da utilização dados públicos e confiáveis. 

- Em um estudo de caso, configurar 3 cenários que representem faces da 

agricultura apta à irrigação e os respectivos sistemas de geração intermitente no 

Brasil 

-Aplicar a metodologia proposta para determinar e analisar os dados de 

saída referentes à necessidade hídrica da cultura e compará-los com dados já 

existentes 

-Aplicar a metodologia proposta para determinar e analisar os dados de 

saída referentes à necessidade energética (potência nominal do equipamento de 

bombeamento de água e perfil de carga da mesma) para permitir a determinação do 

sistema de geração 

- Simular e determinar as soluções ótimas de sistemas de geração no 

software HOMER com base nas cargas estimadas; 

- Avaliar o comportamento dos equipamentos no que se refere ao 

funcionamento, geração e armazenamento de energia; 

- Analisar a viabilidade econômica com base em indicadores como VPL e 

LCOE 
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- Indicar os melhores e mais adequados sistemas de geração intermitente 

para o cenário proposto 

1.4. ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em 5 seções, sendo elas: introdução, 

fundamentação teórica, estado da arte, materiais e metodologia, estudo de caso – 

resultados e análise dos resultados e conclusão. 

Dentro da seção fundamentação teórica são abrangidos 6 grandes eixos 

relacionados ao estudo em questão. Os eixos são respectivamente: fontes de 

energia em que é feita uma introdução às três fontes de energia necessárias para os 

sistemas de conversão, apontados no eixo 2, como terceiro eixo são explanados às 

políticas de incentivo às fontes de geração intermitente. Em seguida, eixo 4, uma 

breve amostragem sobre as ferramentas e indicadores de viabilidade é feita, 

artifícios os quais serão usados para análise dos resultados. No eixo 5 e 6 são 

expostos os conceitos fundamentais da mecânica, abrangendo a mecânica dos 

fluídos e máquinas hidráulicas e abordados conceitos da botânica e irrigação. 

No estado da arte, são abordados os principais estudos que avaliam a 

eficiência de sistema de geração intermitente na irrigação em diferentes situações. 

Já a secção materiais e metodologia, compreende uma série de considerações, 

hipóteses e restrições dentro do estudo em questão, direcionados aos conceitos 

explanados na seção 2. Esta seção em especial é extensa e aborda em um primeiro 

momento os materiais utilizados e em seguida as três etapas necessárias para 

determinação dos sistemas à serem analisados. As três etapas fazem analogia aos 

eixos 5 e 6, 1 e 2 e por fim 3 e 4. 

A seção 5 compreende os estudos de casos trabalhados (3 cenários), os 

resultados e análises destes, todos reunidos em uma única seção com intuito de 

facilitar a análise sobre o resultado obtido e os dados de entrada. 

Por fim, ao final deste trabalho, são apresentadas as conclusões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. FONTES DE ENERGIA  

Neste trabalho são abordadas três fontes de energia sendo elas a energia 

solar, a energia dos ventos e a energia resultante da queima do óleo diesel, visto 

que são as três formas de energia base para alimentação dos sistemas de geração 

propostos, sendo eles: fotovoltaico, eólico e grupo eletrógeno respectivamente. 

2.1.1. A energia solar 

A utilização da energia solar como forma de calor e luz é uma das 

alternativas mais promissoras para prover a energia necessária para 

desenvolvimento humano. Quase todas as formas de energia disponíveis na terra 

provém diretamente quanto indiretamente da energia do sol. O desbalanceamento 

entre as radiações solar incidente e terrestre emitida em virtude das latitudes dá 

origem às correntes de ar e assim pode-se afirmar que a energia eólica também é 

uma forma indireta de manifestação solar, assim como o petróleo, carvão e outros 

combustíveis que tem como base energética a matéria orgânica que originalmente 

obtiveram do recurso solar a energia necessária para o desenvolvimento. 

 

2.1.1.1. Radiação solar sobre a terra 

Para Villalva (2015), a grandeza física empregada para quantificar a 

radiação solar é a irradiância expressa em W/m² ou irradiação expressa no 

internacional de unidades em watt-hora por metro quadrado (Wh/m²). No entanto, a 

grandeza mais utilizada e difundida para apresentar a radiação solar de uma região 

é watt-hora por metro quadrado (Wh/m²), sendo que ela também pode ser 

apresentada em uma relação temporal, sendo esta o watt-hora por metro quadrado, 

por dia (Wh/m²/dia).  

Pode-se afirmar que a radiação solar que chega à superfície terrestre é 

incidente sobre uma superfície receptora de geração de energia, tem-se que ela é 

constituída por uma componente direta e por uma componente difusa. A radiação 

direta é aquela que provêm diretamente da direção do sol e produz sombras nítidas. 
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A difusa é aquela proveniente de todas as direções e que atinge a superfície após 

sofrer espelhamento pela atmosfera terrestre (SENTELHA, 2009). 

Existe uma terceira componente a qual é composta pela parcela refletida 

pelo ambiente entorno (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 - COMPONENTES DA RADIAÇÃO SOLAR. 

 

FONTE (PINHO et al., 2008) 

 

Para o cálculo da irradiação diária e estimativa de produção de energia é 

necessário avaliar a irradiação de uma determinada área a partir do nascimento do 

Sol até o momento do seu ocaso. O cálculo da área sob a curva de irradiância 

fornece o valor da energia recebida do Sol durante o dia por unidade de área, 

conforme ilustra a FIGURA 2. 
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FIGURA 2 - PERFIS DE RADIAÇÃO SOLAR. 

 

FONTE (PINHO et al., 2008) 

 

Para a melhor apresentação de resultados o valor pode ser levado a uma 

base mensal em um valor médio diário em kWh/m2, sendo este resultante da média 

anual quando se trata de sistemas conectados à rede. Embora essa simplificação 

seja bastante útil, a mesma não deve ser utilizada no dimensionamento de sistemas 

isolados visto que os períodos com insuficiência ou excesso de irradiação devem ser 

considerados para o detalhamento e especificação dos sistemas de geração e 

transformação, condicionamento de energia e armazenamento de energia. Neste 

caso calcula-se a irradiância média mensal com base em um dia típico de mês de 

menor incidência. 

2.1.2. A energia eólica 

Os ventos são correntes de ar motivadas pelo aquecimento desigual da 

atmosfera devido à radiação solar incidente. As diferentes temperaturas do ar criam 

zonas com diferentes pressões atmosféricas. Como consequência desta 

desigualdade de pressões, produz-se um movimento das massas de ar, das zonas 

de alta pressão às zonas de baixa pressão. Associado ao movimento de uma massa 

há uma energia, denominada energia cinética, que depende de sua massa e sua 

velocidade. 

O vento, considerado como um recurso energético é uma fonte com grandes 

variações temporais, tanto em pequena quanto em grande escala de tempo, bem 
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como espaciais, tanto em superfície quanto em altura. Assim, é possível encontrar 

grandes variações de um dia para o outro e, ao mesmo tempo, de um local para 

outro que não esteja muito distante. 

Devido a grande variabilidade do vento, é bastante complexa a avaliação do 

recurso eólico de um local, o que requer períodos longos de coleta de dados do 

vento para que se possa realizar uma avaliação adequada Parte do total da energia 

contida no vento é captada pelas turbinas eólicas e transformada em energia 

mecânica no eixo do rotor do aerogerador. A potência mecânica (P, expressa em 

watts) que chega ao aerogerador pode ser expressa partir da equação clássica 1, 

proposta por Amarante et al. (2001): 

 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∙  ρ𝑎𝑟 ∙ 𝐴𝑟 ∙ v ∙ (1) 

 1 

Onde:  

 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 : potência mecânica fornecida pelo gerador (W) 

ρ𝑎𝑟 : densidade do ar (kg/m3) 

𝐴𝑟 : área do rotor (m2) 

v : velocidade do vento (m/s) 

 

Admitindo que a área do rotor possa ser calculada pela seguinte expressão: 

 

𝐴𝑟 = π ∙
D𝑟

2

4
 (2) 

 2 

Onde:  

 

𝐴𝑟 : área do rotor (m2) 

D𝑟 : diâmetro do rotor (m) 

 

A equação final para o cálculo da potência eólica pode ser escrita como: 

 

𝑃𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎 =
1

2
∙  ρ𝑎𝑟 ∙ π ∙

D𝑟
2

4
∙ v ∙ 𝜂𝐸  (3) 

 3 
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Onde:  

 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 : potência mecânica fornecida pelo gerador (W) 

ρ𝑎𝑟 : densidade do ar (kg/m3) 

𝐴𝑟 : área do rotor (m2) 

v : velocidade do vento (m/s) 

𝜂𝐸 : eficiência do conjunto gerador/transmissão (adimensional) 

  

A seguir, são abordados os principais contribuintes para o cálculo da 

potência eólica. 

2.1.2.1. Valor médio da velocidade do vento 

Devido à dependência da potência com o cubo da velocidade, o valor médio 

da velocidade do vento aporta uma informação muito importante para considerar um 

local propício a se instalar um gerador eólico. Do mesmo modo, em sistemas 

isolados da rede elétrica convencional, é de muita utilidade conhecer tanto os 

valores médios mensais, que dão a informação sobre as variações sazonais da 

velocidade no local, quanto às variações de vento ao longo do dia (dia tipo), o que 

permite conhecer a complementaridade da energia eólica com outras fontes 

energéticas, como a energia solar, e sua relação com os consumos. 

2.1.2.2. Distribuição por orientação das direções do vento 

A informação das direções predominantes do vento é fundamental para 

escolher a localização dos aerogeradores. A representação mais utilizada da 

distribuição direcional dos ventos é a chamada “rosa dos ventos” do local, na que se 

representa a porcentagem de tempo em que o vento provém de uma determinada 

direção. A distribuição de velocidades médias do vento para cada setor também 

pode ser verificada na rosa dos ventos, conforme pode ser verificado na FIGURA 3. 
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FIGURA 3 - REPRESENTAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE DIREÇÕES DO VENTO PARA O MÊS DE 
DEZEMBRO EM UMA DETERMINADA LOCALIZACÃO 

 

FONTE: Adaptado de BUENO et al., 2011 

 

2.1.2.3. Distribuição por frequências das velocidades 

A distribuição por frequências das velocidades é obtida a partir de medidas 

realizadas no local e indica a porcentagem de tempo que o vento sopra e a 

velocidade do vento dentro do intervalo considerado. Com esta informação, compõe-

se um histograma com as ocorrências de cada intervalo. A forma deste histograma 

pode ser obtida através de uma função, a função de distribuição de probabilidades 

do vento. As funções de distribuição mais utilizadas no ajuste da distribuição de 

probabilidades do vento são as funções de distribuição de Rayleigh e, 

principalmente, de Weibull, cuja expressão pode ser expressa pela função 4 

(AMARANTE et al. 2001). 

 

𝑝(𝑣) =  
𝑘

𝐶
∙  (

𝑣

𝐶
) ∙ e−(

𝑣
𝐶

)
𝑘

 (4) 

 4 

 

Onde: 



32 

 
p(v) : probabilidade de ocorrência de vento de velocidade v (adimensional) 

k : parâmetro de forma da distribuição de Weibull (adimensional) 

C : parâmetro de escala da distribuição de Weibull  

v : velocidade do vento (m/s) 

 
Na equação 4, k é o fator ou parâmetro de forma, sendo que valores maiores 

de k indicam maior constância dos ventos, com menor ocorrência de valores 

extremos. Segundo Amarante e. al. (2001), os valores de k anuais no Brasil variam 

tipicamente entre 2 e 3. O GRÁFICO 1 representa a frequência de ocorrência do 

vento baseada na distribuição de Weibull, respeitando a equação 4, para diferentes 

valores de k. 

Uma aproximação útil para C quando os valores de k estão entre 2 e 3 é 

dada por: 

 

𝑣𝑚𝑒𝑑 ≈  0,9 ∙ 𝐶 (5) 

 5 

Onde: 

 

𝑣𝑚𝑒𝑑 : velocidade média do vento (m/s) 

C : parâmetro de escala da distribuição de Weibull (adimensional) 
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GRÁFICO 1- FREQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE VENTO BASEADA NA DISTRIBUIÇÃO DE 
WEIBULL PARA DIFERENTES VALORES DE K 

 

FONTE: AMARANTE et al (2001) 

 

O cálculo da energia gerada, anual ou mensal, é realizado pela multiplicação 

dos valores de potência gerada pelo tempo de duração de ocorrência associado a 

intervalos de velocidades de vento e da mesma forma que para a energia solar, a 

mesma deve ser evitada no dimensionamento de sistemas isolados visto que a 

curva de carga é diferente da curva de potência eólica, ou seja, os períodos com 

insuficiência ou excesso. 

2.1.2.4. Variação da velocidade do vento com a altura (perfil vertical). 

Devido principalmente ao atrito da corrente de ar com a superfície terrestre, 

há também uma variação da velocidade do vento com a altura em relação ao solo, 

que geralmente é crescente. Assim, a utilização de torres altas é vantajosa, pois 

permite aproveitar os ventos das camadas mais altas. Contudo, isto nem sempre é 

possível nas aplicações com pequenos aerogeradores. Esta variação costuma ser 

representada através de uma função potencial ou através de uma função logarítmica 

(GRÁFICO 2) 
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GRÁFICO 2 - FUNÇÃO LOGARÍTMICA DA VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO COM A 
ALTURA 

 

FONTE: O autor (2017) 

2.1.3. Energia gerada a partir de combustíveis fósseis 

O óleo diesel é o produto oleoso mais abundante obtido a partir do refino do 

petróleo bruto. Sua composição apresenta, basicamente, hidrocarbonetos 

(compostos orgânicos que contêm átomos de carbono e hidrogênio) e, em baixas 

concentrações, enxofre, nitrogênio e oxigênio. É um produto inflamável, com nível 

médio de toxicidade, pouco volátil, sem material em suspensão, límpido, com cheiro 

forte e característico. (CNT, 2012) 

Devido à facilidade de queima e poder calorífico, o óleo diesel é utilizado em 

motores de combustão interna e ignição por compressão (também chamados 

motores do Ciclo Diesel e que possuem rendimento superior aos motores do Ciclo 

Otto, ou seja, alimentados por gasolina ou etanol), que, por sua vez, possuem 

grande aplicação em diversas áreas do setor econômico. Os motores do ciclo diesel 

são empregados em carros, ônibus, caminhões, pequenas embarcações marítimas, 

máquinas industriais de grande porte, locomotivas, navios e geradores estacionários 

(SANTANA, 2012).  
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2.2. SISTEMAS DE CONVERSÃO, ARMAZENAMENTO E CONDICIONAMENTO 

DE ENERGIA 

Na generalidade dos casos, as fontes energéticas não fornecem de imediato 

ou de forma própria a energia necessária para uma determinada operação. Assim, 

torna-se necessário converter ou armazenar a energia advinda das fontes 

energéticas anteriormente abordadas de forma a satisfazer as necessidades 

energéticas da sociedade, neste caso, a energia elétrica necessária para o 

funcionamento dos sistemas de irrigação. Para tal, são utilizados, isoladamente ou 

de forma combinada, um conjunto de sistemas de conversão e armazenamento de 

energia.  

2.2.1. Sistemas isolados (SI) 

Os sistemas isolados podem ser divididos em individuais ou minirredes. No 

caso individual a geração atende exclusivamente uma única unidade consumidora, 

já no sistema minirrede a geração é compartilhada em um grupo de unidades 

consumidoras situadas geograficamente próximas. Esses sistemas necessitam de 

uma unidade acumuladora, pois sem ela o consumo somente poderia acontecer 

durante as horas do dia em que houvesse geração, ou seja, em períodos de alta 

irradiação para unidades fotovoltaicas, vento em sistemas eólicos e durante o 

funcionamento do grupo gerador em unidades com sistema diesel, ou seja, 

consumos proporcionais a geração de energia. 

Em geral, os sistemas isolados podem ser divididos em sistemas que 

forneçam apenas corrente contínua, sistemas que forneçam somente corrente 

alternada ou em sistemas mistos (FIGURA 4).  
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FIGURA 4 - ESQUEMA UNIFILAR DE SI COM ATENDIMENTO EM CORRENTE CONTÍNUA (CC) 
OU CORRENTE ALTERNADA (CA) 

 

FONTE: adaptado de PINHO et al. ,2014 

 

2.2.2. Sistemas conectados à rede 

A partir da RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 482 em 17 de abril de 2012 

publicada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) permitiu-se conectar 

os sistemas de geração (micro e minigeração) à rede de energia  

Segundo a ANEEL, a microgeração distribuída comporta centrais geradoras 

de potência instalada menor ou igual a 75 kW que utilizem cogeração qualificada, ou 

fontes renováveis de energia elétrica, enquanto que a minigeração abrange centrais 

com potência instalada superior a 75 kW e menor ou igual a 3 MW para fontes 

hídricas ou menor ou igual a 5 MW para cogeração qualificada, ou também para as 

demais fontes renováveis de energia elétrica, na condição de que ambas estejam 

conectadas na rede de distribuição por meio de instalações de unidades 

consumidoras 

Os sistemas conectados à rede (SCR), não possuem subsistemas de 

armazenamento de energia, e por isso são mais eficientes que os sistemas 

autônomos, além de, geralmente, serem mais baratos (proporcionalmente à sua 

potência). A rede de distribuição age como uma “bateria”, armazenando o potencial 

que é injetado e que poderá ser utilizado em momentos de baixa geração do 

sistema, o que acontece nos dias de pouca radiação e todas as noites.  

Os sistemas conectados à rede dependem de regulamentação e legislação 

favorável, pois utilizam a rede de distribuição das concessionárias para o 
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escoamento da energia gerada, e posterior retorno desta energia para o consumidor. 

Por funcionarem em paralelo com a rede, os SCR possuem dispositivos de interface 

mais sofisticados, que incorporam sistemas de proteção os quais evitam o ilhamento 

(funcionamento do sistema fotovoltaico na ausência de eletricidade na rede).  

Dessa forma, um SCR não funciona como sistema de backup de energia, 

sendo totalmente dependente da rede elétrica.  

Em seguida, são abordadas às unidades de transformação e geração de 

energia, os equipamentos necessários, a ligação da unidade geradora ao sistema de 

distribuição de energia da concessionária e os sistemas de armazenamento. 

2.2.3. Sistemas fotovoltaicos 

Os Sistemas Fotovoltaicos (SFV) podem ser ser divididos em dois grandes 

grupos: sistemas isolados e sistemas conectados à rede conforme observado na 

FIGURA 5.  

 

FIGURA 5- CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS SEGUNDO A CAPACIDADE DE 
GERAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

Um sistema gerador é constituído por 3 grandes grupos (blocos) de 

equipamentos. Para os sistemas fotovoltaicos, o bloco gerador é constituído pelos 

Sistema 
fotovoltaico 

isolado (SFI) 

Pontual Ex: calculadoras, relógios, celulares, baterias 

Baixa geração 
Ex: postes de iluminação, placas eletrônicas, 

orelhões rodoviários, bombas hidráulicas 

Média geração 
Ex:  casas isoladas do sitema de distribuição, 

celeiros agrícolas,. 

Sistema 
fotovoltaico 
conectado à 
rede (SFCR) 

Média geração 
Ex: casas , estabelecimentos comerciais 

conectadas à rede, indústrias com sistemas de 
alta tensão conectados à rede  

Alta geração 
Ex: centrais de geração de energia, parques 

fotovoltaicos. 
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módulos fotovoltaicos em diferentes associações (arranjos fotovoltaicos). O bloco de 

condicionamento de potência consiste em conversores CC/CC, seguidores de ponto 

de potência máxima (SPPM), inversores CC/CA, controladores de carga (em caso 

de armazenamento) e outros dispositivos de proteção, supervisão e controle. O 

bloco de armazenamento é constituído por baterias e outras formas de 

armazenamento. 

 

2.2.3.1. Painéis fotovoltaicos 

O painel fotovoltaico é o equipamento responsável pela conversão da 

energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotoelétrico descoberto em 1839 

pelo cientista francês Becquerel. Um módulo fotovoltaico é composto por células 

fotovoltaicas conectadas em arranjo para produzir tensão e corrente necessárias 

para a utilização prática da energia. O número e o arranjo (paralelo ou série) das 

células fotovoltaicas definem as características dos módulos. O mesmo pode ser 

feito com os módulos, ou seja, com a integração de vários módulos tem-se um 

sistema de geração cujas características dependem do número de módulos e do 

arranjo destes.  

O conjunto de células solares, ou seja, o módulo fotovoltaico é usualmente 

identificado pela sua potência elétrica de pico (Wp) a qual é determinada pela 

potência gerada pelo painel nas condições-padrão de ensaio (STC, Standard Test 

Conditions), considerando uma irradiância solar de 1.000 W/m2, temperatura da 

célula de 25° e massa de ar AM 1,5. 

A curva característica de um módulo pode ser encontrada submetendo-o a uma 

fonte de tensão variável e realizando uma varredura entre uma tensão negativa de 

poucos volts até ultrapassar a tensão de circuito aberto do módulo (quando a 

corrente fica negativa) (ALVARENGA, 2013). Assim é possível traçar sua curva 

característica I-V (GRÁFICO 3).  
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GRÁFICO 3 - EXEMPLO DE CURVA CARACTERÍSTICA I-V DE UM MÓDULO SOLAR 

 

FONTE: PINHO et al. (2011) 

 

Analisando a curva característica, alguns pontos podem ser destacados, 

cujas definições são descritas a seguir:  

 

a) Corrente de curto-circuito (Icc): máxima corrente que pode entregar um 

dispositivo sob condições determinadas de radiação e temperatura 

correspondendo a tensão nula e consequentemente a potencia nula. 

 

b) Tensão de circuito aberto (Vca): máxima tensão que pode entregar um 

dispositivo sob condições determinadas de radiação e temperatura 

correspondendo a circulação de corrente nula e consequentemente a 

potencia nula. 

 

c) Potencia Pico (Pmp): é o valor máximo de potencia que pode entregar o 

dispositivo. Corresponde ao ponto da curva no qual o produto de 

diferença de potencial e corrente é máximo. 
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d) Corrente a máxima potência (Imp): corrente que entrega o dispositivo a 

potencia máxima sob condições determinadas de radiação e 

temperatura. É utilizada como corrente nominal do mesmo. 

 

e) Tensão a máxima potência (Vmp): tensão que entrega o dispositivo a 

potencia máxima sob condições determinadas de radiação e 

temperatura. É utilizada como tensão nominal do mesmo. 

 

Segundo Pinho et al. (2014), para sistemas conectados à rede ou arranjos 

utilizados em sistemas de bombeamento de água os níveis de tensão necessários 

são muito variáveis e muitas vezes exigem a associação de vários módulos em 

série, sendo comum encontrar módulos com tensões nominais bastantes 

diversificadas. Pode-se observar no GRÁFICO 4 como a disposição dos módulos 

interfere nas curvas características. 

 

GRÁFICO 4 - CURVAS I-V PARA DOIS MÓDULOS DE 220WP IDÊNTICOS ASSOCIADOS EM 
SÉRIE (A) E EM PARALELO (B) 

 

FONTE: adaptado de Pinho et al,, 2014 
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2.2.4. Sistemas eólicos 

Os sistemas eólicos são os equipamentos necessários para a conversão da 

energia do vento em energia mecânica e consequentemente energia elétrica. Eles 

podem ser divididos em dois grupos, conforme FIGURA 6  

 

FIGURA 6 – CLASSIFICAÇÃO POR CAPACIDADE DE GERAÇÃO DOS SISTEMAS 
FOTOVOLTAICOS 

 

Fonte: O autor (2017) 

 

Da mesma forma que os sistemas fotovoltaicos um sistema gerador eólico é 

constituído por 3 grandes grupos (blocos) de equipamentos representados pelas 

FIGURA 7 e FIGURA 8 nas modalidades conectado à rede e isolado 

repectivamente. O bloco gerador é constituído pelos aerogradores (conjunto torre e 

rotor). O bloco de condicionamento de potência consiste em conversores CC/CC, 

inversores CC/CA, controladores de carga (em caso de armazenamento) e outros 

dispositivos de proteção, supervisão e controle. O bloco de armazenamento é 

constituído por baterias e outras formas de armazenamento.  

 

Sistema eólico 
isolado (SEI) 

Pico eólica 
Ex: postes de iluminação, placas eletrônicas, orelhões 

rodoviários, bombas hidráulicas 

Mini e micro 
eólica 

Ex:  casas isoladas do sitema de distribuição, celeiros 
agrícolas, sistemas de irrigação 

Sistema eólico 
conectado à rede 

(SECR) 

Mini e micro 
eólica 

Ex: casas , estabelecimentos comerciais conectadas à 
rede, indústrias com sistemas de alta tensão 
conectados à rede , sistemas de irrigação,  

Grande 
aerogeradores 

Ex: centrais de geração de energia, parques eólicos, 
eólica offshore . 
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FIGURA 7 - CONFIGURAÇÃO MAIS COMUM DE MINI-EÓLICA CONECTADA À REDE 

 

FONTE CIEMAT (2010) 

 

 
FIGURA 8 – CONFIGURAÇÃO DE UM SISTEMA EÓLICO ISOLADO 

 

FONTE CIEMAT (2010) 

2.2.4.1. Princípios e tecnologia 

Uma turbina eólica capta uma parte da energia cinética do vento que passa 

através da área varrida pelo rotor e a transforma em energia elétrica. A absorção de 

energia cinética reduz a velocidade do vento à jusante do disco do rotor, 

gradualmente, essa velocidade recupera-se ao misturar-se com as massas de ar 

predominantes do escoamento livre. Das forças de sustentação aerodinâmica nas 

pás do rotor resulta uma esteira helicoidal de vórtices, a qual também gradualmente 

dissipa-se. Após alguma distância a jusante da turbina, o escoamento praticamente 

recupera as condições de velocidade originais e turbinas adicionais podem ser 

instaladas, minimizando as perdas de desempenho causadas pela interferência da 

turbina anterior. 
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2.2.4.2. Aerogeradores 

Existem distintos modos de classificar os aerogeradores atendendo a 

caraterísticas como eixo de giro, velocidade de rotação, tamanho e aplicação. Uma 

primeira classificação das turbinas eólicas pode ser realizada atendendo à 

disposição do eixo de giro do rotor eólico. Os rotores de eixo horizontal se 

caracterizam por girarem as pás em um plano perpendicular à direção do vento 

incidente. A velocidade de giro das turbinas de eixo horizontal segue uma relação 

inversa ao número de suas pás, já as turbinas com rotores de eixo vertical têm a 

vantagem fundamental de não precisarem de nenhum sistema de orientação ativo 

para captar a energia do vento e ainda apresentam a vantagem adicional, com 

relação às turbinas de eixo horizontal, de disporem do trem de potência e do sistema 

de geração elétrica no nível do solo, o que facilita muito o trabalho de manutenção. 

Como principais inconvenientes estão a dificuldade de realizar a regulação de 

potência ante ventos altos neste tipo de turbinas, a flutuação do par motor no giro da 

aeroturbina, bem como o menor rendimento do sistema de captação com relação às 

aeroturbinas de eixo horizontal. Contudo, como vantagens apresentam maior 

facilidade de aplicação na área urbana, uma vez que podem ser integradas em 

edifícios, produzem menor nível sonoro, menor impacto visual e melhor 

comportamento quando em fluxo turbulento.  

2.2.5. Grupos electrogéneos  

A geração de energia elétrica com óleo diesel é encontrada principalmente 

em centrais termelétricas, regiões isoladas da rede elétrica e indústrias que utilizam 

grupos geradores como sistemas de emergência e operação na ponta, visando 

aumentar a confiabilidade da planta e economizar a fatura de energia. O foco deste 

trabalho é direcionado à utilização de grupos geradores operando na ponta, por se 

tratar de seu uso mais frequente nas indústrias. 

2.2.6. Inversores off-grid e controladores de carga 

Os inversores são dispositivos eletrônicos que tem como principal função 

fornecer energia elétrica em corrente alternada a partir de uma fonte de energia 

elétrica em corrente contínua. Isso ocorre, pois, a maioria dos painéis destinados 
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para fins residenciais, comerciais e industriais geram energia elétrica em CC, 

enquanto que os equipamentos, geralmente, necessitam de energia elétrica em 

corrente alternada. A tensão de corrente alternada de saída deve ter amplitude, 

frequência e conteúdo harmônico adequados às cargas a serem alimentadas.  

Segundo Pinho et al. (2014), para se atingir uma boa adaptação entre as 

características do acumulador e da fonte geradora, deve-se fazer o uso de um 

controlador de carga o qual tem função de evitar cargas e descargas excessivas do 

acumulador, aumentando assim o rendimento do conjunto e prolongando a vida útil 

deste. 

 

2.2.7. Inversores on-grid 

Os inversores on-grid para o caso de SCR a tensão de saída do inversor 

deve ser compatível com a tensão da rede externa e características específicas para 

atender as exigências das concessionárias de distribuição em termos de segurança 

e qualidade da energia injetada na rede. 

Os inversores possuem grande importância no dimensionamento do projeto 

uma vez que eles devem ser sempre dimensionados de acordo com as 

características elétricas da fonte geradora e por apresentarem custos expressivos no 

projeto (BERTOI, 2012). 

Além do papel de converter a corrente CC gerada em CA o inversor tem a 

função de desconectar o arranjo gerador da rede caso os níveis de corrente, tensão 

e frequência não estejam dentro da faixa aceitável dos padrões da rede elétrica ou 

também do lado CC. O inversor deve ainda isolar os geradores quando a mesma 

não estiver energizada, seja por falhas ou operações de manutenção, evitando 

possíveis acidentes com operadores. A capacidade de gerar relatórios de status 

também pode ser feita pelos inversores onde podem ser registrados, por exemplo, 

grandezas elétricas como a tensão CC e CA, corrente CC e CA, potência CA, 

energia CA diária, energia CA acumulada entregue à rede, frequência, e os 

parâmetros meteorológicos e térmicos, como irradiância no plano dos geradores e a 

temperatura de operação dos módulos. 
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2.2.8. Sistemas de armazenamento 

A utilização conjunta de energias renováveis com sistemas de 

armazenamento sempre esteve associada à sistemas renováveis autônomos ou 

isolados da rede, já que a necessidade de abastecer 100% da demanda de energia 

independentemente do recurso instantâneo obrigava a dispor de um sistema de 

armazenamento. Uma simples classificação dos distintos sistemas de 

armazenamento pode ser verificada a seguir: 

 

a) Sistemas eletroquímicos: nesta tecnologia incluem-se todos os tipos de 

baterias convencionais (chumbo-ácido) e avançadas desenhadas para 

melhorar a densidade da potência e energia; 

 

b) Sistemas eletromecânicos: armazenadores cinéticos baseados nos volantes 

de inércia convencionais fabricados em aço, ou nos avançados fabricados 

com materiais compostos. No caso de volantes de aço de baixa rotação (de 

3.000 a 5.000 rpm), este tipo de sistema normalmente se acopla diretamente 

ao eixo que une o motor diesel e o gerador síncrono, ou através de uma 

transmissão mecânica que permite variar sua velocidade em uma margem 

estreita. No caso de volantes de velocidade variável, estes estão acoplados 

eletricamente através de um conversor eletrônico bidirecional que permite 

variar a velocidade de rotação do volante em uma margem de largura (de 

30.000 a 50.000 rpm), podendo dispor de mais energia útil. A autonomia 

normal de operação pode alcançar alguns minutos dependendo da potência 

requerida; 

 

c) Sistemas de armazenamento de energia através da água: a água é 

bombeada a certa altura para logo ser turbinada quando se requeira a 

energia; 

 

No entanto, devido à necessidade de dispor de sistemas de armazenamento 

específicos dependendo da aplicação, da autonomia requerida ou de sua potência, 

foram desenvolvidas outras tecnologias de armazenamento que atualmente se 
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apresentam em versões pré-comerciais, em projetos de demonstração ou inclusive 

já são comercializadas. 

Neste trabalho haverá uma ênfase maior na utilização das baterias OPzS, 

visto que as mesmas são indicadas para aplicações em locais remotos de difícil 

acesso (ambiente rural), especialmente onde a capacidade da bateria deve ser 

elevada. Segundo Soares (2010), existe uma tendência na utilização de baterias 

OPzS em grandes sistemas isolados, cujos características em muitos casos 

resultam em menor custo de ciclo e maior confiabilidade 

As baterias OPzS são baterias chumbo ácidas projetadas para descarga 

profunda, que possuem placas positivas tubulares envelopadas por separadores 

porosos e seus elementos apresentam-se em capacidade que variam de 150 à 

4.000 Ah. A principal função desses tubos é manter a matéria ativa confinada, o que 

permite um aumento da vida cíclica da bateria. Para uma profundidade de descarga 

de até 80% estas baterias podem apresentar vida cíclica superior à 1.500 ciclos 

(PINHO et al., 2008). As baterias OPzS apresentam eletrólito líquido e por isso são 

contidas em vasos transparentes para acompanhamento do nível do eletrólito, 

necessitando reposição periódica de água destilada, a qual deve ser feita em 

intervalos de 6 à 12 meses. 

 

2.3. POLÍTICAS DE INCENTIVO 

Mesmo com a brusca diminuição dos custos de produção, comercialização e 

implantação dos sistemas fotovoltaicos e eólicos ao longo das últimas duas décadas 

(1990 e 2000) o custo com relação aos sistemas tradicionais ainda é um fator que 

dificulta a participação efetiva dessas fontes na matriz energética. Com o objetivo de 

reduzir barreiras regulatórias e econômicas, estratégias e mecanismos de incentivo 

foram desenvolvidos e aplicados em diversos países. Cada política reduz uma ou 

mais barreiras que impedem o desenvolvimento das fontes de energia renováveis 

como, por exemplo, barreiras técnicas, econômicas e regulatórias Para estabelecer 

condições favoráveis à participação das fontes renováveis de energia na matriz 

energética de qualquer país são necessárias políticas de incentivo. 
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2.3.1. Incentivos fiscais para o desenvolvimento de uma matriz energética 

fotovoltaica e eólica 

Os incentivos fiscais promovidos para o desenvolvimento, inovação e 

ampliações de matrizes energéticas renováveis são comuns em todo mundo e tem o 

objetivo de reduzir os custos relativos à aquisição, instalação, operação e 

manutenção. Esse tipo de incentivo beneficia tanto grandes sistemas geradores 

quanto sistemas de geração decentralizados conectados ou não à rede. Entre os 

principais incentivos destacam-se: 

 

a) Isenção ou redução de tributos fiscais, em particular, sobre o 

investimento, sobre a produção de energia e sobre o mercado de bens e capital que 

são aplicáveis para a compra (ou produção) de tecnologias de energias renováveis; 

 

b) Disponibilidade de financiamento para o desenvolvimento de energias 

renováveis, para estimular a pesquisa, para a aquisição e produção dessas 

tecnologias e para a alocação de capital necessário na implantação de projetos de 

geração de energia; 

 

c) Subsídios de capital para cobrir parte do custo do investimento. 

 

2.3.2. Políticas regulatórias  

Da mesma forma que os incentivos fiscais são decisivos para uma mudança 

da matriz energética as políticas regulatórias desempenham um papel muito 

importante. Entre eles destacam-se os sistema de preço feed-in tarif (FIT), 

certificados comercializáveis de energias renováveis, leilões e o netmetering.  

Como esse estudo irá tratar de sistemas que podem ser conectados à rede 

os principais mecanismos que serão abordados são: tarifa FIT e o netmetering, 

discutidos a seguir. 
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2.3.2.1. Feed-in-tarif (FIT)  

O mecanismo FIT permite que toda energia produzida por meio de fontes 

renováveis como fontes primárias e injetada na rede de distribuição seja remunerada 

por um determinado valor durante um determinado espaço de tempo para que o 

investimento torne-se atrativo. Dessa forma, as concessionárias ficam sujeitas a 

compra da energia produzida pelos consumidores e pagar um valor por kWh gerado 

superior ao valor do kWh da tarifa.  

A administração desse mecanismo é feita pela distribuidora de energia 

elétrica que repassa e dilui o custo entre todos os consumidores. É um mecanismo 

independente do incentivo financeiro por agentes governamentais com baixo custo 

para o consumidor final. 

2.3.2.2. Netmetering  

O netmetering é o mecanismo regulatório adotado no Brasil para a 

microgeração distribuída por fontes renováveis, conforme a resolução normativa nº 

482, de 17 de abril de 2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

Segundo a resolução normativa nº 482, o netmetering trabalha como um 

sistema de compensação de energia cujo faturamento da unidade geradora 

conectada à rede resulta da diferença entre a quantidade de energia consumida e a 

quantidade gerada (sistema de crédito). A medição líquida da energia aponta para 

três casos distintos:  

a) Quantidade de energia gerada menor que a quantidade de energia 

consumida: o valor a ser faturado corresponde à energia consumida descontada da 

energia gerada;  

b) Quantidade de energia gerada igual à quantidade de energia consumida: 

não há faturamento na unidade geradora conectada à rede ou, apenas o pagamento 

de um valor mínimo, estipulado em regulamentação específica;  

c) Quantidade de energia gerada maior que a quantidade de energia 

consumida: a diferença é injetada na rede da distribuidora e gera créditos para 

compensação na fatura de energia elétrica em meses subsequentes. (60 meses no 

Brasil).  
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De acordo com Goetzberer e Hoffmann (2005), esse sistema é mais efetivo 

onde a tarifa da energia elétrica paga pelo consumidor é alta. Para que o 

netmetering seja um mecanismo viável deve haver uma paridade tarifária, isto é, o 

custo da geração de energia pelo microgerador deve ser competitivo frente à tarifa 

da energia convencional que está sendo paga no ponto de consumo. 

2.3.3. Políticas de incentivo no cenário mundial 

A TABELA 1 mostra as principais políticas de incentivo para a promoção das 

fontes renováveis de energia em alguns países.  

 

TABELA 1 - POLÍTICAS DE INCENTIVOS ÀS FONTES RENOVÁVEIS DE ENERGIA EM ALGUNS 
PAÍSES 

Mecanismo de incentivo Brasil Alemanha Itália Portugal Japão 

Tarifa FIT  X X X X 

Quotas para fontes renováveis   X  X 

Subsídios de capital  X X X X 

Investimentos e créditos fiscais. X X X X X 

Redução de impostos  X X X X 

Certificados de energia renovável   X  X 

Netmetering X     

Empréstimo ou financiamento público X X X X X 

Leilões de energia X   X  

FONTE: Adaptado de REN21, 2011  

2.4. VIABILIDADE DE PROJETO 

Para o estudo de viabilidade econômica de projeto existem diversas 

ferramentas que colaboram para classificar o projeto em viável ou inviável. O uso de 

uma única ferramenta nem sempre é aconselhável uma vez que elas apresentam 

vantagens e desvantagens umas sobre as outras. Cada projeto é único e por ser 

único a decisão de desembolsar uma determinada quantia é única para cada projeto 

(RIBEIRO, 2015).O tempo é um fator determinante para o julgamento. Isso ocorre, 

pois devido à inflação e os juros uma determinada quantia de dinheiro no presente 
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não tem o mesmo valor que a mesma quantia no futuro. Dessa forma, os indicadores 

e ferramentas que serão apresentadas em seguida, podem ajudar a escolha de um 

projeto. 

 

2.4.1. Inflação 

A inflação pode ser conceituada como um aumento contínuo e generalizado 

no nível geral de preços. Ou seja, os movimentos inflacionários representam 

elevações em todos os bens produzidos pela economia e não meramente o aumento 

de um determinado preço. Outro aspecto fundamental refere-se ao fato de que o 

fenômeno inflacionário exige a elevação contínua dos preços durante um período de 

tempo, e não meramente uma elevação esporádica dos preços. 

 

2.4.2. Taxa de desconto 

A taxa de desconto é também chamada de taxa de juros, no entanto 

funciona no sentido inverso da operação que costumamos realizar com taxas de 

juros. Taxas de juros são usadas para determinar o valor, em alguma data futura, de 

um investimento feito no presente. 

A Taxa de Juro Nominal (n) é a taxa de juro que pode ser cobrada por um 

empréstimo bancário, ou a taxa de juro que se pode obter num depósito, num fundo 

de investimento, ou em qualquer aplicação no mercado financeiro. Um modo simples 

de se pensar na taxa de juro nominal é a de considerá-la igual à taxa de juro (r), 

mais a taxa de inflação (i), mais o risco (k), conforme exposto na equação 6 proposta 

por Sobrinho (1981). 

 

𝑛 = 𝑟 + 𝑖 + 𝑘 (6) 

 6 

Onde: 

 

n : taxa de juro nominal (adimensional) 

r : taxa de juro real (adimensional) 

i : taxa de inflação (adimensional) 
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k : risco (adimensional) 

 

A taxa de juro real é a taxa de preferência temporal. Ele traduz a preferência 

por dinheiro hoje, versus o dinheiro no futuro. Da equação anterior tem-se: 

 

𝑟 = 𝑛 − 𝑖 − 𝑘 (7) 

 7 

Usar a taxa real de juro permite observar como a taxa desconto afeta as 

decisões econômicas relativamente ao ambiente 

2.4.3. Valor presente líquido 

O valor presente líquido (VPL) é uma ferramenta capaz de determinar o 

valor presente de pagamentos futuros descontados a uma taxa de juros apropriada, 

menos o custo do investimento inicial. Basicamente, é o cálculo de quanto os futuros 

pagamentos somados a um custo inicial estariam valendo atualmente.  

O valor presente líquido para fluxos de caixa uniformes pode ser calculado 

através da fórmula8. 

 

𝑉𝑃𝐿 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1

 (8) 

 8 

Em que: 

 

𝑉𝑃𝐿 : valor presente líquido (R$) 

𝑡 : tempo (anos) 

𝐹𝐶𝑡 : fluxo de caixa no período analisado (R$) 

𝑛 : taxa de desconto (adimensional) 

 

2.4.4.  LCOE (Levelized cost of electricity) 

Em geração de energia elétrica, os diferentes meios de produção de 

eletricidade podem resultar em custos significativamente diferentes. O custo é 

normalmente referido a energia em montantes de quilowatt-hora ou megawatt-hora. 
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Ele inclui o capital inicial, a taxa de desconto, bem como os custos de operação 

contínua, de combustível, e de manutenção durante o tempo de operação da 

unidade geradora. Este tipo de cálculo auxilia as decisões políticas, e para orientar 

as discussões e tomadas de decisão. 

Em português, custo nivelado de energia elétrica, é uma medida de uma 

fonte de energia que compara diferentes métodos de geração de eletricidade em 

uma base única. É uma avaliação econômica do custo total médio para construir e 

operar um ativo de geração de energia ao longo do seu ciclo de vida dividido pela 

potência total do ativo ao longo desse tempo de vida. 

O LCOE pode ser calculado a parir da equação 9 proposta por Short, Daniel 

e Holt (1995): 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  
𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜

𝑒𝑙𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
=

∑  𝑛
𝑡=1

𝐼𝑡 + 𝑀𝑡 + 𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

∑  𝑛
𝑡=1

𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

 (9) 

 9 

Em que: 

 

LCOE : custo nivelado de energia (R$/kWh) 

It : investimentos no ano t (R$) 

Mt : gastos com operações e manutenções no ano t (R$) 

Ft : gastos com combustíveis no ano t (R$) 

Et : energia gerada no ano t (kWh) 

r : taxa de desconto (adimensional) 

n : vida da unidade ou sistema de geração (anos) 

 

2.5. CULTURAS E REGIÔES 

A soja e o milho são culturas temporárias e representam a maior parte da 

produção brasileira. Em ermos de área plantada, as safras da soja, do milho 

corresponderam à 60% e 29% da produção de verão de grãos no Brasil nos anos de 

2015/2016 (CONAB, 2017) Desta forma, este trabalho tem ênfase em sistemas de 

irrigação voltados para estas duas culturas.  
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O milho tem duas safras, a primeira sendo a principal (de verão), e a 

segunda, de inverno, chamada ‘safrinha’. O plantio tem alto potencial produtivo, se 

observada a época correta do plantio, que sofre influência da temperatura (a planta 

tende a ter a mesma do ambiente que a envolve), da umidade (apesar de ser 

exigente em água, pode ser cultivada em regiões em que as precipitações vão de 

250 mm a 5.000 mm anuais, sendo geralmente uma cultura de sequeiro), do 

fotoperíodo (tempo de exposição da planta à luz solar) e da radiação solar (em cuja 

absorção o milho é uma planta muito eficiente, fixando gás carbônico pela 

fotossíntese). 

A soja é uma espécie leguminosa de ciclo anual (de 90 a 160 dias), rica em 

proteína. É largamente usada na alimentação humana, na forma de óleo, grão, 

farelo e alimentos processados e também na ração animal, para bovinos, suínos e 

aves. A produção é realizada principalmente por grandes produtores capitalizados, 

com grandes extensões de terras, cultivo intensivo em tecnologia e voltado para o 

mercado: a sojicultura só é viável economicamente em grandes áreas, com 

aproveitamento máximo do uso de máquinas e implementos agrícolas, que exigem 

grandes volumes de capital em investimento e custeio. 

No estudo em questão foram selecionadas duas cidades: Curitiba-PR e 

Barreiras-BA, a primeira por tratar-se de uma cidade com dados diferentes dos 

usuais e médios do Brasil (temperaturas e irradiação abaixo da média Brasileira) e a 

segunda por tratar-se de um polo agrícola (Região dentro do polo agrícola 

MATOPIBA) e também por apresentar valores diferentes dos usuais e médios do 

Brasil (temperatura e irradiação acima da média). Ambas as cidades estão 

localizadas também em regiões ou localidades próximas as regiões de maior cultivo 

de soja e milho, sendo Barreiras pertencente ao conjunto de cidades integrante do 

novo polo produtivo e Curitiba próxima à cidade de Castro-PR, região com laa 

produção de milho. 

2.6. IRRIGAÇÃO 

A irrigação é uma prática agrícola de fornecimento de água às culturas para 

quando as dotações pluviométricas, ou qualquer outra forma natural de 

abastecimento não são suficientes para suprir as necessidades hídricas das plantas. 
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Constitui-se numa atividade imprescindível para qualquer agricultura tecnificada e 

rentável, em quase todas as regiões e climas do nosso planeta (GOMES, 2013).  

A irrigação representa a maior demanda por tipo de uso consuntivo de 

recursos hídricos do Brasil (ANA, 2012). Em 2010, o uso para irrigação correspondia 

54% do total, seguido do uso para fins de abastecimento humano urbano, cuja 

vazão de retirada foi de 522 m3/s. Com relação à vazão efetivamente consumida, 

que representa 51% da vazão de retirada, 72% correspondem à demanda de 

irrigação, seguida de dessedentação animal (11%), abastecimento urbano (9%), 

abastecimento industrial (7%) e abastecimento rural (1%). 

Segundo o Censo Agropecuário (IBGE, 2006), em 2006, 6,3% dos 

estabelecimentos do país usavam técnicas de irrigação (por inundação, infiltração, 

aspersão ou semelhante). A área irrigada compreendia 4,45 milhões de hectares ou 

7,4% da área total em lavouras temporárias e permanentes, assim distribuídos: 

24,0% da área irrigada no método e inundação; 5,7% por sulcos; 18,0% sob pivô 

central; 35,0% em outros métodos de aspersão; 7,3% com métodos localizados e 

8,3% com outros métodos.  

Comparando-se os dois últimos censos agropecuários, houve um aumento 

de 39,0% no número de estabelecimentos que declararam utilizar irrigação e 42,0% 

no total da área irrigada no país. Quanto à fonte da água utilizada na irrigação, 

74,8% declararam utilizar fontes do próprio estabelecimento, com 69,5% da área 

total irrigada; 15,5% declararam utilizar fontes de fora do estabelecimento e 

bombeada com equipamento próprio, com 28,4% da área total irrigada; e 7,1% 

obtida de terceiros através de projetos particulares ou comunitários de irrigação, com 

6,3% da área total irrigada (IBGE, 2006). 

2.6.1. Relação solo-água-planta 

O consumo de energia de um sistema de irrigação está diretamente 

relacionado à quantidade de água à fornecer ao conjunto solo-planta para satisfazer 

as necessidades hídricas das culturas. A determinação da lâmina líquida admitida 

pelo solo depende basicamente das características físicas e hídricas do solo, como 

também do tipo de cultura a implantar. Por sua vez, as necessidades hídricas das 

plantas dependem da cultura e das condições climáticas da região. O conhecimento 
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dessas duas questões permite a determinação da frequência de aplicação das 

sucessivas dotações ou lâminas de irrigação ao terreno. 

2.6.1.1. Evapotranspiração e coeficiente de cultivo 

O conjunto dos dois fenômenos (evaporação mais transpiração) é 

denominado evapotranspiração da cultura (𝐸𝑇𝑐). Para se obter o máximo rendimento 

da cultura irrigada é necessário que a quantidade de água realmente consumida 

pelas plantas se aproxime ao máximo da quantidade que consumiria a cultura 

considerada, em suas condições mais favoráveis. Portanto, a obtenção das 

necessidades hídricas das culturas se baseia na determinação da evapotranspiração 

máxima da cultura (𝐸𝑇𝑝), que habitualmente se denomina apenas por 

evapotranspiração da cultura a qual, depende basicamente do clima e do tipo de 

cultura. Assim afirma-se que: 

 

𝐸𝑇𝑐 = 𝐸𝑇𝑝 (10) 
 10 

Onde: 

 

𝐸𝑇𝑐 : evapotranspiração da cultura (m/dia); 

𝐸𝑇𝑝 : evapotranspiração máxima da cultura (m/dia) 

 

a) Clima: o aumento da insolação, da temperatura ou da velocidade do 

vento contribui para uma maior 𝐸𝑇𝑝, enquanto que o aumento da 

umidade atmosférica atenua a taxa de evapotranspiração da cultura.  

 

b) Tipo de cultura e seu estado de desenvolvimento: quanto maior for a 

densidade de plantas e da zona radicular, a evapotranspiração potencial 

tende a ser maior. Em geral, durante o ciclo fenológico, a planta aumenta 

seu consumo progressivamente até a floração e frutificação, quando 

começa a diminuir, e logo se estabiliza. 

 

Também é possível definir a evapotranspiração de referência (𝐸𝑇𝑜) a qual 

representa a taxa de evapotranspiração de uma superfície de vegetação rasteira, 

verde, uniforme, de crescimento ativo, de 8 a 15 centímetros de altura, que sombreia 
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totalmente o terreno cultivado, em um solo dotado de suficiente quantidade de água. 

A evapotranspiração de referência (𝐸𝑇𝑜) pode ser calculada através da equação 11 

(ALBUQUERQUE, 2010). 

 

𝐸𝑇𝑜 = 𝐾𝑝 ∙ 𝐸𝐶𝐴 (11) 
 11 

Onde:  

 

𝐸𝑇𝑜 : evapotranspiração de referência (m/dia); 

𝐾𝑝 : coeficiente do tanque (adimensional 0,35 ≤ Kp ≤ 0,85); 

𝐸𝐶𝐴 : evaporação da água do tanque classe A, que pode representar o valor 

médio diário do período considerado (m/dia). 

 

O tanque classe A é um artifício usado para obter-se a medida do efeito 

integrado da radiação, do vento, da temperatura e da umidade relativa do ar sobre a 

evaporação de uma superfície livre de água. Para relacionar a evaporação da água 

do tanque classe A com a evapotranspiração de referência, derivou-se um 

coeficiente empírico, o qual leva em consideração o clima e o ambiente onde se 

localiza o tanque.  

A transpiração e evaporação são regidas por diferentes processos físicos. 

No entanto, mesmo no período de crescimento vegetativo, a evaporação do solo 

forma parte da 𝐸𝑇𝑐 e, para efeito de simplicidade, o coeficiente que relaciona 𝐸𝑇𝑜 

com a evaporação do solo é apresentado pelo coeficiente de cultura (𝐾𝑐), ou 

coeficiente de cultivo, o qual também exprime o efeito das características da cultura 

sobre a sua necessidade de água, sendo sua variação ao longo das fases 

representada pelo GRÁFICO 5 e os valores para diversos tipos de cultura expostos 

na TABELA 2.  

Proposta por Albuquerque (2010), a equação 12 representa essa relação: 

 

𝐸𝑇𝑝(𝑖) = 𝐾𝑐(𝑖)  ∙ 𝐸𝑇𝑜(𝑖) (12) 
 12 

Onde: 

 

𝐸𝑇𝑝(𝑖) : evapotranspiração máxima da cultura na fase ou período (i) (m/dia) 

𝐾𝑐(𝑖)  : coeficiente de cultura na fase ou período (i) (adimensional); 
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𝐸𝑇𝑜(𝑖) : evapotranspiração de referência na fase ou período (i) (m/dia). 

 

As fases ou estágios do ciclo de desenvolvimento podem ser divididos em 4, 

sendo eles: 

 

1. Estágio inicial (fase 1) - que corresponde ao início do crescimento 

da cultura, quando a superfície do solo não está completamente 

coberta pela cultura (cobertura do solo < 10%); 

2. Estágio de desenvolvimento vegetativo (fase 2) - que 

corresponde de 10% até a 80% de cobertura do solo ; 

3. Estágio de florescimento ou reprodutivo (fase 3) - que 

corresponde ao início da cobertura plena do solo (início do 

florescimento) até o início da maturação, que é indicada pela 

descoloração ou queda das folhas; 

4. Estádio de maturação (fase 4) – que corresponde ao início da 

descoloração (ou queda) das folhas até a plena maturação ou 

ponto de colheita.  

GRÁFICO 5 - VARIAÇÃO DO COEFICIENTE DE CULTIVO NO CICLO VEGETATIVO DA PLANTA 

 

FONTE: GOMES, (2013) 
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TABELA 2- VALORES DO COEFICIENTE DE CULTIVO KC 

CULTURA Coeficiente de 

cultura (1) 

Coeficiente de 

cultura (2) 

Coeficiente de 

cultura (3) 

Coeficiente de 

cultura (4) 

ALGODÃO 0,45 0,75 1,15 0,75 

ARROZ 1,10 1,10 1,10 1,10 

BANANA 0,70 0,90 1,10 1,10 

CANA DE ACÚCAR 0,50 1,00 1,10 0,65 

FEIJÃO VERDE 0,35 0,70 1,10 0,90 

FEIJÃO 0,35 0,70 1,10 0,30 

MILHO DOCE 0,40 0,80 1,15 1,00 

MILHO 0,40 0,80 1,15 0,70 

SOJA 0,35 0,75 1,10 0,60 

SORGO 0,35 0,75 1,10 0,65 

TABACO 0,35 0,75 1,10 0,90 

TRIGO 0,35 0,75 1,15 0,45 

UVA MESA 0,50 0,60 0,65 0,70 

LARANJA (CÍTRICO) 0,65 0,70 0,70 0,65 

FONTE: DOORENBOS e KASSAN (1979) 

 

2.6.1.2. Disponibilidade total de água do solo 

A disponibilidade total de água do solo (CAD) é a água no solo que está 

retida entre a umidade da capacidade de campo (CC), o qual representa limite 

superior da quantidade de água no solo disponível para a alimentação das plantas, e 

a umidade do ponto de murcha permanente (PMP), nível mínimo de umidade, no 

qual as plantas não conseguem mais extrair água e murcham de maneira 

permanente. A equação 13, proposta por Albuquerque (2010), pode ser escrita 

como: 

 

𝐶𝐴𝐷 =  (𝐶𝐶 − 𝑃𝑀𝑃) ∙ 1000 ∙ 𝑑 (13) 
13 

Onde:  
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𝐶𝐴𝐷 : capacidade de água total disponível no solo (m de água/m de solo) 

𝐶𝐶 : conteúdo de água no solo na capacidade de campo (% peso) 

𝑃𝑀𝑃 : conteúdo de água no solo no ponto de murcha permanente (% peso) 

d : densidade do solo (kg de solo/m3 de solo) 

 

2.6.1.3. Profundidade do sistema radicular 

A profundidade efetiva (𝑍𝑟) representa a profundidade do sistema radicular 

no solo, onde se concentra em torno de 80% das raízes da cultura. Esta 

profundidade efetiva determina a espessura da camada de solo, que é utilizada no 

cálculo da lâmina de água nos projetos dos sistemas de irrigação. Ela depende, 

fundamentalmente, do tipo de cultura e das condições do solo. Para cada tipo de 

cultura, a densidade do sistema radicular, em geral, aumenta conforme avança a 

fase de crescimento vegetativo da planta, até alcançar uma profundidade máxima no 

solo. No entanto, as raízes se distribuem de forma não uniforme no solo e se 

concentram, na sua grande maioria, na metade superior. 

É possível considerar que na fase inicial (fase 1) o sistema radicular 

desenvolve-se a partir da profundidade de semeadura até atingir o seu valor máximo 

(término da fase 2 em culturas de ciclo curto). Para simplificação de cálculos, ainda 

pode-se assumir que o desenvolvimento é linear a partir da profundidade de 

semeadura até o início da fase 3 como está representado na FIGURA 9. As fases do 

ciclo cultural são as mesmas supostas para a obtenção do coeficiente de cultura 

(Kc), conforme metodologia descrita no manual 24 da Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (FAO) (DOORENBOS; PRUITT, 1975). 
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FIGURA 9 - ESTIMATIVA DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RADICULAR DE CULTURAS DE 
CICLO CURTO EM FUNÇÃO DAS FASES DO CICLO DA PLANTA 

 

FONTE: ALBUQUERQUE (2010) 

 

2.6.1.4. A lâmina líquida de irrigação (LL) 

O produto da disponibilidade total de água do solo pela profundidade efetiva 

das raízes da cultura e pelo coeficiente de disponibilidade proporciona a lâmina 

líquida máxima de água que se deve aplicar às plantas, com uma determinada 

frequência, para suprir as necessidades líquidas de irrigação da cultura. Assim 

sendo, a lâmina de irrigação líquida máxima ou apenas lâmina líquida (𝐿𝐿), a ser 

aplicada com determinada frequência às culturas, para repor a água facilmente 

utilizável consumida pela evapotranspiração da cultura pode ser expressa pela 

equação 14, indicada por Albuquerque (2010): 

 

𝐿𝐿 = 𝐶𝐴𝐷 ∙ 𝑍𝑟  ∙ 𝑓 (14) 
14 

Onde:  

 

𝐿𝐿 : lâmina líquida (m) 

𝐶𝐴𝐷 : capacidade de água total disponível no solo (m de água/m de solo); 

𝑍𝑟 : profundidade efetiva do sistema radicular (m); 
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f : coeficiente de disponibilidade (adimensional; 0 < f < 1)–relacionado à cultura 

e a evapotranspiração. 

 

Na TABELA 3 é possível observar a variação do fator de disponibilidade (f), 

o qual representa a fração de esgotamento de água no solo, para grupos de cultura 

em função da evapotranspiração máxima (𝐸𝑇𝑝).A tabela relaciona o tipo de cultura  

com a evapotranspiração máxima da cultura, e assim para cada fase, em função da 

evapotranspiração calculada é possível encontrar um determinado fator de 

disponibilidade.  
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TABELA 3 - FATOR DE DISPONIBILIDADE (F) PARA GRUPOS DE CULTURA EM FUNÇÃO DA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÁXIMA (𝐸𝑇𝑝 ) 

CULTURA / 𝐸𝑇𝑝 (mm/dia) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

CEBOLA 0,5 0,43 0,35 0,3 0,25 0,23 0,2 0,2 0,18 

PIMENTÃO 0,5 0,43 0,35 0,3 0,25 0,23 0,2 0,2 0,18 

BATATA 0,5 0,43 0,35 0,3 0,25 0,23 0,2 0,2 0,18 

BANANA 0,68 0,58 0,48 0,4 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

REPOLHO 0,68 0,58 0,48 0,4 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

UVA 0,68 0,58 0,48 0,4 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

ERVILHA 0,68 0,58 0,48 0,4 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

TOMATE 0,68 0,58 0,48 0,4 0,35 0,33 0,28 0,25 0,23 

ALFAFA  0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

FEIJÃO 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

CITROS 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

AMENDOIM 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

ABACAXI 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

GIRASSOL 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

MELANCIA 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

TRIGO 0,8 0,7 0,6 0,5 0,45 0,43 0,38 0,35 0,3 

ALGODÃO 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

MILHO 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

AZEITONA 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

ALÇAFRÃO 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

SORGO 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

SOJA 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

BETERRABA 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

CANA-DE-ACÚCAR 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

TABACO 0,88 0,8 0,7 0,6 0,55 0,5 0,45 0,43 0,4 

FONTE: adaptado de Doorenbos e Kassam (1979) 

 

2.6.1.5. A Lâmina bruta de irrigação (LB) 

A lâmina bruta de irrigação corresponde à quantidade de água que deve ser 

prevista na saída dos aspersores. A lâmina bruta é sempre superior à lâmina líquida 

uma vez que a primeira leva em consideração à eficiência do sistema de aspersão, 

sendo essa expressa pela equação 15.  
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𝐿𝐵 =
𝐿𝐿

𝜂𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔
 (15) 

 15 

Onde: 

 

𝐿𝐵:  : lâmina bruta de irrigação (m) 

𝐿𝐿 : lâmina líquida de irrigação (m) 

𝜂𝐼𝑟𝑟𝑖𝑔 : eficiência de irrigação (adimensional) 

 

Alguns valores de eficiência de irrigação podem ser observados na TABELA 

4. 

 

TABELA 4 - VALORES DE EFICIÊNCIA DE IRRIGAÇÃO (EI) SEGUNDO O SISTEMA DE 
IRRIGAÇÃO 

Sistema Eficiência 

Tabuleiros inundáveis 80 a 90% 

Faixas 70 a 85% 

Sulcos 60 a 75% 

Convencional fixo (aspersão) 70 a 80% 

Convencional móvel (aspersão) 65 a 75% 

Autopropelido 60 a 70% 

Pivô central e linear móvel 75 a 90% 

Gotejamento 75 a 90% 

Micro aspersão 70 a 85% 

FONTE: SOLOMON (1990) 

 

2.6.1.6. Frequência de irrigação ou turno de rega 

A frequência, ou intervalo de irrigação (𝐹), designada também como turno de 

rega, é a duração em dias entre as sucessivas irrigações (GOMES, 2013). O projeto 

do sistema de irrigação se realiza em função da frequência de irrigação no período 

crítico, quando a necessidade de irrigação líquida corresponde à evapotranspiração 

máxima da cultura. Sendo assim, a mesma pode ser expressa pela equação 16. 
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𝐹 =
𝐿𝐿

𝐸𝑡𝑐 − 𝑃𝑅𝑃
 (16) 

 16 

Onde: 

 

𝐹:  : frequência de irrigação ou turno de rega (dias); 

𝐿𝐿 : lâmina líquida de irrigação (m); 

𝐸𝑡𝑐 : evapotranspiração de cultura (m/dia); 

𝑃𝑅𝑃 : precipitação (m/dia). 

 

2.6.1.7. Quantidade de água necessária para cultura 

A quantidade de água necessária para a cultura, está relacionada à todos os 

aspectos que impliquem na perda de água da cultura pelos processos de 

evapotranspiração, e representa a quantidade de água necessária para cultura, mais 

especificamente para a área plantada, para que haja um crescimento e 

desenvolvimento saudável. Esta quantidade pode ser representada pela equação 17 

(ALBUQUERQUE, 2010). 

 

𝑄𝑇𝐷á𝑔𝑢𝑎 =
𝐿𝐵 ∙ 𝐴𝑡𝑖

𝐹 ∙ 𝑇𝑑𝑖𝑝 ∙
 (17) 

 17 

Onde: 

 

𝑄𝑇𝐷á𝑔𝑢𝑎 : quantidade de água necessária para área plantada (m3/h) 

𝐿𝐵:  : lâmina bruta de irrigação (m) 

𝐴𝑡𝑖 : área irrigada (m2) 

𝐹:  : Frequência de irrigação ou turno de rega (dias); 

𝑇𝑑𝑖𝑝 : tempo diário de irrigação (h/dia) 

 

Consequentemente em um sistema irrigado essa quantidade de água 

representa a vazão teórica que deve ser bombeada para garantir o suprimento de 

água necessário, assim: 
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𝑄𝑇𝐷á𝑔𝑢𝑎 =  𝑄𝑡𝑛 (18) 
 18 

Onde: 

 

𝑄𝑇𝐷á𝑔𝑢𝑎 : quantidade de água necessária para área plantada (m3/h) 

𝑄𝑡𝑛 : vazão teórica para o sistema (m3/h) 

 

2.6.1.8. Intensidade de aplicação 

A intensidade de aplicação corresponde à quantidade de água fornecida ao 

solo por unidade do tempo e é importante para análise e confirmação do respeito à 

máxima absorção do solo admitida, sendo assim ela é calculada segundo à equação 

19 (GOMES, 2013). 

 

 

𝐼𝑎𝑛 =
𝐿𝐵

𝑇𝑑𝑖𝑝
 (19) 

  19 

 20 

Onde: 

 

𝐼𝑎𝑛 : Intensidade de aplicação necessária (m/h) 

𝐿𝐵:  : lâmina bruta de irrigação (m) 

𝑇𝑑𝑖𝑝 : tempo diário de irrigação (h/dia) 

 

Para que ocorra irrigação apropriada, a intensidade de aplicação deve ser 

inferior à velocidade de infiltração básica do solo (VIB) de modo que seja respeitada 

a seguinte relação: 

 

𝐼𝑎𝑛 < 𝑉𝐼𝐵 (21) 
 21 

Onde: 

 

𝐼𝑎𝑛 : Intensidade de aplicação necessária (m) 
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𝑉𝐼𝐵:  : velocidade de infiltração básica (m/h) 

 

Os valores da velocidade de infiltração básica de cada solo podem ser 

observados na Tabela 5. 

 

TABELA 5 – VELOCIDADE DE INFILTRAÇÃO BÁSICA PARA DIVERSOS TIPOS DE SOLO 

Tipo de solo VIB (mm/h) 

Arenoso 5,00 

Franco-arenoso 2,50 

Franco 1,30 

Franco-argiloso 0,80 

Silto-argiloso 0,25 

Argiloso 0,05 

FONTE: VERMEIREN (1997) 

2.6.2. Sistemas de irrigação 

Segundo a forma de aplicação de água às plantas, os sistemas de irrigação 

podem ser divididos em duas categorias: a irrigação por superfície, também 

conhecida como irrigação por gravidade; e a irrigação sob pressão ou pressurizada. 

Na irrigação por superfície, a água alcança as plantas de forma direta por 

escoamento sobre a superfície do terreno cultivado (métodos de irrigação por sulcos, 

por faixas e por inundação). Na irrigação sob pressão, a água é conduzida, desde a 

fonte de abastecimento até a área cultivada (impulsionada quase sempre por uma 

estação de bombeamento), através de condutos forçados, e é distribuída às plantas 

mediante dispositivos especiais (irrigação por aspersão, por gotejamento, etc.).  

Em comparação com a irrigação pressurizada, a utilização da irrigação por 

superfície está limitada a zonas topograficamente favoráveis e sua aplicação tem 

diminuído, cada vez mais, em virtude de sua baixa eficiência, o que acarreta grandes 

desperdícios de água. A irrigação pressurizada necessita de menos mão de obra, 

apresenta maior uniformidade de distribuição da água sobre o terreno, melhor 

operacionalidade para o produtor, maior eficiência (consome menos água) e seus 

sistemas se adequam melhor aos diversos tipos de solo, cultura, clima e topografia 
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do terreno. Como consequência desses aspectos, os sistemas de irrigação 

pressurizados estão se impondo no mundo, principalmente nas regiões onde se 

requer maior produtividade agrícola e onde o custo laboral é fator limitante (GOMES 

2013). O GRÁFICO 6 representa a distribuição dos métodos de irrigação no território 

brasileiro. 

 

GRÁFICO 6 - ÁREA IRRIGADA, POR MÉTODO DE IRRIGAÇÃO UTILIZADO BRASIL – 2006 

 

FONTE: IBGE (2006) 

2.6.2.1. Irrigação por aspersão convencional 

Os sistemas de aspersão convencionais, também denominados sistemas 

clássicos, são constituídos, em geral, por aspersores de baixa e média pressão, com 

espaçamentos compreendidos entre 6 e 36 metros, instalados sobre tubos porta-

aspersores acoplados a condutos sob pressão. Estes condutos, onde são dispostos 

os aspersores, são denominados de linhas laterais e são conectados à fonte de 

abastecimento de 'água mediante uma rede principal de tubulações de distribuição. 

As uniões e engates, entre os distintos elementos que compõem a rede, se realizam 

por meio de peças especiais de conexão (juntas, curvas, cones de redução, tês, 

etc.). O fluxo de água nas tubulações é controlado por meio de mecanismos 

hidráulicos especiais, tais como válvulas de derivação, válvulas de retenção, 

reguladores de pressão, registros, ventosas, dentre outros. Entre os sistemas de 
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aspersão existentes os convencionais ou clássicos são os mais empregados, já que, 

em virtude de suas versatilidades, são, geralmente, os mais adequados para os 

múltiplos tipos de cultura, solos, topografias, formas e tamanhos das áreas a irrigar. 

Além disso, são os que exigem menores custos de implantação e os que permitem 

maiores flexibilidades de manejo. 

2.6.2.1.1. Divisão do sistema 

Um sistema coletivo de irrigação pressurizado se compõe, 

fundamentalmente, de uma estação de bombeamento, com um dispositivo de 

regulação e controle, e da rede coletiva de distribuição, com suas peças especiais 

de controle do fluxo de água. A estação de bombeamento, também denominada 

estação elevatória, de recalque ou sistema de impulsão, abastece a rede de 

distribuição coletiva, de tubulações fixas e enterradas, que transporta as vazões até 

as tomadas ou hidrantes localizados nas entradas das parcelas de irrigação. Cada 

parcela é irrigada, individualmente, com um sistema de irrigação pressurizado, que 

pode ser por aspersão convencional, por aspersão mecanizada, por gotejamento, 

microaspersão ou demais outras formas já citadas. 

O sistema de irrigação por aspersão convencional pode ser dividido em três 

partes (FIGURA 10), sendo elas: 

 

a) Rede de distribuição ou rede adutora: canal adutor que recebe a água de 

um manancial e a transporta através da região a ser beneficiada pela 

irrigação, servindo também de reservatório de regularização para os 

vários setores do perímetro; 

 

b) Rede principal: braço da rede de distribuição que leva o recurso até um 

perímetro específico; 

 

c) Redes laterais: conjunto de redes em que estão dispostos os aspersores. 
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FIGURA 10 – SUBDIVISÃO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR ASPERSÃO CONVENCIONAL 

 

FONTE: O autor (2017) 

2.6.2.2. Hidráulica, escoamento e fluxo  

O transporte da água através de condutos forçados está regido basicamente 

por duas equações fundamentais conhecidas como equação da continuidade e 

equação da energia. Para a água, que é praticamente incompressível às pressões 

que atuam nas redes de abastecimento para irrigação, a equação da continuidade 

estabelece que para um escoamento permanente a vazão 𝑄, volume de água por 

unidade de tempo, mantém-se constante ao longo de um conduto. Portanto, para 

qualquer seção do conduto verifica-se pela equação 22. 

 

𝑄 = 𝐴 ∙ 𝑉 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (22) 
 22 

Onde: 

 

𝑄 : vazão (m3/s); 

𝐴  : área da seção (m2); 

𝑉 : velocidade do fluído (m/s) 

 

Nos nós de derivação também se cumpre a equação da continuidade, 

verificando-se que a soma de vazões admitidas no nó é igual à soma das que saem. 
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𝑄 = ∑ 𝑄𝑖 (23) 

 23 

Onde: 

 

𝑄 : vazão (m3/s); 

𝑄𝑖 : vazões das i derivações (m3/s); 

 

Com relação ao regime do fluxo de água em uma tubulação, este pode ser 

laminar, turbulento ou crítico. No regime laminar, o fluxo se realiza em filetes ou 

lâminas líquidas paralelas, entre as quais não existem intercâmbios de partículas. No 

regime turbulento, as partículas de água escoam em trajetórias irregulares ao longo 

do conduto, enquanto que o fluxo crítico se caracteriza por uma situação transitória 

entre os regimes laminar e turbulento. Uma diferença fundamental entre os dois 

regimes é que a perda de carga ao longo do conduto é mais elevada no regime 

turbulento do que no regime laminar. Neste último a perda de carga varia 

diretamente com a velocidade média do escoamento, enquanto que no regime 

turbulento a perda varia com o quadrado da velocidade. Em geral, o regime 

hidráulico nas tubulações é sempre turbulento, exceto quando as velocidades são 

extremamente baixas (próxima ao repouso). 

É possível conhecer o regime de fluxo em uma tubulação por meio de um 

parâmetro adimensional denominado número de Reynolds (𝑅𝑒), que se obtém 

mediante a relação 24: 

 

𝑅𝑒 =
𝑉 ∙ 𝐷

𝜈
 (24) 

 24 

Onde: 

 

Re : número de Reynoldes (adimensional) 

V : velocidade média do fluído (m/s) 

D : diâmetro para o fluxo no tubo (m) 

ν : viscosidade cinemática do fluido (m2/s) 

 



71 

O valor crítico inferior do número de Reynolds (𝑅𝑒 = 2000) (PROCEL, 2005) 

está bem definido, visto que qualquer perturbação produzida na corrente é 

sistematicamente anulada pela ação da viscosidade. No entanto, o mesmo não 

ocorre o mesmo para o limite crítico superior, o qual depende fundamentalmente da 

natureza das perturbações que existam no escoamento, de modo que essa fronteira 

superior é indeterminada. Em condições normais sempre existem perturbações na 

corrente, suficientes para desencadear a instabilidade, de modo que, na prática, 

valores de 𝑅𝑒 maiores do que 4.000 são suficientes para que não se possa manter a 

situação laminar da corrente. 

A equação da energia aplicada a fluídos incompressíveis estabelece que em 

um escoamento permanente, entre duas seções de um conduto (de 1 para 2), a 

soma das cargas de pressão, potencial e cinética na seção 1, é igual à soma dessas 

mesmas energias na seção 2, mais as perdas de carga produzidas entre as duas 

seções. A equação da energia, também conhecida como equação de Bernoulli, se 

expressa (em termos de energia por unidade de peso) da seguinte forma (Equação 

25): 

 

𝑝1 ∙ 𝑔

𝛾
+ 𝑧1 ∙ 𝑔 +

𝑉1
2

2
=

𝑝2 ∙ 𝑔

𝛾
+ 𝑧2 ∙ 𝑔 +

𝑉2
2

2
+ ℎ𝑓 (25) 

 25 

Onde: 

 

𝑝1 : pressão no plano inicial de referência (Pa) 

𝑧1 : cota do ponto médio da seção com relação ao plano inicial horizontal de 

referência (m); 

𝑉1 : velocidade do fluído no plano inicial de referência (m/s); 

𝑝2 : pressão no plano final de referência (Pa) 

𝑧2 : cota do ponto médio da seção com relação ao plano final horizontal de 

referência (m); 

𝑉2 : velocidade do fluído no plano final de referência (m/s); 

𝛾 : peso específico do fluído (kg/m3) 

𝑔 : gravidade (m/s2)  

ℎ𝑓 : perdas de energia ou carga entre as seções 1 e 2 (Pa).  
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Nas redes hidráulicas dos sistemas de irrigação pressurizados, o termo da 

equação 25 relativo à energia cinética (𝑉2/2g) é desprezível no cômputo geral das 

cargas ao longo das tubulações. Como a velocidade média nas redes de irrigação 

varia, geralmente, desde valores menores do que 1 m/s, até valores próximos a 3 

m/s, as energias cinéticas correspondentes são muito pequenas, comparadas com 

as outras energias da equação de Bernoulli. Portanto, a relação entre as cargas ou 

cotas piezométricas de dois pontos, ao longo das tubulações das redes hidráulicas 

dos sistemas de irrigação, reduz-se a: 

 

𝐻1 +  𝑧1 = 𝐻2 + 𝑧2 + ℎ𝑓 (26) 
 26 

Onde: 

 

𝐻1 : energia de pressão por unidade de peso no ponto inicial (Pa) 

𝑧1 : energia potencial no ponto inicial (Pa); 

𝐻2 : energia de pressão por unidade de peso no ponto inicial (Pa) 

𝑧2 : energia potencial no ponto final (Pa) 

ℎ𝑓 : perdas de energia ou carga entre as seções 1 e 2 (Pa).  

 

2.6.2.2.1. Características das linhas laterais e dos aspersores 

Em um sistema de irrigação é necessário ter conhecimento das linhas 

laterais de aspersão uma vez que as mesmas estão diretamente relacionadas ao 

modo de funcionamento do sistema e têm relação com a eficiência de irrigação 

(perfil de irrigação), vazões e demais características que influenciam o consumo 

energético. 

As principais caraterísticas são:  

 

a) Tubulação: no caso de uma tubulação, as características geométricas 

são o diâmetro interno e a rugosidade absoluta das paredes internas do 

tubo. As perdas de carga por atrito em escoamentos permanentes e 

uniformes são determinadas por meio de fórmulas empíricas, que foram 

desenvolvidas para distintas condições experimentais. A seleção da 
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fórmula empírica mais adequada, entre as existentes, dependerá do nível 

de precisão desejado, como, também, da semelhança entre as condições 

hidráulicas do dimensionamento em questão, com as condições 

hidráulicas utilizadas no desenvolvimento da fórmula. 

 

b) Pressão na linha de serviço: a pressão de funcionamento de um 

aspersor, conjuntamente com o diâmetro e o ângulo de inclinação dos 

bocais, determinam a vazão, o alcance, o grau de pulverização das 

gotas, a eficiência e a precipitação da chuva lançada pelo aspersor. A 

adequação dessas características hidráulicas às condições específicas 

do projeto de irrigação é indispensável para o correto dimensionamento e 

manejo das instalações dos sistemas de aspersão 

 

c) Disposição e espaçamento entre aspersores: nos sistemas 

convencionais de irrigação por aspersão, os aspersores são, 

normalmente, dispostos de três formas distintas sobre as linhas laterais: 

disposição quadrada, disposição triangular e disposição retangular. As 

frações das áreas dos círculos molhados (área atingida pela água 

pulverizada) que devem ser superpostas dependem de vários fatores, 

tais como: disposição dos aspersores, a forma dos perfis de precipitação 

destes, as condições de vento, a uniformidade de distribuição desejada e 

o aspecto econômico. Em termos econômicos, é mais conveniente que 

os aspersores estejam mais espaçados, para que seja menor o número 

de tubulações, de aspersores e de peças de No entanto, a uniformidade 

de distribuição da precipitação sobre o terreno diminui ao se aumentar a 

distância entre os aspersores e/ou entre as linhas laterais. 

 

d) Altura do aspersor do solo: corresponde à altura que o aspersor está 

localizado do solo, e assim como a disposição e espaçamento dos 

aspersores e pressão de serviço tem influência sobre o perfil de 

precipitação. 
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2.6.2.2.2. Vazão nas linhas laterais, aspersores e número de aspersores 

 

A vazão nas linhas laterais pode ser expressa pela equação 27 

(MENDONÇA, 2013), sendo esta dependente da vazão dos aspersores (considerada 

igual para todos aspersores) e pelo número de aspersores da linha lateral 

 

𝑄 𝐿𝐿 = 𝑄𝑎𝑠𝑝,𝑒𝑠𝑝 ∙ N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 (27) 
 27 

Onde:  

 

𝑄𝐿𝐿 : vazão da linha lateral (m3/h) 

𝑄𝑎𝑠𝑝,𝑒𝑠𝑝 : vazão do aspersor no espaçamento (m3/h) 

N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 : número de aspersores por linha lateral (adimensional) 

 

A vazão do aspersor pode ser calculada a partir da intensidade de aplicação 

(dependência da cultura, solo e localização) e do espaçamento entre aspersores 

considerado (equação 28). Já o número de aspersores na linha lateral é dependente 

do número total de aspersores e do número de linhas laterais. Estes últimos variam 

em função do tamanho da propriedade, da disposição e também do espaçamento 

entre aspersores considerados (equação 29). 

 

𝑄𝑎𝑠𝑝,𝑒𝑠𝑝 = 𝐼𝑎𝑛 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑋 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑌  (28) 
 28 

Onde:  

 

𝑄𝑎𝑠𝑝,𝑒𝑠𝑝 : vazão do aspersor no espaçamento (m3/h) 

𝐼𝑎𝑛 : Intensidade de aplicação necessária (m/h) 

𝐸𝑠𝑝𝑋 : espaçamento em x dos aspersores (m) 

𝐸𝑠𝑝𝑌 : espaçamento em y dos aspersores (m) 

 

N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 =
𝑁𝑎𝑠𝑝

N𝐿𝐿
∙ (29) 

 29 

Onde:  
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N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 : número de aspersores por linha lateral (adimensional) 

𝑁𝑎𝑠𝑝 : número de aspersores (adimensional) 

N𝐿𝐿 : número de linhas laterais (adimensional) 

 

2.6.2.2.3. Diâmetros teóricos das linhas de irrigação 

O cálculo dos diâmetros teóricos das linhas de irrigação pode ser dividido 

em dois. Para as linhas laterais o dimensionamento do diâmetro teórico pode ser 

obtido a partir da equação (MENDONÇA, 2013). 

 
 30 

𝐷𝑡,𝐿𝐿 = 1,625 ∙ (

𝑄𝐿𝐿

3600
𝐿𝐿𝐿

)

0,38

∙ (
𝐿𝐿𝐿

(𝑃𝑆 ∙ (𝑉𝑝 − 1)) ∙ 𝐹
)

0,205

 (31) 

 31 

 

Onde: 

 

𝐷𝑡,𝐿𝐿 : diâmetro teórico da linha lateral (m) 

𝑄𝐿𝐿 : vazão da linha lateral (m3/h) 

𝐿𝐿𝐿 : comprimento da linha lateral(m) 

𝑃𝑆 : pressão de serviço do aspersor (Pa) 

𝑉𝑝 : variação de pressão (adimensional) 

𝐹 : fator de correção de Christiansen ou fator de redução da perda de carga 

(1/Pa) 

 

O fator de correção de Christiansen ou fator de redução da perda de carga é 

responsável por corrigir a perda de carga uma vez que se trata de um escoamento 

em marcha com vazão decrescente, ou seja, a vazão não é constante ao longo da 

linha de irrigação. O fator de correção pode ser calculado a partir da equação 32.  
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𝐹 =
1

𝑚 + 1
+

1

2 ∙ 𝑛
+

√𝑚 − 1

6 ∙  𝑛2
 (32) 

 32  

Onde 

 

𝐹 : fator de correção de Christiansen ou fator de redução da perda de carga 

(1/Pa) 

𝑚 : expoente da velocidade na equação de perda de carga  

𝑛 : número de saídas (adimensional) 

 

Dota-se o fator de correção para o dimensionamento das linhas laterais em 

função da pressão de serviço, conforme sugerido por Mendonça (2013) e 

representado na equação 33. 

 

𝐹 = 0,3506 +
1

2 ∙ 𝑃𝑆
+

0,903

6 ∙ 𝑃𝑆2
 (33) 

 33 

Onde: 

 

𝐹 : fator de correção de Christiansen ou fator de redução da perda de carga 

(1/Pa) 

𝑃𝑆 : pressão de serviço do aspersor (Pa) 

 

Para a linha principal, três são as formas de determinação (GOMES, 2013) 

 

a) Fazendo uso de uma velocidade máxima nas linhas (Equação 34) 

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴 = (
4 ∙

𝑄𝐿𝐴

3600
𝜋 ∙ 𝑉𝑚𝑎𝑥

)

1
2

∙ (34) 

 34 

Em que:  

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴 : diâmetro teórico da linha adutora (m) 
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𝑄𝐿𝐴 : vazão da linha lateral (m3/h) 

𝑉𝑚𝑎𝑥 : velocidade máxima na linha adutora (m/s) 

 

b) Empregando a equação de Bresel; (Equação 35) 

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴 =
𝐾𝑏 ∙ 𝑄𝐿𝐴

0,5

1000
 (35) 

 35 

Em que:  

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴 : diâmetro teórico da linha adutora (m) 

𝐾𝑏 : coeficiente de Bresel (adimensional) 

𝑄𝐿𝐴 : vazão da linha lateral (m3/h) 

 

c) A partir da normativa ABNT - NB-92/66 (Equação 36) 

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴

=  0,587 ∙ (𝑄𝐿𝐴
0,5) ∙ ((𝑇𝑓𝑏𝑜𝑚𝑏)0,25)

1000
 (36) 

 36 

Em que:  

 

𝐷𝑡,𝐿𝐴 : diâmetro teórico da linha adutora (m) 

𝑄𝐿𝐴 : vazão da linha adutora (m3/h) 

𝑇𝑓𝑏𝑜𝑚𝑏 : tempo de funcionamento da bomba (h)  

 

2.6.2.2.4. Perda de carga e curva do sistema 

As perdas de carga são divididas, para melhor compreensão do fenômeno, 

em dois tipos, embora decorram do mesmo processo natural de degradação da 

energia na natureza (entropia). Chama-se de “perda de carga distribuída” a perda 

que se dá ao longo das tubulações, de forma contínua. Chama-se de “Perda de 

carga localizada” a perda que se dá quando ocorrem “descontinuidades” na perda 

distribuída; isto é, quando existem pontos singulares na tubulação que provocam um 

atrito significativamente maior que o provocado pelo escoamento contínuo. São as 
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perdas causadas por reduções bruscas no diâmetro das canalizações, por curvas, 

derivações, bolsões de ar preso nos tubos, válvulas parcialmente fechadas, entradas 

e saídas de reservatórios, e demais pontos localizados. 

A perda de carga distribuída de uma tubulação pode ser calculada a partir da 

equação de Hanzen Willians, quando se consideram escoamentos com alto número 

de Reynolds e tubos consideravelmente rugosos (CHRISTENSEN, 2000), a qual 

pode ser expressa por:  

 

ℎ𝑓 = 10,65 ∙  (
𝑄

3600 ∙ 𝐶
)

1,852

∙ (
𝐿

(𝐷)4,87
) ∙ F (37) 

 38 

 

Onde 

 

ℎ𝑓 : perda de carga ao longo da linha (Pa) 

𝑄 : vazão da linha lateral (m3/h) 

𝐶 : coeficiente de atrito (adimensional) 

𝐿 : comprimento da linha l (m) 

𝐷 : diâmetro da linha l (m) 

𝐹 : fator de correção de Christiansen ou fator de redução da perda de carga 

(1/Pa) 

 

Quando se considera um sistema formado por uma ou várias tubulações é 

muito útil representar num gráfico a variação da perda de carga em função da vazão. 

A curva assim obtida tem o nome de “curva do sistema”. Como nas fórmulas para a 

determinação da perda de carga a vazão entra elevada ao quadrado e também na 

expressão para o cálculo da perda localizada (pois a vazão varia diretamente com a 

velocidade, conforme a equação da continuidade), o aspecto dessa curva é o de 

uma parábola do segundo grau. Genericamente, ela pode ser escrita como 

(Equação 39) e representada conforme o GRÁFICO 7 

 

𝐻𝑀𝑇 =  𝐻𝐺 +  ℎ𝑝 + ℎ𝐿 (39) 
 39 

Em que: 
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𝐻𝑀𝑇 : altura manométrica total (Pa) 

𝐻𝐺 : energia potencial no ponto inicial (Pa); 

ℎ𝑝 : perdas de energia ou carga entre as seções 1 e 2 (Pa).  

ℎ𝐿 : perdas de carga localizadas (Pa) 

 

GRÁFICO 7 - TRAÇADO DA CURVA DO SISTEMA 

 

FONTE: PROCEL (2005) 

 

2.6.3. Subsistema motor e bomba hidráulica  

Normalmente, os sistemas pressurizados de irrigação recebem água, sob 

pressão, impulsionada por uma estação de bombeamento, a qual se constitui numa 

estrutura formada por bombas hidráulicas, motores, tubulações, casa de máquina e 

dispositivos especiais de controle (válvulas, medidores, dentre outros). A estação de 

bombeamento, também chamada de estação elevatória ou sistema de recalque, 

situa-se junto à fonte de abastecimento, para que a água do manancial possa ser 

succionada pelas bombas hidráulicas. 

2.6.3.1. Bombas hidráulicas 

Bombas hidráulicas são equipamentos que têm a função de movimentar 

líquidos, através de tubulações pressurizadas, com intuito de atender determinados 

fins, tais como o abastecimento de água para sistemas urbanos, de irrigação, de 

combate a incêndio e demais funcionalidades. Para este tipo de ação, transformam a 
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energia mecânica, recebida de um motor, em energia hidráulica, na forma de 

pressão e energia cinética. No contexto das máquinas de fluxo, as bombas são 

dispositivos que transformam trabalho mecânico em energia de fluido (pressão, 

energias cinética e/ou potencial). O primeiro pode ser oriundo de uma fonte 

energética qualquer, sendo que devido à alta eficiência, larga faixa de potência e 

praticidade, o uso do motor elétrico é predominante (GOMES, 2013). 

Nas estações elevatórias de água para sistemas de irrigação, as turbo 

bombas rotativas, particularmente as centrífugas, predominam de forma absoluta. 

Além de cobrirem grandes faixas de vazão e pressão, possuem ótimos rendimentos 

e baixos custos de instalação, operação e manutenção. Por essa razão, serão estas 

que serão tratadas neste trabalho. Na FIGURA 11 é possível visualizar a 

classificação das bombas segundo aspectos construtivos e suas aplicações. 

 

FIGURA 11 - CLASSIFICAÇÃO DAS BOMBAS HIDRÁULICAS SEGUNDO CONSTRUÇÃO 

 

FONTE: O autor (2017) 

2.6.3.1.1. Curvas de desempenho 

As características de desempenho das bombas centrífugas são 

representadas por curvas fornecidas pelos fabricantes. Elas traduzem o 

desempenho esperado de cada bomba. Embora possam ser estimadas quando da 

fase de projeto da bomba, somente em casos muito especiais de bombas de 



81 

grandes dimensões, fabricadas especialmente para um determinado projeto, é que 

isso é feito. São, basicamente, três as curvas características tradicionais: curva de 

carga x vazão, curva de potência absorvida x vazão; e curva de rendimento x vazão 

A curva de carga x vazão representa a relação entre a vazão que a bomba é 

capaz de recalcar e a altura manométrica total “contra” a qual essa vazão pode ser 

recalcada. O ponto de funcionamento dessa bomba em um determinado sistema é 

dado pelo cruzamento da curva do sistema com a curva da bomba. O GRÁFICO 8 

representa a curva de carga x vazão da bomba KSB WKL 125 com rotor de 320 mm 

e rotação nominal de 1.750 RPM. 

 

GRÁFICO 8- CURVA DE CARGA X VAZÃO DA BOMBA KSB WKL 125 ROTOR 320MM – 1750 RPM 

 

FONTE: PROCEL (2005) 

 

A curva de potência absorvida x vazão representa a relação entre a vazão 

bombeada e a potência que o motor deve fornecer ao eixo da bomba necessária 

para tal. Essa é o resultado da divisão da potência dada pelo catálogo do fabricante 

pelo rendimento do motor e pelo fator de potência da instalação (GRÁFICO 9) 
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GRÁFICO 9 - CURVA POTÊNCIA X VAZÃO DA BOMBA KSB WKL 125 ROTOR 320MM – 1750 RPM 

 

FONTE: PROCEL (2005) 

 

Já a curva de rendimento x vazão é a curva que mostra a “região” do 

intervalo de vazões possível para a bomba, onde se dá o melhor rendimento 

(máximo da curva) e seu valor. O aspecto das curvas de rendimento x vazão é o 

mostrado no GRÁFICO 10. 

 



83 

GRÁFICO 10 - RENDIMENTO X VAZÃO DA BOMBA KSB WKL 125 ROTOR 320MM – 1750 RPM 

 

FONTE: PROCEL (2005) 

2.6.3.1.2. Ponto de trabalho e o controle de carga e vazão 

O ponto de trabalho é o ponto de equilíbrio de funcionamento do sistema de 

recalque. Abrindo-se gradualmente o registro, começa o escoamento do fluído e as 

correspondentes perdas de carga, diminuindo assim o valor da altura manométrica. 

Com o aumento da vazão de escoamento, progressivamente a energia cinética vai 

aumentando e, consequentemente a pressão vai diminuindo até atingir o equilíbrio, 

no ponto em que as curvas características da bomba e do sistema se cruzam. No 

GRÁFICO 11 é possível observar a curva do sistema, a curva característica da 

bomba e por meio da intersecção destas o ponto de trabalho (PT). 

Assim, com a abertura do registro, as curvas características da bomba e da 

tubulação encontram-se no ponto de trabalho (PT) que fornece a vazão Qt e altura 

manométrica Ht. Observando a curva característica do sistema de bombeamento 

(indicada como curva característica da tubulação), nota-se que a vazão cresce de 

zero ao valor de trabalho Qt, enquanto a altura manométrica cresce de Hg até seu 

valor de regime Ht.  
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GRÁFICO 11 - PONTO DE TRABALHO DE UM SISTEMA DE BOMBEAMENTO E UMA 
TUBULAÇÃO GENÉRICA 

 

FONTE: PROCEL (2005) 

 

2.6.3.1.3. Cálculo da potência 

A necessidade energética do sistema de bombeamento é constituída em sua 

maior parte pela energia despendida pelo motor elétrico ou motobomba para 

promover a irrigação, ou seja, da potência do equipamento e do seu tempo de 

operação, conforme a equação 40. 

 

𝐶𝑑𝑖𝑎𝑟 = 𝑃𝑜𝑡𝑊 ∙
𝑇𝑓𝑏𝑜𝑚𝑏

3600
 (40) 

 40 

Onde: 

 

𝐶𝑑𝑖𝑎𝑟 : consumo diário de energia elétrica (kWh) 

𝑃𝑜𝑡𝑘𝑊 : energia potencial no ponto inicial (kW); 

𝑇𝑓𝑏𝑜𝑚𝑏 : tempo de funcionamento da bomba hidráulica (s) 
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A potência da bomba é calculada a partir da necessidade hídrica, dos 

rendimentos dos equipamentos (eficiência da bomba e motor elétrico) e perdas de 

carga do sistema de irrigação (PROCEL, 2005). Dessa forma: 

 

𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 = (
1000 ∙ 𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥 ∙

𝐻𝑡𝑜𝑡

9806,65

3600 ∙ 75 ∙ (𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏 + 𝜂𝑚𝑜𝑡)
) (41) 

 41 

Onde: 

 

𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 : potência nominal da boba hidráulica (CV) 

𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥 : vazão máxima de água a linha principal (m3/h) 

𝐻𝑡𝑜𝑡 : perda de carga total (Pa) 

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏 : rendimento da bomba hidráulica (adimensional) 

𝜂𝑚𝑜𝑡 : rendimento do motor elétrico (adimensional) 

 

Para fins de seleção de bomba, recomenda-se a conversão para a unidade 

HP, em virtude da facilidade de realizar a consulta de equipamentos. 

 

𝑃𝑜𝑡𝐻𝑃 = 0,986318 ∙  𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 (42) 
 42 

Onde: 

 

𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 Potência nominal da boba hidráulica (CV) 

𝑃𝑜𝑡𝐻𝑃 Potência nominal da boba hidráulica (HP) 

 

2.6.3.2. Motores 

As máquinas motrizes, ou motores, são dispositivos que convertem dada 

modalidade de energia em trabalho de eixo ou energia mecânica. Como potência de 

entrada pode-se destacar a energia térmica, usada nos motores de combustão 

interna, nas turbinas a vapor e a gás; a energia hidráulica, que supre as turbinas de 

mesmo nome; a energia elétrica, fonte de potência dos motores elétricos, que graças 
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a sua simplicidade, confiabilidade e flexibilidade, associadas a relativamente baixos 

custos de aquisição, operação e manutenção, são responsáveis pelo acionamento 

da grande maioria das bombas hidráulicas. A classificação fundamental dos motores 

segue o tipo da corrente elétrica que os alimenta: corrente contínua e corrente 

alternada. 

A grande vantagem dos motores de corrente contínua é a facilidade de 

variar sua velocidade de rotação de forma ampla e precisa. Em contrapartida, como 

a energia elétrica da rede é disponibilizada em corrente alternada, o seu uso está 

condicionado ao emprego de equipamentos para retificá-la. Isso eleva os custos das 

instalações e, por essa razão, só são utilizados em condições especiais, como no 

caso de um laboratório de ensaios de bombas, no qual a variação da velocidade de 

rotação e sua relação com o conjugado do motor justificam o seu emprego. Na 

FIGURA 12 é possível verificar a classificação dos motores elétricos com base na 

corrente, forma construtiva e aplicação. 
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FIGURA 12 - CLASSIFICAÇÃO DOS MOTORES COM BASE NA CORRENTE, FORMA 
CONSTRUTIVA E APLICAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

2.6.4. Recursos hídricos 

O Brasil apresenta uma situação confortável, em termos globais, quanto aos 

recursos hídricos. A disponibilidade hídrica per capita, determinada a partir de 

valores totalizados para o país, indica uma situação satisfatória, quando comparada 

aos valores dos demais países informados pela Organização das Nações Unidas 

(ONU). Entretanto, apesar desse aparente conforto, existe uma distribuição espacial 

desigual dos recursos hídricos no território brasileiro. Cerca de 80% de sua 

disponibilidade hídrica estão concentrados na Região Amazônica, onde se encontra 

o menor contingente populacional, além de valores reduzidos de demandas 

consuntivas. Dessa forma, o conhecimento da distribuição espacial da precipitação 

e, consequentemente, o da oferta de água, além da situação da qualidade das 
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águas, é de fundamental importância para determinar o balanço hídrico nas bacias 

brasileiras. (ANA, 2012) 

A vazão natural é aquela originada na bacia hidrográfica sem qualquer 

interferência humana como, por exemplo, usos consuntivos, derivações, 

regularizações, importações e exportações de água. Essa condição nem sempre é 

observada nas bacias em decorrência das atividades antrópicas, que alteram as 

condições de uso e ocupação do solo e afetam diretamente o escoamento 

superficial. O parâmetro de vazão natural média não é o mais adequado para 

representar a disponibilidade hídrica, uma vez que a descarga dos rios tem caráter 

sazonal e exibe variabilidade plurianual. Os períodos críticos de estiagem, em 

termos de disponibilidade hídrica, devem ser avaliados a fim de garantir uma 

margem de segurança para as atividades de planejamento e gestão. As vazões de 

estiagem podem ser analisadas pela frequência de ocorrência de vazões em uma 

seção do rio da bacia hidrográfica. 

Assim sendo, para o cálculo da estimativa da disponibilidade hídrica de 

águas superficiais no Brasil, foi adotada a vazão incremental de estiagem (vazão 

com permanência de 95%), para os trechos não regularizados, somada à vazão 

regularizada pelo sistema de reservatórios com 100% de garantia. Em rios sem 

regularização, portanto, a disponibilidade foi considerada como apenas a vazão (de 

estiagem) com permanência de 95% (ANA, 2012). A FIGURA 13 apresenta a 

disponibilidade hídrica superficial estimada para o país, resultante do cálculo 

considerado descrito acima. 
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FIGURA 13 – DISPONIBILIDADE HÍDRICA SUPERFICIAL ESTIMADA PARA O PAÍS  

 

FONTE: ANA (2012) 
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3 ESTADO DA ARTE 

A energia é indispensável para o desenvolvimento e seu uso está associado 

ao crescimento e desenvolvimento econômico dos países, às melhorias na 

qualidade de vida e à satisfação e aspirações da sociedade (RAMAKUR, 1992). O 

uso de fontes renováveis prevalecia antes da revolução industrial, no entanto a partir 

de 1750, foi iniciada a era fóssil e desde o descobrimento do óleo nos Estados 

Unidos em 1859 os produtos derivados do petróleo tornaram-se a principal fonte de 

energia. No entanto, apesar da grande difusão da energia e do aumento do seu 

consumo, a disparidade do consumo de energia per-capita entre regiões urbanas e 

rurais tornou-se ainda mais clara com o êxodo rural e com o desenvolvimento dos 

grandes centros - mesmo em países desenvolvidos.  

A providência de energia para a área rural tem forte associação com a 

eletrificação rural, no entanto estender a rede de eletrificação para suprir áreas 

remotas nem sempre é a solução economicamente mais viável (VERA, 1992), visto 

que a distribuição de eletricidade foi implementada na sociedade através de 

sistemas de geração centralizada com distribuição radial gerando economia de 

escala. Este modelo não é apropriado para sistemas de abastecimento rural de 

eletricidade que se caracterizam principalmente por consumidores de baixa renda e 

baixa demanda por eletricidade (RUDI, 2012). 

Nesse contexto, de acordo com Winchert et al. (1997), as tecnologias de 

energia renovável têm um papel muito relevante, sendo uma das formas mais 

promissoras para a eletrificação de áreas remotas. Sistemas híbridos, constituídos 

por fontes de energia fotovoltaica, energia eólica e até mesmo sistemas hídricos de 

baixa escala são uma alternativa realista para o funcionamento de geradores e 

provisão de energia elétrica em áreas remotas onde o custo de extensão da rede e o 

preço do combustível óleo diesel são demasiadamente altos. 

Uma das primeiras discussões no mundo sobre a utilização de energia solar 

para o desenvolvimento de áreas remotas rurais foi feito por Kapur (1961), onde foi 

abordado o conceito de um centro energético para uso integrado de diferentes tipos 

de fontes de energias renováveis para uma variedade de propósitos, tornando-se 

posteriormente conhecido como Integrated Renewable Energy Systems (IRES). Para 

Ribeiro (2012) pode-se afirmar que a tecnologia fotovoltaica pode ser um fortíssimo 

aliado das concessionárias de energia elétrica na implementação do seu plano de 
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metas de universalização de serviço, seja através da pré-eletrificação, seja através 

do atendimento definitivo nas áreas em que os consumidores estão mais dispersos 

e/ou situados a distâncias proibitivas da rede de distribuição existente.  

Em Meah, Fletcher e Ula (2008) são feitas comparações entre os custos 

efetivos de implantação de um sistema de bombeamento de água para áreas 

isoladas fazendo o uso da rede de distribuição de energia elétrica convencional, 

geradores elétricos movidos por motores a diesel e também considerando geradores 

fotovoltaicos. Demonstra-se que para um horizonte longo de análise (acima de 

quatro anos) a última opção é a de menor custo, além de provocar menos impacto 

ao ambiente. 

Contudo, segundo o estudo realizado por Els, Vianna e Brasil (2012), 

analisando o programa Wet Tropic Program (WTP) e os resultados preliminares da 

Luz Para Todos, é possível inferir que mecanismos de mercado únicos não são 

suficientes para a sustentabilidade econômica de sistemas isolados.  

Todos os projetos apresentados apresentaram a impossibilidade de um 

retorno sobre o investimento. Estes resultados confirmam a análise de Haanyika 

(2006), além da busca por benefícios sociais, econômicos e ambientais, os esforços 

devem ser integrados às políticas locais de desenvolvimento. Esta pode ser uma das 

razões pelas quais as companhias de distribuição de energia mostraram falta de 

interesse em promover a eletrificação rural com outros meios ao invés da extensão 

de rede. Assim, a promoção de centrais de geração rural e seleção.  

Em seu estudo Monteiro (2007) também faz a avaliação de uso de sistema 

híbrido na localidade de Antonina. Os dados sobre os recursos energéticos não 

foram muito satisfatórios, pois o Estado do Paraná apresenta uma das velocidades 

médias de vento mais baixas do país e o litoral paranaense apresenta um nível de 

incidência solar abaixo da média nacional. Estes dados é que determinam o 

dimensionamento do sistema híbrido. Quanto menor o potencial energético da 

região, maior o custo de implantação deste sistema, podendo até inviabilizar o 

projeto. Após o dimensionamento de todo o sistema híbrido, fez-se uma comparação 

com o uso do gerador diesel e a rede de distribuição convencional, e chegou-se às 

seguintes considerações: em lugares onde é possível chegar com a rede de 

distribuição elétrica, mesmo que leve algum tempo, o sistema híbrido dimensionado 

não é viável economicamente, pois o investimento inicial levaria muitos anos para 
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ser reposto e que em lugares onde é necessário o uso de gerador diesel, seja 

provisório ou permanente, o sistema híbrido é viável economicamente. 

No que se refere ao dimensionamento dos sistemas de irrigação e a 

vantagens na otimização de parâmetros como diâmetros. Medeiros (2010) conclui 

que se obtém uma economia de energia elétrica de 25% considerando o uso do 

diâmetro econômico tanto para vazão de 172,5 m3/h quanto para vazão de 246,6 

m3/h. Para o sistema com vazão de 172,5 m3/h a potência do motor elétrico que era 

de 100 CV caiu para 75 CV e o de vazão de 246,6 m3/h de 125 CV para 100 CV. 

Verifica-se também que o consumo de energia elétrica aumenta quando os dados 

climáticos são extremos, ou seja, velocidade do vento a qual diminui a eficiência da 

irrigação.  

Oliveira (2010), avalia os custos da irrigação em uma cultura de feijão em 

um sistema pivô central com bombeamento a diesel sob variação do comprimento 

da tubulação de recalque e desnível topográfico. Em seu estudo a participação da 

irrigação no custo de produção do feijoeiro variou de 26,6 a 37,6% entre as 

condições extremas, ou seja, do menor desnível topográfico (40 m) e comprimento 

da tubulação de recalque (2000 m) ao maior desnível (80 m) e comprimento (3000 

m). Em média, para cada 10 m de acréscimo no desnível topográfico de 

bombeamento o custo anual da irrigação/custo de produção da cultura aumentou R$ 

62,56 ha-1. 

O método de avaliação de necessidade hídrica e o sistema de plantio 

também pode ser um diferencial para o estudo. Rizzati (2007). Observa-se uma 

tendência de maior retorno econômico para o tratamento em que o manejo de 

irrigação é realizado pelo tanque “Classe A”, e sistema de plantio convencional, para 

os anos estudados quando confrontado com o manejo realizado por tensiometria. Já 

a análise de sistema de plantio indica que sistemas de plantio direto e convencional 

(dentro dos manejos de irrigação) apresentam praticamente os mesmos valores de 

consumo e custo de energia elétrica. 

A análise de outro parâmetro, tempo de irrigação, é estuda por Reis et al 

(2013). Para um determinado manejo da irrigação em pivô as irrigações realizadas 

no horário reduzido (21h30min as 06 h) proporcionaram uma redução no custo final 

da energia elétrica de 79,8% em relação ao horário adotado pela fazenda (horário 

reduzido mais fora de ponta 21h30min as 18h), e quando comparado ao horário fora 

de ponta (06h as 18h) redução de 113,7% o que indica que concentrando as 
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irrigações no horário reduzido pode-se proporcionar uma redução significativa de 

custo de energia elétrica para os produtores. 

Campana et al. (2003) relatam sobre a experiência no uso de inversores de 

frequência para racionalização do uso da energia elétrica em sistema de irrigação 

pivô central. No estudo conclui-se que os parâmetros: número de horas de 

funcionamento anual, preço da tarifa de energia elétrica; preço do inversor de 

frequência é de grande influência na viabilidade econômica da utilização de 

inversores de frequência em sistemas de irrigação tipo pivô central. Dentre esses, a 

redução do custo do inversor, precedida do aumento do número de horas de 

funcionamento anual foram os parâmetros mais representativos. A utilização de 

inversores de frequência propicia a liberação de carga no transformador. Desta 

forma, caso existam outras cargas instaladas no transformador, propõe- se o estudo 

do benefício econômico da alternativa de Gerenciamento do Lado da Demanda 

denominado remanejamento de cargas. A viabilidade econômica do sistema de 

irrigação com o inversor é função das características hidráulicas e elétricas do pivô e 

do sistema de bombeamento, respectivamente. Portanto, é necessária a realização 

de análise econômica para cada caso em estudo. Acredita-se que pode ser viável o 

uso de inversores em outros tipos de sistemas de irrigação por aspersão e 

localizada. Isto se deve aos diferentes requisitos de potência no eixo do motor 

elétrico, utilizado para o bombeamento da água, ao longo da área irrigada. 

Conforme anteriormente citados e demais estudos analisados, é possível 

inferir a enorme variedade de estudos envolvendo análises de necessidade hídrica 

de culturas, dimensionamento e otimização (custo e eficiência) de linhas de irrigação 

com base na seleção de materiais, diâmetros econômicos e demais parâmetros e 

uma séries de estudos destinados especificamente à otimização de sistema de 

geração de energia híbridos, sejam eles conectados ou desconectados à rede. 

Contudo, estudos envolvendo a seleção e otimização de sistemas de energização 

especificamente para sistemas de irrigação, no que se refere à determinação da 

necessidade hídrica, necessidade energética até de fato a seleção e otimização o 

sistema de geração não foram encontrados. Dessa forma, ressalta-se a importância 

do trabalho em questão dado que o mesmo trata o tema de forma ampla com 

enorme possibilidade de utilização como ferramenta técnica no campo com 

possibilidade de replicação e uso para diversos outros estudos. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo em questão tem como resultado final a indicação da fonte geradora 

intermitente ideal ou otimizada para fornecimento de energia à um sistema de 

bombeamento de água para irrigação. Desta forma, para obter-se um resultado final 

único para cada cenário analisado torna-se necessário relacionar entre si os 

diversos fatores envolvidos, os quais são dependentes de diversos dados de 

entrada, como: características climatológicas, informações sobre cultura, solo, 

equipamentos considerados e demais dados que serão explanados nas secções 

subsequentes. 

Neste caso, com intuito de tornar o estudo replicável e de fácil reprodução, 

dentro das mesmas condições ou em condições específicas e próprias para alguma 

outra necessidade, opta-se pela estruturação de uma série de cálculos à ser seguida 

a qual pode ser adaptada em uma planilha Excel. Com base em equações clássicas, 

relações matemáticas, dados públicos e de fácil acesso e valores escolhidos pelo 

próprio agente utilizador é possível determinar a carga energética despendida pela 

bomba hidráulica (potencia nominal e perfil de consumo) de modo que esses valores 

já saiam organizados para posterior inserção em um software de simulação para 

determinação da fonte geradora. 

 

4.1. MATERIAIS 

Para os estudos de caso propostos, faz-se uso de uma planilha Excel para a 

determinação da necessidade hídrica (etapa 1) e energética (etapa 2) devido à 

facilidade de inserir os dados de entrada, possibilidade de restringir o modelo aos 

dados existentes e de comparar diversos valores por meios de tabelas e recursos 

gráficos.  

A estruturação dos cálculos é feita com base em equações convencionais e 

parâmetros, já utilizados na área de irrigação, mecânica e no dimensionamento de 

equipamentos como bombas centrífugas e motores elétricos, conforme equações e 

parâmetros citados nas secções 2 e 4.  

Na terceira etapa (etapa 3), faz se uso do software comercial, versão 2.68 

BETA, software recomendado por Manual de Engenharia para Sistemas 
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Fotovoltaicos (PINHO, 2014). O software trabalha na otimização e simulação de 

sistemas de geração energia, especificamente micro-redes, fazendo uso de fontes 

geradoras híbridas e renováveis com a possibilidade de combiná-las também com 

redes de distribuição existentes e geradores diesel.  

Como banco de dados para entrada de parâmetros de fontes de energia faz 

se uso dos seguintes bancos de dados:  

a) Fatores climatológicos – Média histórica das temperaturas mínima, média e 

máxima - BDMET 

b) Recurso solar – Irradiação solar horizonta média: GHI INPE High Resolution; 

c) Recurso eólico – Velocidade do vento: Wind NASA Low Resolution; 

d) Demais dados de entrada – Considerações feitas no capítulo 4.2; 

 

4.2. METODOLOGIA 

A metodologia aplicada para o desenvolvimento do estudo pode ser 

subdividida em três etapas principais (FIGURA 14) as quais são explanadas com 

maiores detalhes nas seções 4.3, 4.4 e 4.5. 

 

FIGURA 14 – ETAPAS PRINCIPAIS NO PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DE FONTE GERADORA 
E VIABILIDADE 

 

FONTE: O autor (2017) 

4.3. ETAPA 1 – DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE HÍDRICA 

A primeira etapa consiste na determinação de lâmina líquida admitida pelo 

solo e na determinação das necessidades hídricas das plantas, necessárias ao 

pleno desenvolvimento da cultura. Tal etapa é crucial na posterior determinação da 

demanda energética (etapa 2) posto que a quantia de energia está diretamente 
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relacionada às vazões necessárias da bomba, sendo este o dado de saída desta 

etapa, e consequentemente à potência despendida pelo motor. 

 

Para efetuar este cálculo os dados de entrada foram divididos em 6 grupos, 

sendo eles: 

 

1) Localização da área cultivada (Cidade); 

2) Tipo de cultura; 

3) Tipo de solo; 

4) Sistema de irrigação; 

5) Período de irrigação; 

6) Tamanho da área. 

 

Para que os dados de entrada possam ser trabalhados numa mesma base 

temporal, especialmente os relacionados à localização e tipo de cultura, os dados de 

entrada são operados na unidade: Fase de desenvolvimento da cultura, ou seja, 

quando necessário, trabalha-se com valores diferenciados para cada uma das 

quatro fases (conforme exposto na seção 2.6). Assim, os dados estão relacionados 

ao mês em que a fase de cultura é verificada (dependência da localização da área 

cultivada e dos meses de plantio simultaneamente), conforme exemplificado na 

TABELA 6 e TABELA 7. Como representação matemática faz-se uso da letra i entre 

parênteses para representar a fase e período analisado, sendo (1), (2), (3) e (4) 

valores respectivos de cada fase. 
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TABELA 6 – EXEMPLO DA DISTRIBUIÇÃO DOS VALORES RELACIONADOS À LOCALIZAÇÃO DA 
ÁREA CULTIVADA PARA CADA FASE DE DESENVOLVIMENTO DE CULTURA  

Mês 
Fase de desenvolvimento 

da cultura 
Tmax (°C) Tmed (°C) Tmin (°C) Ra (MJ/m

2
) 

Janeiro Fase 3 31,81 25,50 25,80 16,10 

Fevereiro Fase 3 31,50 25,23 21,01 15,80 

Março Fase 4 31,82 25,32 21,03 14,90 

Abril 
 

32,04 25,13 20,97 13,50 

Maio 
 

32,12 24,12 20,53 12,00 

Junho 
 

31,82 22,78 18,57 11,50 

Julho 
 

32,24 22,80 16,21 11,50 

Agosto 
 

33,59 24,27 15,32 12,70 

Setembro 
 

35,43 26,71 16,15 14,20 

Outubro 
 

35,84 27,93 18,92 15,30 

Novembro Fase 1 33,09 26,40 6,29 15,80 

Dezembro Fase 2 32,28 25,80 21,53 16,00 

FONTE: O autor (2017) 

 

TABELA 7 – EXEMPLO DOS VALORES MÉDIOS VALORES RELACIONADOS À LOCALIZAÇÃO 
DA ÁREA CULTIVADA PARA CADA FASE DE DESENVOLVIENTO DE CULTURA 

Média dos valores na 

fase (i) 
Tmax ( C) Tmed ( C) Tmin ( C) Ra (MJ/m2) 

Média dos valores no 

período de plantio (1) 
33,09 26,40 6,29 15,80 

Média dos valores no 

período de plantio (2) 
32,61 26,04 15,35 15,92 

Média dos valores no 

período de plantio (3) 
31,86 25,51 22,78 15,97 

Média dos valores no 

período de plantio (4) 
31,82 25,32 21,03 14,90 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.3.1. Localização da área cultivada 

Todos os aspectos climatológicos estão ligados a esse dado de entrada, 

sendo que, no estudo em questão, os seguintes dados são necessários para cálculo: 

latitude, radiação global extraterrestre, médias das temperaturas mínima, média e 
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máxima do local. Os mesmos são explanados nas seções 4.3.1.1, 4.3.1.2 e 4.3.1.3 

respectivamente. 

Para facilidade na obtenção desses dados é preferível a escolha de cidades 

que possuam estações meteorológicas. Como dado de saída para este dado de 

entrada tem-se a evapotranspiração de referência, cujo procedimento de cálculo 

pode ser observado na FIGURA 15.  

 

FIGURA 15 – FLUXOGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 
REFERÊNCIA EM FUNÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DA ÁREA CULTIVADA 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA CULTIVADA 

- LATITUDE 

TABELA 7 

- RADIAÇÃO GLOBAL 

EXTRATERRESTRE (i) 

EQUAÇÃO 42  

EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA (i) 

- TEMPERATURA MÍNIMA (i) 

- TEMPERATUTA MÈDIA (i) 

- TEMPERATURA MÁXIMA (i) 

BANCO DE DADOS BDMEP 
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4.3.1.1. Latitude e radiação global extraterrestre 

Os valores de latitude e longitude utilizados são correspondentes aos das 

estações meteorológicas das cidades analisadas, enquanto que a radiação solar 

global extraterrestre (Ra) expressa em milímetros de evaporação equivalente por dia 

(mm/dia) é obtida a partir dos valores evidenciados por Camargo (1971) (TABELA 8) 

a qual informa dados de radiação global extraterrestre para o hemisfério Sul 

correspondente ao 15º dia de cada mês.  

  

TABELA 8- RADIAÇÃO GLOBAL EXTRATERRESTRE NO HEMISFÉRIO SUL COM BASE NA 
LATITUDE DA ESTAÇÂO 

LAT 

SUL 
JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

0 14,5 15 15,2 14,7 13,9 13,5 13,5 14,2 14,9 14,9 14,6 14,3 

2 14,8 15,2 15,2 14,5 13,6 13,2 13,2 14 14,8 15 14,8 14,6 

4 15 15,3 15,1 14,3 13,3 12,8 12,8 13,7 14,7 15,1 15 14,9 

6 15,3 15,4 15,1 14,1 13 12,5 12,5 13,5 14,6 15,2 15,2 15,1 

8 15,6 15,6 15 14 12,7 12,2 12,2 13,2 14,5 15,3 15,4 15,4 

10 15,9 15,7 15 13,8 12,4 11,9 11,9 13 14,4 15,3 15,7 15,7 

12 16,1 15,8 14,9 13,5 12 11,5 11,5 12,7 14,2 15,3 15,8 16 

14 16,3 15,8 14,9 13,2 11,6 11,1 11,1 12,4 14 15,3 15,9 16,2 

16 16,5 15,9 14,8 13 11,3 10,8 10,8 12,1 13,8 15,3 16,1 16,4 

18 16,7 15,9 14,7 12,7 10,9 10,4 10,4 11,8 13,7 15,3 16,2 16,7 

20 16,7 16 14,5 12,4 10,6 10 10 11,5 13,5 15,3 16,4 16,8 

22 16,9 16 14,3 12 10,2 9,1 9,6 11,1 13,1 15,2 16,5 17 

24 16,9 15,9 14,1 11,7 9,8 8,6 9,1 10,7 13,1 15,1 16,5 17,1 

26 17 15,9 13,9 11,4 9,4 8,1 8,7 10,4 12,8 15 16,6 17,3 

28 17,1 15,8 13,7 11,1 9 7,8 8,3 10 12,6 14,9 16,6 17,5 

30 17,2 15,7 13,5 10,8 8,5 7,4 7,8 9,6 12,2 14,7 16,7 17,6 

FONTE: CAMARGO (1971) 

4.3.1.2. Temperatura mínima, média e máxima do local 

Os valores de temperatura mínima, média e máxima do local foram obtidos a 

partir da extração de dados do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e 

Pesquisa (BDMEP) disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia 

(INMET), órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Para os 
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dados de entrada em questão foram escolhidos dados mensais de Janeiro de 2010 

a dezembro de 2015. 

 

4.3.1.3. Evapotranspiração de referência 

Com intuito de facilitar a obtenção de 𝐸𝑇𝑜, diversos métodos de interpolação 

foram desenvolvidos. Neste trabalho será utilizado o método proposto por 

Hargreaves e Samani (HARGREAVES; SAMANI, 1985), o qual relaciona as 

temperaturas médias, mínimas, máximas e a radiação do local, podendo assim ser 

determinadas quatro evapotranspirações de referência, uma para cada fase e 

associados aos diferentes coeficientes de cultura (equação 42). 

 

𝐸𝑇𝑜̅̅ ̅̅ ̅(𝑖) = 0,0000023 ∙ 𝑅𝑎̅̅̅̅ (𝑖) ∙  (�̅�𝑚𝑒𝑑(𝑖) + 17,78) ∙ (�̅�𝑚𝑎𝑥(𝑖) − �̅�𝑚𝑖𝑛(𝑖))0,5 (43) 
 43 

Onde: 

 

(i): : fase de desenvolvimento da cultura (adimensional); 

𝐸𝑇𝑜̅̅ ̅̅ ̅ : média da evapotranspiração de referência na respectiva fase (m/dia) 

𝑅𝑎̅̅̅̅  : média da radiação global extraterrestre na respectiva fase (J) 

�̅�𝑚𝑒𝑑(𝑖) : média da temperatura média na respectiva fase (°C) 

�̅�𝑚𝑎𝑥(𝑖) : média da temperatura máxima na respectiva fase (°C) 

�̅�𝑚𝑖𝑛(𝑖) : média da temperatura mínima na respectiva fase (°C) 

 

4.3.2. Tipo de cultura 

A cultura também está diretamente ligada à necessidade de água. Para o 

formato de cálculo desenvolvido, a seleção de cultura é restringida às culturas 

temporárias, aquelas sujeitas ao replantio após a colheita e com período de vida 

geralmente inferior a um ano. Neste estudo, opta-se pelas culturas soja e milho 

devido à sua participação em área plantada no Brasil. 

 

Associados ao tipo de cultura têm-se os seguintes parâmetros, os quais são 

explanados nas seções 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.3.3.1 e 4.3.2.4 respectivamente: 
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a) Coeficiente de cultura; 

b) Profundidade efetiva do sistema radicular; 

c) Duração total do ciclo e percentual de cada fase; 

d) Meses de plantio. 

 

Com a associação deste dado de entrada e seus respectivos parâmetros à 

evapotranspiração de referência é possível calcular a evapotranspiração máxima de 

cultura e em sequência o fator de disponibilidade, cujos procedimentos de cálculo 

podem ser observado na FIGURA 16 
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FIGURA 16 – FLUXOGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 
REFERÊNCIA E FATOR DE DISPONIBILIDADE. 

 

FONTE: O autor (2017) 

4.3.2.1. Coeficiente de cultura 

Conforme já mencionado na seção 2.6, o coeficiente de cultura (Kc), exprime 

o efeito das características da cultura sobre a sua necessidade de água, sendo sua 

variação apresentada de acordo com as 4 fases da cultura (Kc(i)). 

Os valores de coeficiente de cultura utilizados no modelo são os 

apresentados na TABELA 2. 

 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

DE REFERÊNCIA (i) 

EQUAÇÃO12 

Tabela 3 

-COEFICIENTE 

DE CULTURA 

TIPO DE CULTURA 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO MÁXIMA DE 

CULTURA (i) 

FATOR DE 

DISPONIBILIDADE (i) 

Tabela 2 
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4.3.2.2. Profundidade efetiva do sistema radicular 

Da mesma forma que o coeficiente de cultura trabalharam-se com 4 

profundidades efetivas de cultura, uma para cada 4 das fases da cultura, sendo 

representado por Z(i). 

Os valores de profundidade efetiva do sistema radicular utilizados no estudo 

de caso são expostos na TABELA 9. 

 

TABELA 9 – PROFUNDIDADE EFETIVA DO SISTEMA RADICULAR PARA AS CULTURAS 
ANALISADAS 

CULTURA 

Profundidade 

efetiva do 

sistema radicular 

(1) (cm) 

Profundidade 

efetiva do 

sistema radicular 

(2) (cm) 

Profundidade 

efetiva do 

sistema radicular 

(3) (cm) 

Profundidade 

efetiva do 

sistema radicular 

(4) (cm) 

MILHO 15 30 40 40 

SOJA 9,75 25,25 35 35 

FONTE: ALBUQUERQUE (2010) 

 

4.3.2.3. Duração do ciclo da cultura e percentual de duração das fases 

A partir da bibliografia (TABELA 10), foram selecionados os dados que 

representem em dias a duração média do ciclo da cultura e a quantia à que cada 

fase da cultura representa dentro do ciclo total, sendo assim. 

 

𝑀𝑛𝐹( 𝑖) = 𝐷𝑐 ∙ 𝑃𝑑(𝑖) (44) 
 44 

 

Em que:  

 

𝑀𝑛𝐹 : número de meses na respectiva fase (meses) 

𝐷𝑐 : duração total do ciclo (dias) 

𝑃𝑑(𝑖) : percentual de duração da fase 

𝑖 : fase da cultura (adimensional; i= 1, 2, 3 e 4) 
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TABELA 10 – DURAÇÃO TOTAL DO CICLO E DURAÇÃO DAS FASES PARA AS CULTURAS 
ANALISADAS 

Variável/Cultura Milho Soja 

Duração total do ciclo (dias) 150 120 

Percentual de duração da fase (1) (%) 20 15 

Percentual de duração da fase (2) (%) 30 22 

Percentual de duração da fase (3) (%) 30 44 

Percentual de duração da fase (4) (%) 20 19 

FONTE: ALBUQUERQUE (2010) 

 

4.3.2.4. Meses de cultivo 

Cada cultura apresenta um intervalo próprio entre a data de plantio e a data 

de colheita. Dessa forma, para o estudo em questão, foram selecionados os 

intervalos com meses em comum, de plantio, cultivo e colheita, que comportem a 

duração do ciclo total da cultura em suas regiões de plantio mais favoráveis.  

Tal hipótese foi tomada em função da variabilidade das datas de plantio e 

colheita, as quais sofrem influência de diversos fatores como solo, condições 

climáticas instantâneas, tipo de semente, valor de insumos e produtos, 

disponibilidade de recursos e até mesmo do grau de segurança do responsável pela 

propriedade. Os meses de cultivo foram obtidos à partir de um conjunto de dados 

extraídos do calendário agrícola (RURALBR, 2014). 
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TABELA 11 – MESES DE CULTIVO DAS CULTURAS ANALISADAS 

Meses de Cultivo Milho Soja 

Número de meses de cultivo 5 4 

Plantio em Janeiro SIM SIM 

Plantio em Fevereiro SIM SIM 

Plantio em Março 
  

Plantio em Abril 
  

Plantio em Maio 
  

Plantio em Junho 
  

Plantio em Julho 
  

Plantio em Agosto 
  

Plantio em Setembro 
  

Plantio em Outubro INICIO 
 

Plantio em Novembro SIM INICIO 

Plantio em Dezembro SIM SIM 

FONTE: RURALBR (2014) 

4.3.3.  Tipo de solo 

A análise em questão é feita somente para o tipo de solo franco. Contudo, 

não existe restrição na escolha do solo desde que seja feita a associação do solo 

aos seus respectivos parâmetros CC, PMP e densidade do solo (TABELA 12).  

 

TABELA 12 - VALORES APROXIMADOS PARA ALGUMAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-HÍDRICAS 
DOS SOLOS, SEGUNDO A SUA CLASSE TEXTURAL. 

Tipo de solo CC (mm/cm) PMP (%) Densidade do solo (g/cm
3
) 

Arenoso 9 4 1,65 

Franco-arenoso 9 6 1,5 

Franco 22 10 1,4 

Franco-argiloso 27 13 1,35 

Silto-argiloso 31 15 1,3 

Argiloso 35 17 1,25 

FONTE: Adaptado de VERMEIREN e JOBLING, 1997 

 

Conhecido o tipo de solo e associando-o aos dados: fator de disponibilidade, 

profundidade efetiva de raiz é possível obter a lâmina líquida, conforme 

representado na FIGURA 17. 



107 

FIGURA 17 - FLUXOGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DA LÂMINA LÍQUIDA 

 

FONTE: O autor (2017) 

4.3.4. Sistema de irrigação 

Conforme já destacado, o enfoque deste trabalho são sistemas de irrigação 

do tipo irrigação por aspersão convencional e assim, adotou-se a eficiência de 

-PROFUNDIDADE 

EFETIVA DA 

RAÍZ (i) 

TIPO DE CULTURA 

- CC 

- PMP  

- DENSIDADE DO 

SOLO  

- FATOR DE 

DISPONIBILIDADE (i) 

TIPO DE SOLO 

EQUAÇÃO 13 

CAD 

EQUAÇÃO 14 

LÂMINA LÍQUIDA (i) 

TABELA 12 TABELA 9 
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irrigação como a variável responsável por quantificar a eficiência de aplicação de 

água do sistema de irrigação, conforme definição reportada por Heermann, 

Wallender e Bos (1990). A partir dos dados apresentados por Solomon (1990), 

conforme TABELA 4, utiliza-se uma eficiência de 75% para o estudo em questão. 

Adotada a eficiência de irrigação e combinando-a com a lâmina líquida e 

com a evapotranspiração de cultura é possível calcular a lâmina bruta e o turno de 

rega para cada fase de cultura respectivamente conforme pode ser verificado na 

FIGURA 18 

 

FIGURA 18 - FLUXOGRAMA PARA DETERMINAÇÃO DA LÂMINA BRUTA E TURNO DE REGA 

 

FONTE: O autor (2017) 

4.3.5. Período de irrigação 

O variável período de irrigação é de extrema importância para o estudo em 

questão uma vez que reflete na seleção do equipamento de bombeamento (potência 

nominal), na seleção e viabilidade técnica do sistema de geração de energia 

LÂMINA LÍQUIDA (i) 

‘EQUAÇÃO 15 

LÂMINA BRUTA (i) 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 

EFICIÊNCIA DE 

IRRIGAÇÃO 

Tabela 4 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

MÁXIMA DE CULTURA 

TURNO DE REGA (i) 

‘EQUAÇÃO 16 
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(recurso eólico e solar disponível) e nos custos referentes à energia advinda 

diretamente da rede de distribuição, devido à alta influência sobre a curva de carga 

da instalação. 

Neste caso, são usados dois parâmetros distintos (explanados nas seções 

4.3.5.1 e 4.3.5.2) para representar o período de irrigação, sendo elas: 

 

a) Tempo diário máximo de irrigação; 

b) Intervalo de irrigação. 

 

Na etapa de determinação de necessidade hídrica apenas o tempo diário 

máximo de irrigação é usado, uma vez que a quantidade de água independe do 

horário de irrigação (hipótese assumida) e que não se avaliam as médias horárias de 

temperatura no cálculo. Dessa forma, escolhido tempo diário máximo de irrigação 

(0h à 24h) e fazendo uso do resultado obtido para a lâmina líquida é possível 

calcular a intensidade de aplicação. Em seguida, compara-se esta última com a VIB, 

para avaliar se o solo é capaz de absorver esta quantidade de água. Satisfeita a 

relação (equação 21) parte-se para o cálculo da vazão teórica do sistema. Caso 

contrário, torna-se necessário reavaliar o tempo diário máximo de irrigação.  

A FIGURA 19 representa o fluxograma para obtenção do valor da 

intensidade de aplicação e o formato de comparação desta com a VIB. 
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FIGURA 19 – FLUXOGRAMA PARA CÁLCULO E VERIFICAÇÃO DA INTENSIDADE DE 
APLICAÇÃO 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.3.5.1. Tempo diário máximo de irrigação 

Representado por, 𝑇𝑑𝑖𝑝𝑚á𝑥 o tempo diário máximo de irrigação corresponde 

ao máximo número de horas que o sistema de bombeamento funcionará na fase de 

maior necessidade hídrica, tendo influência direta sobre a vazão necessária para 

suprir as necessidades hídricas das plantas.  

PERÍODO DE 

IRRIGAÇÃO 

EQUAÇÃO 20 

INTENSIDADE DE 

APLICAÇÃO (i) 

LÂMINA BRUTA (i) 

VIB < Ian (i)  

TIPO DE SOLO 

Tabela 5 

VIB 

NÃO 

DIMINUIR  

TEMPO 

DIÁRIO DE  

IRRIGAÇÃO 

SIM 

CÁLCULO DA VAZÃO 

TEÓRICA DO SISTEMA (i) 

TEMPO DIÁRIO 

MÁXIMO DE 

IRRIGAÇÃO  
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4.3.5.2. Intervalo máximo de irrigação 

O intervalo máximo de irrigação corresponde intervalo máximo entre horas 

que o sistema de bombeamento funcionará. Este tem influência direta sobre a 

seleção do sistema de geração e custo da energia advinda da rede. A partir do dado 

de entrada de início de funcionamento do sistema de irrigação e com base no tempo 

diário máximo de irrigação o intervalo é calculado. 

 

𝐻𝑜𝑟𝑓,𝑙𝑖𝑚 =  𝐻𝑜𝑟𝑖 +  𝑇𝑑𝑖𝑝𝑚á𝑥 (45) 
 45 

Onde:  

 

𝐻𝑜𝑟𝑓,𝑙𝑖𝑚 : horário limite de desligamento do sistema de bombeamento (h) 

𝐻𝑜𝑟𝑖 : horário de inicio de funcionamento do sistema de bombeamento (h) 

𝑇𝑑𝑖𝑝𝑚á𝑥 : tempo diário máximo de irrigação (h) 

 

4.3.6. Área irrigada 

A área irrigada corresponde à área que será irrigada e é diretamente 

proporcional ao volume necessário de água e consequentemente a vazão da bomba 

hidráulica. Para o estudo em questão adota-se uma área de formato quadrangular 

com intuito de simplificar o dimensionamento de diferentes redes de irrigação 

(variação do tamanho). 

Adota-se como hipótese uma área irrigada plana (sem declividade) e com 

cotas piezométricas constantes e iguais à cota piezométrica do início da linha 

principal de irrigação. Neste estudo consideram-se propriedades de 75 alqueires 

paulistas, contudo é possível trabalhar com outros valores e manter o método de 

cálculo. 

 

4.3.7.  Vazão teórica do sistema 

A partir de todos os dados de entrada e dos cálculos dos dados 

intermediários: evapotranspiração de referência, evapotranspiração de cultura, fator 
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de disponibilidade, lâmina líquida, turno de rega, lâmina bruta pelas equações 

explanadas no capítulo 2.4.1 é possível calcular a vazão teórica do sistema 

(equação 17), ou seja, o valor necessário para satisfazer a necessidade hídrica em 

cada fase da cultura, assim:  

 

𝑄𝑡𝑛(𝑖) =
𝐿𝐵(𝑖)  ∙ 𝐴𝑡𝑖

𝐹 (𝑖) ∙ 𝑇𝑑𝑖𝑝 ∙
 (46) 

 46 

Onde:  

 

𝑄𝑡𝑛 (𝑖) : vazão teórica para o sistema na fase (i) (m3/h) 

𝐿𝐵 (𝑖):  : lâmina bruta de irrigação (m) 

𝐴𝑡𝑖 : área irrigada (m2) 

𝐹(𝑖):  : frequência de irrigação ou turno de rega na fase (i) (dias); 

𝑇𝑑𝑖𝑝 : tempo diário de irrigação (h/dia) 

𝑖 : fase da cultura (adimensional; i= 1, 2, 3 e 4) 

 

4.4. ETAPA 2 – DETERMINAÇÃO DA NECESSIDADE ENERGÉTICA 

A segunda etapa consiste no levantamento quantitativo da energia 

necessária para operar a bomba em sua potência nominal. Como nesta abordagem 

está sendo considerado um sistema sem inversor de frequência, o tempo de 

funcionamento da bomba só é igual ao tempo de irrigação na fase de maior 

demanda de água. Nas outras fases este tempo de funcionamento é inferior ao 

tempo de irrigação selecionado e assim a eficiência do sistema de bombeamento é 

inferior, visto que a bomba não opera em seu ponto de maior rendimento 

(dimensionamento feito a partir da potência nominal com a maior vazão) 

corresponde ao tempo de e também na determinação da curva de carga constante 

do seu sistema.  

Para efetuar este cálculo os dados de entrada foram divididos em 4 grupos, 

sendo eles: 

 

1) Vazão máxima exigida; 

2) Características do sistema de irrigação  
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3) Características da bomba centrífuga; 

4) Tempo de funcionamento do sistema de irrigação 

 

4.4.1. Vazão máxima exigida 

Como já citado anteriormente todo o sistema é dimensionado com base na 

máxima vazão exigida pela cultura. Dentro do formato de cálculo esta variável pode 

ser representada por: 

 

𝑄𝐿𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐴𝑋 (𝑄𝑡𝑛 (𝑖)) (47) 
 47 

Onde: 

 

𝑄𝐿𝑝𝑚𝑎𝑥 : vazão na linha principal para período de maior solicitação (m3/h) 

𝑄𝑡𝑛 (𝑖) : vazão teórica necessária para o sistema na fase relacionada (m3/h) 

𝑖 : fase da cultura (adimensional; i= 1, 2, 3 e 4) 

 

4.4.2. Características do sistema de irrigação 

Nesta etapa, adote-se a repartição do sistema de irrigação em dois 

perímetros: perímetro lateral, constituído pelas linhas laterais de irrigação, local em 

que estão localizados os aspersores, e perímetro principal, formado pela linha 

principal e linha adutora, conforme FIGURA 20. 

Para o estudo em questão consideram-se as seguintes hipóteses no que diz 

respeito á área irrigada e ao sistema de irrigação: 

 

a) A área irrigada tem formato quadrangular; 

b) O sistema é composto por uma única linha principal e única linha 

adutora; 

c) A linha principal situa-se na linha média da área irrigada; 

d) O comprimento da linha principal é igual ao comprimento da área 

irrigada; 

e) O espaçamento entre as linhas laterais é constante; 
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f) O espaçamento entre os aspersores das linhas laterais é constante; 

g) As linhas laterais inferiores e superiores são simétricas em relação à 

linha principal; 

h) O comprimento da linha adutora é independente do comprimento da linha 

principal; 

i) A bomba hidráulica está localizada no início da linha principal. 

 

FIGURA 20 - IMAGEM REPRESENTATIVA DA PROPRIEDADE AVALIADA 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

No que se diz respeito ao dimensionamento dos dutos as seguintes 

hipóteses são adotadas: 

 

a) O diâmetro da tubulação principal é constante; 

b) O diâmetro da linha adutora é igual ao diâmetro da linha principal; 

 

Com estas considerações, as seguintes relações são válidas: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑋 = 𝐸𝑠𝑝𝑌 (48) 
 48 
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𝑁𝑎𝑠𝑝 = (A𝑡𝑖

1
2 − 1)

2

 (49) 

 49 

N𝐿𝐿 = (A𝑡𝑖

1
2 − 1) ∙ 2 (50) 

 50 

N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 =
(A𝑡𝑖

1
2 − 1)

2

(A𝑡𝑖

1
2 − 1) ∙ 2

 (51) 

 51 

L𝐿𝐿 =
A𝑡𝑖

1
2

2
 (52) 

 52 

L𝐿𝑃 = A𝑡𝑖

1
2 (53) 

 53 

Onde: 

 

𝐸𝑠𝑝𝑋 : espaçamento em x dos aspersores (m) 

𝐸𝑠𝑝𝑌 : espaçamento em y dos aspersores (m) 

𝑁𝑎𝑠𝑝 : número de aspersores (adimensional) 

N𝐿𝐿 : número de linhas laterais (adimensional) 

N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 : número de aspersores por linha lateral (adimensional) 

L𝐿𝐿 : comprimento da linha lateral (m) 

L𝐿𝑃 : comprimento da linha principal (m) 

𝐴𝑡𝑖 : área irrigada (m2) 

 

A partir da intensidade de aplicação também se torna possível o cálculo das 

vazões nos aspersores na linha lateral a partir das equações 54 e 55. 

 

Q𝑎𝑠𝑝 = 𝐼𝑎𝑛 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑋 ∙ 𝐸𝑠𝑝𝑌 (54) 

 54 

Q𝐿𝐿 = Q𝑎𝑠𝑝 ∙ N𝑎𝑠𝑝,𝐿𝐿 (55) 

 55 

O fluxograma representado pela FIGURA 21 demonstra a sequência de 

passos a partir dos dados de entrada: área irrigada, características do sistema de 
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irrigação e intensidade de aplicação para determinação da vazão máxima das linhas 

laterais. 

 

FIGURA 21 – FLUXOGRAMA DE CÁLCULO DA MÁXIMA VAZÃO DA LINHA LATERAL 

 

FONTE: O autor (2017) 

4.4.2.1. Disposição dos aspersores, espaçamento entre aspersores e 

pressão de linha de serviço 

Conforme hipótese citada anteriormente, para o estudo em questão utiliza-se 

um espaçamento constante (FIGURA 22 e FIGURA 23) entre os aspersores com 

CARACTERÍSTICAS DO 

SISTEMA DE IRRIGAÇÃO 
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disposição quadrangular. Podem ser adotadas outras disposições dependendo do 

perfil transversal das alturas de precipitação desejado, contudo torna-se necessário 

readequar as equações propostas. 

 

FIGURA 22 - REPRESENTAÇÃO DOS ESPAÇAMENTOS CONSTANTES 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

FIGURA 23 – DISPOSIÇÃO QUADRADA DE ASPERSORES NAS LINHAS LATERAIS 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

No que se refere à pressão de linha de serviço faz-se uso de aspersores de 

média pressão visto que são aspersores que trabalham com pressões de 

funcionamento variando de 20 a 40 mca (2 a 4 kg/cm2) e são os mais empregados 

nos sistemas convencionais de irrigação por aspersão. São aspersores dotados de 

um ou dois bocais, com diâmetros compreendidos entre 4 e 7 milímetros. Nos 

aspersores de dois bocais, o de diâmetro menor lança a chuva sobre a área 

contígua ao eixo do aspersor, enquanto que o outro, de maior alcance, molha a 

parte periférica do círculo. São aspersores de rotação lenta, com vazões que variam 
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entre 1 e 6 m3/h, e são utilizados em espaçamentos compreendidos entre 12 e 36 

metros. 

Dessa forma, com base em uma eficiência aceitável dos aspersores 

proposta por CLÉMENT (1986), a pressão de linha de serviço foi atrelada ao 

espaçamento, em que recomendam valores mínimos da pressão de funcionamento 

para distintos espaçamentos dos emissores, conforme mostrado na TABELA 13. 

 

TABELA 13 – PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA SEGUNDO O ESPAÇAMENTO DOS 
ASPERSORES 

Espaçamento (m) Pressão mínima (mca) 

6x6 15 

12x12 20 

18x18 25 

24x24 30 

30x30 35 

42x42 40 

 

FONTE: CLÉMENT (1986) 

 

4.4.2.2. Altura do aspersor em relação ao solo 

A altura do aspersor em relação ao solo é representada por ℎ𝑎𝑠𝑝. No estudo 

em questão adota-se uma altura padrão 1 m, no entanto outros valores podem ser 

propostos sem impacto no método. 

 

4.4.2.3. Material da tubulação 

O material da tubulação conforme já citado anteriormente pode ser 

quantificado numericamente pelo seu coeficiente de atrito, representado por 𝐶. 

No estudo em questão trabalha-se apenas com um material (coeficiente 

140), em virtude da grande aplicação de plástico PVC para dutos de irrigação em 

sistema por irrigação convencional por aspersão. Todavia, este valor pode ser 

alterado sem prejuízo ao método de cálculo.  
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4.4.2.4. Diâmetro teórico da linha lateral 

A seleção do da tubulação influi diretamente na perda de carga do sistema e 

consequentemente na determinação da potência necessária da bomba para vencê-

la. Dessa fora o cálculo do diâmetro da tubulação da linha lateral deve ser 

determinado a partir dos dados conhecidos. 

Em sistemas de irrigação deve-se permitir no máximo uma variação de 

vazão de 10% entre os aspersores extremos na lateral. Assumindo que todos os 

aspersores são iguais (teoricamente todos apresentam a mesma área da secção 

transversal do bocal e o mesmo coeficiente de descarga), cuja vazão é função da 

pressão, para uma variação de vazão de 10%, a pressão pode variar de 

aproximadamente 20%. A variação de 10% da vazão assegura uma regularidade e 

uniformidade aceitável ao longo do comprimento L, sem maiores efeitos na 

distribuição da água para a cultura. Dessa forma: 

 

𝑉𝑝 − 1 = 0,2 (56) 
 56 

Aplicando-se à equação 30 e considerando o diâmetro calculado para a fase de 

intensidade de aplicação, tem-se: 

 

𝐷𝑡,𝐿𝐿 = 1,625 ∙ (
𝑄𝐿𝐿,𝑚á𝑥

𝐿𝐿𝐿
)

0,38

∙ (
𝐿𝐿𝐿

(𝑃𝑆 ∙ (0,2)) ∙ 𝐹
)

0,205

∙ 1000 (57) 

 57 

 

Em que: 

 

𝑄𝐿𝐿,𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝐴𝑋 (𝑄𝐿𝐿 (𝑖)) (57) 

 

Com intuito de simplificar as operações e como se trata da avaliação de 

vários sistemas e não apenas um, o prosseguimento das análises utiliza o diâmetro 

teórico como parâmetro e não o diâmetro comercial (bitolas disponíveis no 

mercado). Na FIGURA 24 é possível verificar o procedimento proposto para o 

dimensionamento do diâmetro teórico das linhas laterais. 
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FIGURA 24 - FLUXOGRAMA PROPOSTO PARA O DIMENSIONAMENTO DO DIÂMETRO 
TEÓRICO DAS LINHAS LATERAIS 

 

 FONTE: O autor (2017)  

4.4.2.5. Perda de carga da linha lateral 

Assume-se para o estudo em questão a fórmula de Hazen-Williams 

largamente empregada no dimensionamento das tubulações dos sistemas de 
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de carga pode ser calculada com base na equação 38 exposta no capítulo 2.4.2.2.1 e 

adaptada par a linha lateral, assim: 

 

ℎ𝑓,𝐿𝐿,𝑚á𝑥 = 10,65 ∙  (
𝑄𝐿𝐿,𝑚á𝑥

3600 ∙ 𝐶
)

1,852

∙ (
L𝐿𝐿

(𝐷𝐿𝐿)4,87
) ∙ F (58) 

 58 

 

Onde: 

 

ℎ𝑓,𝐿𝐿 : perda de carga ao longo da linha lateral (mca) 

𝑄𝐿𝐿 : vazão da linha lateral (m3/h) 

𝐶 : coeficiente de atrito (adimensional) 

𝐿𝐿𝐿 : comprimento da linha lateral (m) 

𝐷𝐿𝐿 : diâmetro da linha lateral (m) 

𝐹 : fator de correção (1/mca) 

 

4.4.2.6. Pressão necessária o início da linha lateral 

Para o dimensionamento das linhas laterais se considera, geralmente, que a 

perda de carga ao longo da tubulação deve ser distribuída de acordo com a curva B 

(FIGURA 25), pois com essa distribuição se garante o equilíbrio das pressões 

aplicadas aos aspersores ao longo da lateral. Na curva B da FIGURA 25, a pressão 

média de funcionamento ao longo da linha lateral, considerada igual à pressão 

nominal do aspersor, localiza-se aproximadamente a 0,4 l, sendo L o comprimento 

da tubulação, a partir da origem da linha lateral. Entretanto, a posição desse ponto 

varia em função das irregularidades do relevo do terreno, existentes ao longo do 

conduto. Em termos práticos, considera-se que a pressão média na linha lateral se 

situa no ponto médio da tubulação e, portanto, a carga requerida na entrada desta 

será: 
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FIGURA 25- DISTRIBUIÇÃO DA PERDA DE CARGA AO LONGO DA LINHA LATERAL 

 

FONTE: GOMES (2013) 

 

Assim a pressão no inicio da linha lateral pode ser expressa pela seguinte 

expressão: 

 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐿 = 𝑃𝑆 + ℎ𝑎𝑠𝑝 + 0,5 ∙ ±∆z + 0,75 ∙ ℎ𝑓,𝐿𝐿 +  (59) 
 59 

 

Onde: 

 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐿 : pressão necessária no início da linha lateral (mca) 

𝑃𝑆 : pressão de serviço do aspersor (mca) 

ℎ𝑎𝑠𝑝 : altura do aspersor e relação ao solo (m) 

±∆z : diferença de carga estática média devido ao desnível geométrico da linha lateral, 

(m) - Ascendente (+), descendente (-) 

ℎ𝑓,𝐿𝐿 : perda de carga ao longo da linha lateral (mca) 

 

Neste caso, conforme já destacado, considera-se uma área plana sem 

desnível, assim; 

 

∆z = 0 (60) 
 60 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐿 = 𝑃𝑆 + ℎ𝑎𝑠𝑝 + 0,75 ∙ ℎ𝑓,𝐿𝐿 (61) 
 61 
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Na FIGURA 26 observa-se a sequência de cálculos para determinação da 

perda de carga e da pressão necessária no início da linha lateral a partir das 

equações expostas anteriormente. 

 

FIGURA 26 – FLUXOGRAMA PARA A DETERMINAÇÃO DA PERDA DE CARGA DA LINHA 
LATERAL E DA PRESSÃO NECESSÁRIA NO INÍCIO DA LINHA LATERAL 

 

FONTE: O autor (2017) 
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4.4.2.7. Diâmetro teórico da linha principal e adutora 

Conforme já citado, as linhas a linha principal e adutora são dimensionadas 

com o mesmo diâmetro uma vez que se trata de um sistema de uma única linha 

principal, desta forma, o conjunto linha principal e linha adutora será designado por 

linha adutora. 

Para o estudo em questão faz-se o uso da fórmula recomendada pela norma 

ABNT - NB-92/66 (equação 36), contudo outra metodologia pode ser usada, 

dependendo das necessidades do sistema. Considera-se que a bomba sempre 

trabalha à uma vazão constante, ou seja, a vazão para o caso de maior necessidade 

hídrica. 

  

4.4.2.8. Comprimento da linha adutora  

Considera-se o comprimento da linha adutora como uma variável de entrada 

uma vez que o mesmo pode ser alterado em função da distância do recurso hídrico, 

ou seja, distância da fonte de água até a bomba centrífuga, sendo neste estudo 

considerado o valor de 5.000 m. Demais valores podem ser considerados sem 

necessidade de utilização de uma metodologia diferente. 

 

4.4.2.9. Perda de carga da linha adutora 

A perda de carga da linha adutora também pode ser calculada utilizando o 

critério de Hazen-Williams, conforme equação 38 e adaptada para linha 

principal/adutora, assim: 

 

ℎ𝑓,𝐿𝐴 = 10,65 ∙  (
𝑄𝐿𝐴

3600 ∙ 𝐶
)

1,852

∙ (
L𝐿𝐴 +  L𝐿𝑃

(
𝐷𝐿𝐴

1000)
4,87) (62) 

 62 

Onde: 

 

ℎ𝑓,𝐿𝐴 : perda de carga ao longo da linha adutora (mca) 
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𝑄𝐿𝐴 : vazão da linha adutora (m3/h) 

𝐶 : coeficiente de atrito (adimensional) 

𝐿𝐿𝐴 : comprimento da linha adutora (m) 

𝐷𝐿𝐴 : diâmetro da linha adutora (m) 

L𝐿𝑃 : comprimento da linha principal (m) 

 

Assume-se que: 

 

𝑄𝐿𝐴 =  𝑄𝐿𝑝𝑚𝑎𝑥 (62) 

 

4.4.2.10. Pressão necessária no início da linha adutora 

Para o cálculo da pressão no início da linha adutora utiliza-se da expressão 

proposta por Mendonça (2013), pela equação 63: 

 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐴 = 𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐿 + ℎ𝑓,𝐿𝐴 + H𝑠,𝐿𝐴 ∙ 9,86 (63) 
 63 

Onde: 

 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐴 : perda de carga no início da linha adutora (Pa) 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐿 : perda de carga no início da linha lateral (Pa) 

ℎ𝑓,𝐿𝐴 : perda de carga ao longo da linha adutora (Pa) 

H𝑠,𝐿𝐴 : desnível da linha adutora (m) 

 

A FIGURA 27 ilustra a sequência de operações e considerações para se 

dimensionar o diâmetro teórico, perda de carga e pressão necessária no início da 

linha adutora. 
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FIGURA 27 - FLUXOGRAMA PROPOSTO PARA O DIMENSIONAMENTO DO DIÂMETRO 
TEÓRICO, PERDA DE CARGA E PRESSÃO NECESSÁRIA NO INÍCIO DA LINHA ADUTORA 

 

FONTE: O autor (2017) 
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4.4.3. Características da bomba centrífuga 

Os seguintes parâmetros foram usados para o dimensionamento das 

bombas hidráulicas 

4.4.3.1. Dimensionamento da bomba 

No estudo em questão, considera-se apenas o uso de bombas centrífugas 

(apenas uma bomba por sistema), conforme já descrito no capítulo 1. Para o 

rendimento da bomba considera-se um rendimento de 85%, podendo ser usado 

outros valores de acordo com a necessidade ou ponto de trabalho que a mesma 

opera. 

Considerando que a perda de carga total é igual à pressão necessária no 

início da linha adutora (Equação 64) e adaptando à equação 41 chega-se à equação 

65. 

 

𝐻𝑡𝑜𝑡 =  𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐴 (64) 
 64 

Então: 

 

𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 = (
1000 ∙ 𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥 ∙

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐴

9806,65

3600 ∙ 75 ∙ 𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏
) (65) 

 65 

Onde: 

 

𝑃𝑜𝑡𝐶𝑉 : potência nominal da boba hidráulica (CV) 

𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥 : vazão máxima de água a linha principal (m3/h) 

𝑃𝑖𝑛,𝐿𝐴 : pressão inicial na linha adutora (Pa) 

𝜂𝑏𝑜𝑚𝑏 : rendimento da bomba hidráulica (adimensional) 

 

Para o estudo em questão, trabalha-se com a potência teórica ou nominal, 

uma vez que não é necessário o uso das potências comerciais disponíveis. 
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4.4.3.2.  Tempo de funcionamento do sistema de irrigação 

Para estimar-se o consumo energético o tempo de funcionamento do 

sistema de irrigação é dividido de acordo com a fase de cultura, em que a vazão 

máxima de água na linha principal representa a vazão fornecida pela bomba 

operando em sua potência nominal e sobre o limite de funcionamento proposto, ou 

seja, o sistema esta operando sempre na condição de máxima eficiência. Como o 

tempo de funcionamento do sistema é igual o tempo de funcionamento da bomba 

hidráulica tem-se: 

 

𝑇𝑓,𝑏𝑜𝑚𝑏 (𝑖) =
𝑄𝑡𝑛 (𝑖)

𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥
∙  𝑇𝑑𝑖𝑝,𝑚á𝑥 (66) 

 66 

 

(i): : fase de desenvolvimento da cultura (adimensional); 

𝑇𝑓,𝑏𝑜𝑚𝑏 (𝑖) : tempo de funcionamento da bomba na respectiva fase (h) 

𝑄𝑡𝑛 (𝑖) : vazão teórica para o sistema na respetiva fase (m3/h) 

𝑄𝑙𝑝,𝑚𝑎𝑥 : vazão máxima de água na linha principal (m3/h) 

𝑇𝑑𝑖𝑝,𝑚á𝑥 : tempo diário máximo de irrigação (h) 

 

4.4.4. Consumo elétrico estimado 

Para estimar o consumo elétrico despendido e o perfil de carga pela bomba 

adota-se uma divisão de período de tempo (TABELA 14) com intuito de 

compatibilizar os dados gerados em planilha Excel com os dados de entrada do 

software HOMER. 

 

a) Divisão mensal: 12 períodos de análise (um para cada mês no ano) 

b) Divisão horária: 24 períodos de análise (um para cada hora do dia) 

 

Relacionadas a cada período foram inseridas as fases de plantio da cultura, 

para que a demanda hídrica pudesse ser avaliada individualmente em cada período 

(total de 288 períodos). 
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TABELA 14 - PERFIL DE CARGA COM BASE NA NECESSIDADE ENERGÉTICA PARA OS 
INTERVALOS PROPOSTOS 

FASE 
FASE 

2 

FASE 

2 

FASE 

3 

FASE 

4 
x x x x x x 

FASE 

1 

FASE 

1 

HORA/MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 - 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 - 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 - 7 POT  POT  POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 POT  

7 - 8 POT  POT  POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 POT  

8 - 9 POT  POT  POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 POT  

9 - 10 POT  POT  POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 POT  

10 - 11 POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 POT  

11 - 12 POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 - 13 POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 - 14 POT  POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 - 15 0 POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

15 - 16 0 POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 - 17 0 POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 - 18 0 POT  POT  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

18 - 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 - 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 - 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

21 - 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

22 - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

23 - 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.5. ETAPA 3 – SIMULAÇÃO- FONTE GERADORA E VIABILIDADE 

A terceira etapa constitui-se da simulação dentro do software HOMER. Para 

efetuar este cálculo os dados de entrada nos software foram divididos em seis 

grupos, sendo eles: 
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a) Consumo elétrico; 

b) Equipamentos geradores; 

c) Recursos energéticos; 

d) Equipamentos de armazenamento e sinal; 

e) Rede; 

f) Variáveis econômicas e limites 

 

4.5.1. Consumo elétrico 

O primeiro dado de entrada do software HOMER é o consumo elétrico, o 

qual pode ser estratificado entre tipo de carga (CA ou CC), representada pela 

indicação 1 na FIGURA 28, o perfil diário de consumo, representado pela indicação 

2, pelo perfil mensal de consumo representado pela indicação 3 e pela variabilidade 

representado pela indicação 4. 

Adota-se como hipóteses 

 

a) A carga é do tipo CA uma vez que motores deste tipo são tipicamente 

usados em aplicações de média à alta potência (ARGAW, 2001), como é 

o caso dos sistemas de irrigação propostos a facilidade de encontrar-se 

bombas hidráulicas do tipo CA é maior; 

 

b) O perfil de consumo diário é constante durante o tempo de irrigação e 

que o consumo é 0 fora desse intervalo. Para o perfil mensal adotam-se 

os valores de consumo obtidos por mês na respectiva fase da cultura; 

 

c) A variabilidade aleatória de consumo foi utilizada com intuito de 

representar eventuais precipitações pluviométricas não consideradas no 

cálculo de demanda hídrica, desta forma adota-se uma variabilidade fixa 

de 20% para todos os cenários sobre as médias diárias e uma 

variabilidade nula sobre as médias horárias de consumo. Contudo, em 

um estudo mais específico, a variabilidades aleatórias de consumo 

(desvio padrão) hora-hora e dia-dia devem ser selecionadas a partir da 
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avaliação de dados históricos de precipitação pluviométrica da 

localização escolhida.  

 

FIGURA 28 – PERFIL DE CARGA E MODO DE INSERÇÃO DOS DADOS NO SOFTWARE HOMER 

 

FONTE: adaptado do software HOMER , 2017 

 

4.5.2. Equipamentos geradores 

Para o estudo em questão adotam-se como equipamentos geradores: 

painéis fotovoltaicos, aerogeradores e geradores a óleo diesel. 

4.5.2.1. Painéis fotovoltaicos 

Utiliza-se de uma faixa ampla de tamanho do conjunto fotovoltaico com 

intuito de atender o caso mais crítico (0 a 400 kWp) - sistema composto apenas por 

unidades geradoras fotovoltaicas em um sistema de alto consumo energético -e o 

passo escolhido para o dimensionamento é de 20 kWp. Para os dados referentes à 

compra, reposição e manutenção dos equipamentos utilizam-se preços médios 

praticados no mercado e não se adota uma curva de ganho escalar, ou seja, o custo 
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unitário do kWp é o mesmo independente do tamanho do sistema considerado 

(GRÁFICO 12). Dessa forma, para caráter de simulação foi utilizado o valor unitário 

por kWp igual à R$ 2470,00, referente ao preço médio do Painel Solar Canadian 

270W (CS6K-270P) da marca Canadian Solar obtido a partir dos dados 

apresentados na TABELA 15. 

 

TABELA 15 - VALORES MÉDIOS DO PAINEL SOLAR CANADIAN 270W - CS6K-270P 

Revendedor Pot. (Wp) Valor Unit (R$/unid) Valor (R$/kW) 

Minha Casa Solar 270 619,00 2.292,59 

Bravo Energia 270 729,00 2.700,00 

Redimax 270 639,00 2.366,67 

Solar Brasil  270 680,00 2.518,52 

Atacado Solar 270 790,00 2.925,93 

Mercado Livre 270 809,00 2.996,30 

FONTE: O autor (2017) 

 

Adiciona-se também os valores relacionados à suportes e instalação que 

representam, com base em pesquisas 40% do valor dos módulos. Desta forma o 

custo por kWp considerado é de R$ 3460,00. 

 

GRÁFICO 12 - Curva de investimento e despesa sem ganho de escala 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

O tempo de vida do equipamento também é referenciado com base nos 

tempos de vida médios apresentados pelos fabricantes (25 anos). Não são 

considerados sistemas rastreadores da posição do sol, contudo os efeitos da 
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temperatura na geração são contabilizados, conforme citado no capítulo 2 e com 

valores extraídos da especificação técnica do fabricante Canadian Solar para o 

painel solar Solar Canadian 270W (CS6K-270P), conforme FIGURA 29. 

 

FIGURA 29 – CARACTERÍSTICAS DO PAINEL SOLAR CANADIAN 270W (CS6K-270P) 

 

FONTE: extraído de < https://www.cana 

diansolar.com/downloads/datasheets/ en/new/Canadian_Solar-Datasheet-CS6P-

P_en.pdf> 

 

Para a condição de inclinação dos painéis fotovoltaicos adota-se a mesma 

inclinação da latitude, uma vez que segundo CEPEL (2014), para geração máxima 

de energia ao longo do ano, o ângulo de inclinação do gerador fotovoltaico deve ser 

igual à latitude do local onde o sistema será instalado.  

Para o azimute faz-se o cálculo na melhor condição (orientação norte - 0°) 

uma vez que se assume a instalação dos painéis em uma área rural, sem limitação 

do posicionamento e orientação. Considera-se o albedo de 21,5% referente às 

plantações conforme citado por Oke (1992) e Ahrens (2006) na TABELA 16. 
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TABELA 16- VALORES DE REFLETIVIDADE PARA SUPERFÍCIES VARIADAS 

Superfície Detalhe Albedo 

Solo Escuro e molhado 0,05 - 0,40 

Areia Claro e seco 0,15 - 0,45 

Grama 
Curta 

0,16 - 0,26 
Comprida 

Culturas Agrícolas  - 0,18 - 0,25 

Tundra  - 0,15 - 0,20 

Floresta 
Decídua 0,15 - 0,20 

Conífera 0,05 - 0,15 

Água 
Baixo ângulo zenital 0,03 - 0,10 

Alto ângulo zenital 0,10 - 1,00 

Neve 
Velha 

0,40 - 0,95 
Recém caída 

Gelo 
Mar 0,30- 0,45 

Calota 0,20 - 0,40 

Nuvens 
Espessa 0,60 - 0,90 

Fina 0,30 - 0,50 

FONTE: OKE (1992) e AHRENS (2006) 

 

4.5.2.2. Aerogeradores 

Para os aerogeradores, utilizam-se equipamentos presentes no banco de 

dados do software HOMER com curvas de potência já definidas. A simulação faz 

uso apenas de geradores do tipo CA, pois segundo Filho (2014) grande parte dos 

sistemas de conversão de energia eólica construídos até hoje, de média e grande 

escala de produção, usam geradores síncronos para a conversão eletromecânica. 

Faz se a simulação com dois sistemas genéricos de geração, diferenciados 

em termos de potência 3 kW e 10 kW com curvas representadas no (GRÁFICO 13) 
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GRÁFICO 13 - CURVAS DE POTÊNCIA PARA AS TURBINAS GENÉRICA SDE 3KW E 10KW 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

Com relação à quantidade, optam-se, da mesma forma que para os painéis 

fotovoltaicos, por uma faixa ampla (0 a 20 geradores eólicos) de passo igual a 2, 

com intuito de atender o caso mais crítico, ou seja, um sistema composto apenas por 

unidades geradoras eólicas em um sistema de alto consumo energético.  

Os custos médios para a atual mini eólica isolada variam entre 2500 e 6000 

$/kW instalados, enquanto que em aplicações de geração distribuída um pequeno 

aerogerador pode variar entre 2700 e 8000 $/kW (ARRIBAS, 2013). Ambas as 

gamas contrastam com os custos específicos de os grandes aerogeradores, que 

estão em torno de 1500 $/kW-. Dessa forma, para o estudo em questão trabalhe-se 

com um custo médio, com leve redução do valor unitário do maior sistema (20% a 

menos) em função da diluição sobre o investimento com torres e demais acessórios. 

Considera-se o dólar a R$ 3,50. E também não se adota uma curva de ganho 

escalar, ou seja, o custo unitário do kW é o mesmo independente do tamanho do 

sistema considerado. Os investimentos e custos considerados na simulação podem 

ser observados na TABELA 17 
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TABELA 17 – VALORES CONSIDERADOS PARA AS TURBINAS EÓLICAS 

Equipamento 
Tipo de 

instalação 

Investimento 

(R$/kW) 

Investimento 

(R$/unidade) 

Manutenção 

(R$/ano) 

Generic 3 kW Off-grid 14.875,00 44.625,00 0,00 

Generic 3 kW On-grid 18.725,00 56.175,00 0,00 

Generic 10 kW Off-grid 119.00,00 119.000,00 0,00 

Generic 10 kW On-grid 149.800,00 149.800,00 0,00 

FONTE: O autor (2017) 

 

O tempo de vida do equipamento é referenciado com base nos tempos de 

vida médio desse tipo de equipamento, 20 anos. 

Para a altura do rotor adota-se uma altura fixa para todos os casos de 25 m. 

Nesta condição já existem ventos moderados e livres das interferências de 

rugosidades do solo, uma vez que se trata de uma propriedade rural em que a altura 

máxima da cultura é inferior a 4 m e os aerogeradores estação localizados à uma 

distância segura vinte vezes a altura do objeto, no caso, as culturas praticadas, 

conforme pode ser observado no .GRÁFICO 14, em que representa-se a velocidade 

do vento em função da altura do rotor. 

 

GRÁFICO 14 - VARIAÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO COM BASE NA ALTURA DO ROTOR 

 

FONTE: O autor (2017) 
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4.5.2.3. Geradores à óleo diesel 

Utiliza-se de uma faixa ampla de potência para o conjunto gerador diesel 

com intuito de atender o caso mais crítico, sistema composto apenas por um gerador 

diesel em um sistema de alto consumo energético, e o passo escolhido para o 

dimensionamento é dos modelos disponíveis em mercado. 

Para os dados referentes à compra, reposição e manutenção dos 

equipamentos utilizam-se preços médios praticados no mercado com custo médio 

por potência existente (TABELA 18). 

 

TABELA 18 - VALORES CONSIDERADOS PARA GRUPOS GERADORES  

Potência(W) Quantidade 
Investimento 

(R$) 

Investimento unitário 

(R$/unidade) 

Investimento unitário 

(R$/kW) 

3.750 1 2.961,00 29.610,00 789,60 

6.000 1 4.041,00 40.410,00 673,50 

8.000 1 5.031,00 50.310,00 628,80 

11.500 1 12.087,00 12.0870,00 1.051,00 

30.000 1 24.291,00 24.291,00 809,70 

65.000 1 35.991,00 35.991,00 553,70 

FONTE: O autor (2017) 

 

Para a manutenção, faz-se uso de dados obtidos a partir de um estudo 

anterior cujo custo de manutenção é de R$ 21,26/h, sendo os custos estratificados 

na TABELA 19.  
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TABELA 19 – VALORES ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE UM GRUPO 
GERADOR DE 400 W APÓS 200H DE OPERAÇÃO  

Quantidade Unidade Descrição Valor das peças 

1 unidade 222-3118 - Solvente  R$          19,81  

30 litros Óleo lubrificante  R$         673,86  

2 unidade Filtro de combustível  R$         280,00  

1 unidade Filtro de óleo  R$         220,00  

6 unidade 10000- 14148 - Junta de tampa de válvula  R$         480,00  

1 unidade Filtro de água  R$         140,00  

1 unidade Água destilada  R$          18,00  

1 - Fator de segurança  R$         300,00  

1 unidade Mão de obra  R$       2.120,00  

FONTE: GRUGER (2015) 

 

A simulação faz uso apenas de geradores do tipo CA devido à prevalência 

no mercado e forma de geração com tempo de vida médio de 150000 h, com taxa 

mínima de utilização de 0%, uso de um único combustível e sem restrição temporal 

de utilização. 

4.5.3. Recursos energéticos 

Da mesma forma que os equipamentos os recursos energéticos foram 

tratados isoladamente, sendo eles: recurso solar, representada numericamente pela 

irradiação global horizontal, o recurso eólico, representado pela velocidade dos 

ventos no ponto de geração e o recurso combustível, representado pelo calor 

calorífico do óleo diesel selecionado. 

4.5.3.1. Recurso solar 

Para a entrada dos dados necessários para quantificar o recurso solar, faz-

se uso das latitudes e longitudes da cidade em que a propriedade rural esteja 

localizada e das irradiações globais horizontais médias mensais, disponíveis no 

banco de dados SWERA.  
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4.5.3.2. Recurso eólico 

Para a entrada dos dados necessários para quantificar o recurso eólico, faz-

se uso das velocidades do vento médias mensais disponíveis no banco de dados 

SWERA à 10 m do solo  

Levam-se em consideração os efeitos da altitude, o coeficiente de Weibull, 

neste caso sendo o valor de 2,5, valor dentro da faixa recomendada pelo Atlas do 

Potencial Eólico Brasileiro (AMARANTE, 2001), e os fatores de correlação, a 

dependência da velocidade do vento com a hora e a hora pico da velocidade do 

vento recomendados pelo software HOMER, sendo eles 0,85, 0,25 e 15 m/s 

respectivamente. Para todos estes valores, recomenda-se a utilização de valores 

mais assertivos em estudos pontuais, dependendo da localização. 

Assume-se também o parâmetro de rugosidade 0,05 proposto pelo HOMER 

para áreas cultiváveis (FIGURA 30) constante e igual a 0,05 m, e um perfil 

logarítmico de velocidade. 

 

FIGURA 30 - VALORES DE RUGOSIDADE INDICADOS PELO SOFWATRE HOMER PARA 
SIMULAÇÃO. 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.5.3.3. Recurso combustível  

Para óleo diesel os únicos parâmetros levados em consideração no estudo 

são o poder calorífico, valor padrão e médio de 43,20 MJ/kg e o custo por unidade 
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por litro de R$2,80/l, ambos representando os valores médios do óleo diesel S1800, 

o qual pode ser usado para equipamentos geradores rurais.  

 

4.5.4. Equipamentos de armazenamento e sinal 

4.5.4.1. Baterias 

Faz-se o uso de baterias chumbo-ácido, do tipo estacionária do tipo OPzS, 

uma vez que existe tendência em usos para sistemas fotovoltaicos e eólicos, cujas 

características como, maior capacidade (necessário para grandes sistemas 

geradores), vida útil resultam em menor custo de ciclo de vida e maior confiabilidade. 

Assume-se que o sistema de irrigação necessite de grandes profundidades de 

descarga e ciclos diários devido a sua característica de funcionamento.  

Utiliza-se o banco de dados do software para selecionar as possíveis 

baterias, sendo as variáveis de entrada a diferença de potencial nominal, a 

capacidade, o tempo útil de vida o intervalo de simulação para o número de baterias, 

intervalo de 1 a 200 com passo de 20 kWh e a quantidade de 1 bateria por string. 

Não se assume a variação do tipo de baterias, fazendo sempre o uso de um mesmo 

modelo, bateria Hoppecke 24 OPzS 3000 Para os dados referentes à compra, 

reposição e manutenção dos equipamentos utilizam-se preços médios praticados no 

mercado de baterias semelhantes à bateria selecionada com custo médio por 

potência existente, sem considerar ganho de escala, considerando o dólar a R$ 

3,50. Dessa forma, o custo unitário da bateria considerado e de R$ 3.695,00. 

4.5.4.2. Inversores e retificadores 

Para a simulação dos inversores trabalha-se com parâmetros simples, sendo 

eles, no caso do inversor o tempo de vida 15 anos, a eficiência global do inversor de 

90% e assume-se a hipótese que este pode trabalhar simultaneamente com as 

fontes geradoras de corrente alternada. No caso do retificador assume-se como 

parâmetros a sua capacidade relativa ao inversor e a eficiência para a potência 

nominal, assume-se um intervalo de 0 a 200 kW, com passo de 20 kW 
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Para os dados referentes à compra, reposição e manutenção dos 

equipamentos utilizam-se preços médios praticados no mercado com custo médio 

por potência existente, sem considerar ganho de escala, diferenciando-se os preços 

dos sistemas off-grid (solução já com controlador e acessórios) que por sua vez o 

valor R$/kWh é maior, sendo os valores considerados de acordo com a TABELA 20. 

 

TABELA 20 - VALORES CONSIDERADOS PARA OS SISTEMAS DE CONDICIONAMENTO DE 
POTÊNCIA. 

Tipo de inversor Investimento (R$/kW) 

Inversor Off-grid 4.000,00 

Inversor On-grid 1.500,00 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.5.5. Rede 

No que se refere à rede são consideradas duas hipóteses no modelo: 

 

a) Sistema não conectado à rede; 

b) Sistema conectado a rede (netmetering). 

 

No caso do sistema conectado à rede são consideradas tarifas diferenciadas 

no período das 21h30min às 06 h, relativo ao modo de tarifa rural, preço de compra 

igual ao preço médio da tarifa elétrica de R$ 0,70 com impostos e bandeira tarifária 

incluída e preço de venda igual à R$ 0,00. 

O modelo também trabalha dentro do netmetering com compras calculadas 

mensalmente e tarifas não calculadas em tempo real. 
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FIGURA 31- PARÂMETROS CONSIDERADOS PARA O SISTEMA CONECTADO À REDE 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

4.5.6. Variáveis econômicas e limites 

Para o estudo em questão considera-se a taxa fixa de atratividade de 6% 

com o tempo de vida do projeto de 25 anos. Não são computados valores fixos de 

investimento, operação e manutenção e não existe penalidade para eventuais não 

entregas de energia, sendo que se admite até 10% de não entrega da energia, valor 

considerado aceitável para um sistema de irrigação uma vez que não há uma perda 

significativa de produção devido ao parâmetro precipitação já dentro do coeficiente 

de segurança do modelo. 

 

4.5.7. Viabilidade  

Para a escolha dos sistemas de geração simulados opta-se 

preferencialmente pela análise dos parâmetros econômicos NPC e COE, sem deixar 

de observar os custos operacionais, valor inicial de investimento e os parâmetros 

relativos a desabastecimento energético, excesso de geração e fracionamento de 

geração (distribuição da energia gerada por meio de geração). Na FIGURA 32 é 

possível observar o fluxograma de análise de viabilidade.  
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É importante destacar que apesar da escolha ser baseada nos menores 

valores de NPC e/ou COE, em alguns casos devido às condições ou avaliações de 

risco do proprietário ou consultor, a melhor solução pode ser a de um sistema com 

menor investimento inicial que não atenda os menores valores de NPC ou COE. 

Dessa forma, neste trabalho apenas indica-se quais seria as soluções ótimas sem 

apontar um único caminho ou escolha a ser tomada. 
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FIGURA 32 – FLUXOGRAMA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

FONTE: O autor (2017) 
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5 ESTUDO DE CASO – RESULTADOS E ANÁLISE 

Conforme destacado, para o estudo de caso, 3 cenários são propostos 

variando um ou mais dados de entrada e avaliando os dados de saída obtidos nas 

etapas 1 e 2 e os resultados da simulação executada no software HOMER (etapa 3). 

Neste estudo em questão, opta-se pela variação da localização e pela variação da 

cultura mantendo fixos os demais parâmetros. 

5.1. CENÁRIO 1 

O primeiro cenário simulado é para uma propriedade de 75 alqueires 

paulista localizada na cidade de Curitiba, estado do Paraná, região sul do Brasil. O 

cenário é representado pelos dados de entrada expostos na TABELA 21. 
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TABELA 21 – DADOS DE ENTRADA DO CENÁRIO 1 (ETAPA 1 E 2) 

Tipo de dado Característica unidade Simulação 1 

Localização Tamanho da área irrigada alqueires 75 

Localização Cidade _ Curitiba 

Cultura Cultura  Milho 

Solo Tipo de solo _ Franco 

Sistema de irrigação Tipo de sistema de irrigação _ Aspersão 

convencional 

Tempo irrigação Tempo diário de irrigação máximo h/dia 12 h 

Tempo irrigação Horário de irrigação inicial h 8 h 

Sistema de irrigação Pressão na linha de serviço (pressão no 

aspersor) 

mca 20 

Sistema de irrigação Coeficiente de atrito da linha lateral adimensional 140 

Sistema de irrigação Espaçamento entre aspersores m 12 

Sistema de irrigação Altura do aspersor do solo m 1 

Sistema de irrigação Coeficiente de atrito na linha principal e 

adutora 

adimensional 140 

Sistema de irrigação Desnível da linha adutora m 5 

Sistema de irrigação Comprimento apenas da linha adutora  m 5.000 

Sistema de bombeamento Tipo de bomba _ Centrífuga 

Sistema de bombeamento Rendimento da bomba % 85 

Sistema de bombeamento Rendimento do motor % 85 

FONTE: o autor (2017) 

A partir do emprego da metodologia descrita na seção 4.2 obtêm-se os 

dados de saída resultantes (necessidade hídrica e energética) os quais podem ser 

observados na TABELA 22. 
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TABELA 22 - DADOS DE SAÍDA DO CENÁRIO 1 (ETAPA 1 E 2) 

Tipo de dado Característica Unidade Simulação 1 

Necessidade hídrica Lâmina bruta (1) mm 27,032 

Necessidade hídrica Lâmina bruta (2) mm 47,44 

Necessidade hídrica Lâmina bruta (3) mm 59,64 

Necessidade hídrica Lâmina bruta (4) mm 78,40 

Necessidade hídrica Lâmina bruta ajustada (1) mm 24,72 

Necessidade hídrica Lâmina bruta ajustada (2) mm 44,87 

Necessidade hídrica Lâmina bruta ajustada (3) mm 55,878 

Necessidade hídrica Lâmina bruta ajustada (4) mm 77,64 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (1) m
3
/h 231,90 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (2) m
3
/h 344,38 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (3) m
3
/h 524,12 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (4) m
3
/h 172,48 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (1) mm/h 1,15 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (2) mm/h 2,09 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (3) mm/h 2,60 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (4) mm/h 3,61 

Necessidade hídrica 

Vazão na linha principal para período de 

maior solicitação m
3
/h 524,12 

Perda de carga Perda de carga na linha lateral mca 0,48 

Perda de carga Pressão necessária no início da linha lateral mca 21,36 

Perda de carga Diâmetro teórico da linha principal (ABNT)  mm 413,15 

Perda de carga Perda de carga na linha adutora mca 14,47 

Perda de carga 

Pressão necessária no início da linha 

adutora mca 40,83 

Sistema de bombeamento Potência da bomba hidráulica CV 109,71 

Sistema de bombeamento Potência da bomba hidráulica HP 108,20 

Necessidade energética 

Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (1) horas  6h 

Necessidade energética 

Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (2) horas  10h 

Necessidade energética 

Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (3) horas  12h 

Necessidade energética 

Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (4) horas  6h 

Necessidade energética Consumo elétrico estimado  kW 80,74 

FONTE: O autor (2017) 
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Constata-se que a fase 3 é a fase com maior necessidade hídrica (maior 

vazão teórica necessária para o sistema) e que há um decaimento da necessidade 

hídrica na fase 4, respeitando a mesma tendência da curva de coeficiente de cultivo. 

Com os dados de evapotranspiração diária e com a duração em dias de cada fase 

chega-se também à uma evapotranspiração total da cultura ao longo de todo ciclo 

de 455 mm, valor dentro do intervalo proposto por Doorenbos (1977). 

Com relação à perda de carga, pode-se inferir que o sistema de irrigação 

(perda devido à tubulação) possui uma contribuição elevada no aumento da altura 

manométrica necessária. Assim, destaca-se a alta importância no cálculo desta 

variável para dimensionar a bomba centrífuga mais adequada e obter um valor mais 

assertivo do perfil de carga elétrica da instalação. 

Para a simulação no software Homer (etapa 3) foram considerados os 

parâmetros relativos à localização e demais características dos equipamentos já 

citados anteriormente, considerando um modelo com aceitação insuficiência 

energética de até 10 %. 

Na FIGURA 33 é possível visualizar o perfil de carga do sistema de 

bombeamento, com quatro condições de operação bem distintas de acordo com a 

fase da cultura. 

 

FIGURA 33 - PERFIL DE CARGA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO (SIMULAÇÃO 1) 

 

FONTE: o autor (2017) 
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Nestas condições, o software HOMER calculou 8 possíveis resultados para 

o sistema (FIGURA 34) com NPC variando de R$ 1.725.636,00 até R$ 2.327.869,00. 

Como resultado ótimo (menor NPC) tem-se um sistema constituído de 100 kW de 

potência de painéis solares, um sistema de inversores off-grid de 40 kW e um 

conjunto moto gerador de 65 kW de potência. Os custos de manutenção e operação 

ficaram em R$ 92.593,00 por ano, sendo o custo por kWh (COE) de R$ 1,314.  

Tal valor, quando comparado com o custo na energia elétrica fornecido pela 

concessionária, é cerca de duas vezes maior, assim em áreas com acesso a rede de 

distribuição, o uso na energia via concessionária é mais indicado. Porém, quando se 

compara com sistemas constituídos unicamente por grupos geradores (geralmente 

propriedades sem acesos a rede) o sistema torna-se competitivo em termos do COE 

(diferença de apenas R$ 0,021), embora o custo de aquisição seja 

aproximadamente 10 vezes maior. 

Destaca-se que, mesmo para uma cidade com baixa irradiação diária a 

solução com utilização de módulos fotovoltaicos combinados com gerador diesel de 

65 kW é vantajosa (menor COE) quando comparada com a solução composta por 5 

geradores eólicos de 3 kW combinados com um gerador diesel de 130 kW. Assim, 

pode-se dizer que o custo dos aerogeradores ainda é um entrave para viabilizar 

sistemas eólicos. O mesmo pode-se dizer das baterias, já que é preferível a 

utilização de um gerador diesel para suprir a carga em períodos com ausência de 

irradiação solar (períodos nublados e períodos noturnos) ao invés das primeiras. 

 

FIGURA 34 – RESULTADOS DA SIMULAÇÃO 1 OBTIDOS NO HOMER 

 

FONTE: O autor (2017) 

 

Verifica-se que os painéis solares representam em termos de geração 72% 

do total de energia gerada e que há um excesso de energia gerada/disponível para 

geração de 53,7%. Na FIGURA 35 torna-se ainda mais claro que esse excesso se 
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dá praticamente em quase todos os dias em um determinado horário (linha roxa). 

Como o modelo foi restringido à um percentual de apenas 10% de tolerância de 

desabastecimento energético a necessidade de utilização do gerador à óleo diesel 

existe em praticamente 100% dos dias (linha preta), mesmo nos dias com alta 

produção de energia fotovoltaica (linha amarela). A linha azul representa a energia 

necessária. 

 

FIGURA 35 – SOBREPOSIÇÃO DOS PERFIS DE GERAÇÃO E CONSUMO DE ENERGIA PARA A 
SIMULAÇÃO 1 

 

FONTE: o autor (2017) 

 

Outro aspecto interessante são os horários em que há falta de geração de 

energia para modelo proposto (tolerância de até 10%) representado pela FIGURA 

36. Neste caso o sistema de bombeamento funciona das 8 h até às 20h, e é no 

período do anoitecer que ocorre a maior parte no desabastecimento energético, ou 

seja, é preferível que este desabastecimento ocorra a fim do dia para que não seja 

necessário um gerador diesel ainda maior quando não existe complementaridade do 

recurso solar.  
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FIGURA 36 – PERÍODOS DE AUSÊNCIA DE ENERGIA PARA A SIMULAÇÃO 1 

 

FONTE: o autor (2017) 

 

Já o gerador, tem seus picos de funcionamento principalmente após as 18 h 

(FIGURA 37), quando não há ou há pouca irradiação e a energia solar não 

consegue suprir toda necessidade energética. O mesmo trabalha com um total de 

182 partidas por ano e uma média 1348 h de operação por ano, resultando em uma 

vida útil de aproximadamente onze anos e um mês. 

 

FIGURA 37 – ESPECTRO DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO GERADOR DIESEL PARA A 
SIMULAÇÃO 1 

 

FONTE: O autor (2017) 
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Avaliando a estratificação dos valores no NPC da solução com menor NPC, 

percebe-se que o valor de investimento, gastos com operação e manutenção do 

equipamento diesel representam mais de 67% do total e embora se questione a 

necessidade deste é possível constatar que o sistema já está operando próximo ao 

teto máximo aceitável de desabastecimento energético, 9% contra os 10% 

permitidos. 

 

5.2. CENÁRIO 2 

O segundo cenário simulado é para a cidade de Barreiras, localizada no 

estado da Bahia, região nordeste do Brasil. Para este cenário, foram mantidos os 

mesmos dados de entrada do cenário 1 que não estão relacionados à localização, 

sendo eles representados pela TABELA 23. 
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TABELA 23 - DADOS DE ENTRADA DO CENÁRIO 2 (ETAPA 1 E 2) 

Tipo de dado Característica Unidade Simulação 2 

Localização Tamanho da área irrigada alqueires 75 

Localização Cidade _ BARREIRAS 

Cultura Cultura  MILHO 

Solo Tipo de solo _ FRANCO 

Sistema de irrigação Tipo de sistema de irrigação _ 0 

Tempo irrigação Tempo diário de irrigação máximo h/dia 12 00 h 

Tempo irrigação Horário de irrigação inicial h 8 00 h 

Sistema de irrigação Pressão na linha de serviço (pressão no 

aspersor) 

mca 20 

Sistema de irrigação Coeficiente de atrito da linha lateral adimensional 140 

Sistema de irrigação Espaçamento entre aspersores m 12 

Sistema de irrigação Altura do aspersor do solo m 1 

Sistema de irrigação Coeficiente de Atrito na linha principal e 

adutora 

adimensional 140 

Sistema de irrigação Desnível LA m 5 

Sistema de irrigação Comprimento apenas da LA  m 5.000 

Sistema de bombeamento Tipo de bomba _ Centrífuga 

Sistema de bombeamento Rendimento da bomba % 85 

Sistema de bombeamento Rendimento do motor % 85 

FONTE: O autor (2017) 

 

Os dados de saída resultantes do modelo gerado podem ser observados na 

TABELA 24. 
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TABELA 24- DADOS DE SAÍDA DO CENÁRIO 2 (ETAPA 1 E 2) 

Tipo de dado Característica Unidade Simulação 2 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (1) mm 24,61 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (2) mm 41,71 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (3) mm 50,30 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (4) mm 66,27 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (1) mm 22,16 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (2) mm 39,26 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (3) mm 48,80 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (4) mm 63,40 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (1) m
3
/h 374,21 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (2) m
3
/h 473,53 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (3) m
3
/h 588,49 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (4) m
3
/h 382,27 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária  (1) mm/h 1,03 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária  (2) mm/h 1,83 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária  (3) mm/h 2,27 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária  (4) mm/h 2,95 

Necessidade hídrica Vazão na linha principal para período de 

maior solicitação 

m
3
/h 588,49 

Perda de carga Perda de carga na linha lateral mca 0,57 

Perda de carga Pressão necessária no início da linha 

lateral 

mca 21,43 

Perda de carga Diâmetro Teórico da linha principal 

(ABNT)  

mm 437,79 

Perda de carga Perda de carga na linha adutora m 13,53 

Perda de carga Pressão necessária no início da linha 

adutora 

mca 39,95 

Sistema bombeamento Potência CV 120,53 

Sistema bombeamento Potência HP 118,88 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (1) 

horas  8 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (2) 

horas  10 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (3) 

horas  12 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (4) 

horas  8 h 

Necessidade energética Consumo elétrico estimado  kW 88,71 

FONTE: O autor (2017) 
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Da mesma forma que o cenário 1, constata-se que para o cenário 2 a fase 

de maior necessidade hídrica é a fase 3. Para este caso observa-se uma demanda 

de 588,49 m3/h. Este valor quando comparado com o cenário 1 é 12 % superior. 

Contudo, quando de observa a vazão necessária na fase 4 esta diferença é de 122 

%. Isto pode ser explicado devido à diferença da evapotranspiração de referência 

entre as fases 3 e 4 para os cenários 1 e 2, conforme pode ser verificado na 

TABELA 25.  

 

TABELA 25- DIFERENÇA ENTRE A EVAPOTRANPIRAÇÃO DE REFERÊNCIA NOS CENÁRIOS 1 E 
2  

Característica 𝐸𝑇𝑜 (mm/dia) - Cenário 1 𝐸𝑇𝑜 (mm/dia) - Cenário 2 

Fase 1 5,15 8,3 

Fase 2 3,82 5,26 

Fase 3 4,05 4,54 

Fase 4 2,19 4,85 

FONTE: O autor (2017) 

 

Isto ocorre, pois há uma manutenção das características climáticas entre as 

fases 3 e 4 (início do outono) para o cenário 2 (cidade de Barreiras), devido ao clima 

tropical, enquanto que para à cidade de Curitiba, localizado em uma área 

subtropical, ocorre uma maior variação climática com abrupta diminuição das 

temperaturas e da radiação global extraterrestre entre estações, influindo 

diretamente sobre a evapotranspiração de referência. 

No dimensionamento da bomba não há grande diferença, pois, o 

dimensionamento se faz para o caso mais crítico, contudo o cenário 2 apresenta 

uma necessidade hídrica geral maior e por seguinte demanda uma maior quantidade 

de energia. 

No que se refere à seleção e otimização das fontes geradoras, o software 

HOMER calculou 8 possíveis resultados para o sistema com NPC variando de R$ 

1.938.871,00 até R$ 2.598.859,00. Como resultado ótimo (menor NPC) infere-se um 

sistema constituído de 120 kW de potência de painéis solares, um sistema de 

inversores off grid de 60 kW e um conjunto moto gerador de 65 kW de potência. Os 

custos de manutenção e operação ficaram em R$ 97.602,00 por ano, sendo o custo 

por kWh (COE) de R$ 1,226.  
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Contudo, analisando outra solução ótima (menor investimento inicial), em 

que há preferência por um sistema composto apenas de grupo gerador de 130 kW e 

NPC com menos de 1% de diferença, obtém-se uma condição em que o excesso de 

eletricidade é 0% (FIGURA 38). Nesta condição, controla-se adequadamente o 

gerador e existe o ganho de não desabastecimento energético do sistema de 

bombeamento, 1 % de desabastecimento contra 9 % da primeira opção.  

Entretanto, diferente do cenário 1, neste caso, o COE já é inferior ao COE do 

sistema constituído exclusivamente pelo gerador diesel, ressaltando a possibilidade 

de sistema de geração intermitente no campo para irrigação.  

 

FIGURA 38 – SOLUÇÕES ÓTIMAS PARA SIMULAÇÃO 2 

 

FONTE: o autor (2017) 

 

Outro ponto, é relativo à diferença da irradiação solar entre os cenários 1 e 

2. O cenário 1 está localizado em uma região em que a irradiação média é de 4,414 

kWh/(m2.dia) enquanto que no cenário 2 a irradiação média é de 5,75 kWh/(m2.dia). 

Contudo, é necessário levar em consideração que na maior parte do ano o sistema 

de irrigação não funciona e desta forma deve ser considerada a irradiação apenas 

nos meses de plantio, 5,512 kWh/(m2.dia) para o cenário 1 e 6,25 kWh/(m2.dia) para 

o cenário 2, ou seja, uma irradiação de 13% superior no cenário 2. Esta 

proporcionalidade não deve ser utilizada para estimar o COE, que neste caso é 7% 

que o cenário 1. 

Da mesma forma que o cenário 1, o excesso de energia disponível é 

bastante elevado e buscando reduzi-lo, trabalha-se com uma nova configuração: um 

sistema fotovoltaico combinado a um gerador com horários de funcionamento restrito 

entre às 10 h às 14 h, visto que o mesmo estava funcionando em horários em que 

havia geração fotovoltaica superior a demanda média. Como resultado tem-se um 

sistema hibrido com NPC pouco superior às outras duas soluções, porém com COE 

maior e com um excesso de energia ainda maior (cerca de 70%), Isso se dá, pois 

como se admite uma variabilidade na irradiação solar, e como há uma restrição de 

10% do desabastecimento energético um sistema fotovoltaico maior é exigido nos 
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dias nublados, contudo em dias ensolarados esse mesmo sistema de geração 

extrapola as necessidades elétricas ocasionando um desbalanceamento. 

Esse desbalanceamento poderia ser evitado com a utilização de baterias, 

entretanto, conforme verificado, as mesmas também não são suficientes para as 

descargas em certos momentos em que se limita a utilização do gerador (dias em 

que há elevada nebulosidade nos horários entre às 10h e 14h) conforme 

representado na FIGURA 39, Dessa forma, torna-se necessário a manutenção da 

quantidade de painéis (ou seja, as baterias substituem apenas uma pequena parcela 

do gerador), e o banco de baterias ainda tende a ser demasiadamente grande para 

suprir essas descargas.  

 

FIGURA 39 ESTADO DE CARGA DAS BATERIAS PARA SIMULAÇÃO 2 COM LIMITAÇÃO DO USO 
DO GERADOR. 

 

FONTE: o autor (2017) 

 

Além disso, as baterias permanecem carregadas na maior parte do tempo 

(acima de 80% do tempo), conforme observado no histograma de frequência do 

estado de carga das baterias na FIGURA 40. Ou seja, devido ao elevado custo 

unitário o suo de baterias não é a solução mais viável nesta condição.  
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FIGURA 40 - HISTOGRAMA DE FREQUÊNCIA DO ESTADO DE CARGA DAS BATERIAS 

 

FONTE: o autor (2017) 

5.3. CENÁRIO 3 

A cidade de Barreiras está situada próximo à um polo agrícola e apesar das 

altas temperaturas a região produz diversas culturas, sendo as principais o soja, o 

milho e o algodão (FIGURA 41). Desta forma, o cenário 3 é tratado da mesma forma 

que o cenário 2, alterando-se exclusivamente a cultura, milho para soja.  

 

FIGURA 41 – MESES DE PLANTIO NO OESTE BAIANO PARA AS CULTURAS DE MILHO E SOJA 

 

FONTE: adaptado de RURALBR, 2014 

 

Os dados de saída resultantes do modelo gerado podem ser observados 

TABELA 26. 
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TABELA 26 - DADOS DE SAÍDA DO CENÁRIO 3 (ETAPA 1 E 2) 

Tipo de dado Característica Unidade SIM 3 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (1) mm 18,96 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (2) mm 39,59 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (3) mm 53,78 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta (4) mm 55,16 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (1) mm 15,51 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (2) mm 33,33 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (3) mm 51,84 

Necessidade hídrica Lâmina Bruta ajustada (4) mm 52,63 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (1) m
3
/h 327,44 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (2) m
3
/h 562,68 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (3) m
3
/h 547,07 

Necessidade hídrica Vazão teórica nec. p/ o sistema (4) m
3
/h 341,74 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (1) mm/h 0,72 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (2) mm/h 1,55 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (3) mm/h 2,41 

Necessidade hídrica Intensidade de aplic. necessária (4) mm/h 2,45 

Necessidade hídrica Vazão na linha principal para período 

de maior solicitação 

m
3
/h 

562,68 

Perda de carga Perda de carga na linha lateral mca 91,18 

Perda de carga Pressão necessária no início da linha 

lateral 

mca 

0,41 

Perda de carga Diâmetro Teórico da linha principal 

(ABNT) 

mm 

21,31 

Perda de carga Perda de carga na linha adutora m 428,08 

Perda de carga Pressão necessária no início da linha 

adutora 

mca 

13,89 

Sistema bombeamento Potência CV 40,20 

Sistema bombeamento Potência HP 114,36 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (1) 

horas  

7 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (2) 

horas  

12 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (3) 

horas  

12 h 

Necessidade energética Tempo de funcionamento da bomba na 

potencia nominal (4) 

horas  

7 h 

Necessidade energética Consumo elétrico estimado  kW 85,34 

FONTE: O autor (2017) 
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Infere-se que, apesar de se tratar de culturas bastante distintas, na fase de 

maior necessidade hídrica as vazões demandadas são muito similares, 588,49 m3/h 

para o milho e 562,27 m3/h para a soja. Dessa forma, permite-se uma variabilidade 

no plantio, permitindo a escolha da cultura de acordo com as visibilidades de 

mercado, sem que haja necessidade de um sistema de bombeamento e irrigação 

diferente, conforme pode ser observado na TABELA 27 que compara as potências 

necessárias dos equipamentos de bombeamento de água e os diâmetros teóricos 

das linhas principais. 

 

TABELA 27 - CARACATERÍSTICAS DA TUBULAÇÃO E DA BOMBA HIDRÁULICA PARA OS 
CENÁRIOS 2 E 3 

Variável analisada Barreiras - Milho Barreiras- Soja 

Diâmetro teórico da linha principal (mm) 437,79 428,08 

Potência nominal da bomba centrífuga (HP) 118,88 114,36 

FONTE: O autor (2017) 

 

O mesmo pode ser verificado quando se analisa a cultura de algodão. Neste 

caso a vazão crítica (fase 3) é semelhante à do cenário 2 e por consequência os 

diâmetros da linha adutora e principal são similares também.  

Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser feito para as linhas laterais pois 

estas são dependentes da intensidade de aplicação. Neste caso, a intensidade de 

aplicação é maior na fase 4 e cerca de 6% menor para as culturas de soja e 

algodão, ocasionando o dimensionamento de um diâmetro teórico lateral também 

menor (TABELA 28). Contudo, não existe impedimento em manter-se um diâmetro 

teórico abaixo do especificado, havendo apenas uma perda de eficiência e neste 

caso queda de velocidade do fluido no interior da tubulação que nestas condições 

não seria o caso ótimo, porém atenderia as três culturas sem problema algum.  
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TABELA 28 – INTENSIDADES DE APLICAÇÃO E CARACATERÍSTICAS DA TUBULAÇÃO PARA 
OS CENÁRIOS 2 E 3 E  

Variável analisada 

Barreiras - 

Milho 

Barreiras- 

Soja 

Barreiras- 

Algodão 

Intensidade de aplic. necessária (1) (mm/h) 1,03 0,72 0,73 

Intensidade de aplic. necessária (2) (mm/h) 1,83 1,55 1,57 

Intensidade de aplic. necessária (3) (mm/h) 2,27 2,41 1,66 

Intensidade de aplic. necessária (4) (mm/h) 2,95 2,45 2,56 

Diâmetro Teórico da linha lateral (mm) 97,86 91,18 92,78 

Diâmetro Teórico da linha principal (mm) 437,79 428,08 442,45 

FONTE: O autor (2017) 

 

Contudo vale ressaltar que esta analogia não é válida para o consumo de 

energia ou para o sistema de geração, em consequências das demandas de 

energias para as fases 1, 2 e 4 serem bastante diferentes, cabendo uma análise 

para todo o período e não só para a fase 3.  

Isto pode ser verificado na demanda total de água à ser irrigada para as 

culturas milho, soja e algodão, 626 mm, 510 mm e 717 mm respectivamente, 

refletindo no tempo de funcionamento da bomba centrífuga e consequentemente na 

otimização do sistema de geração. 

Para o cenário 3, cidade de Barreiras com cultivo de soja, o software 

HOMER calculou 8 possíveis resultados para o sistema com NPC variando de R$ 

1.535.784,00 até R$ 2.094.876,00. Como resultado ótimo (menor NPC e menor 

COE) infere-se um sistema constituído exclusivamente de um gerador diesel de 130 

kW. Neste caso, o fator que mais contribui para a seleção desse sistema é a 

diminuição do tempo de funcionamento da bomba (menor tempo de ciclo da cultura) 

reduzindo assim os custos de operação do gerador diesel, quando comparado ao 

cenário 2. 

Embora a potência da bomba hidráulica seja ligeiramente menor (88,71 HP 

contra 85,36 HP) o sistema de painéis fotovoltaicos mínimo exigido decai para 100 

kW ocasionado também o aumento do COE na solução com participação de fontes 

renováveis e aumentando ainda mais a diferença em relação à anterior. Na TABELA 

29 é possível verificar a comparação entre as 4 soluções propostas para os cenários 

2 e 3. 
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TABELA 29 – COMPARAÇÃO ENTRE OS SISTEMAS DE GERAÇÃO PROPOSTOS PARA OS 
CENÁRIOS 2 E 3.  

Características/Cenários 

Cenário 2 

(menor NPC e 

menor COE) 

Cenário 2 

(inviável pelo 

NPC e pelo 

COE)) 

Cenário 3 

(menor NPC e 

menor COE) 

Cenário 3 

(inviável pelo 

NPC e pelo 

COE) 

Painéis fotovoltaicos (kW) 120 0 0 100 

Gerador diesel (kW) 65 130 130 65 

Inversor off-grid (kW) 60 0 0 60 

NPC (R$) 1.938.871,00 2.045.528,00 1.535.784,00 1.581.332,00 

COE 1,226 1,236 1,267 1,371 

Investimento inicial (R$)  691.191,00 57.720 57.720,00 621.991.00 

OeM (R$/ano) 97.602,00 155.500,00 115.624,00 75.046,00 

FONTE: O autor (2017) 

 

É valido destacar que estes indicadores poderiam ser ainda menores 

explorando-se os tempos diários e os períodos de irrigação propostos além de que 

poderia buscar-se uma configuração ótima para a inclinação dos painéis de modo 

que a geração fosse dimensionada como máxima somente para os meses de 

permanência da cultura, ou seja, inclinação diferente da usualmente adotada e igual 

a latitude do local.  
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6 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados e análises apresentados é possível destacar a grande 

variabilidade de combinações entre os mais diversos dados de entrada, resultados 

de saída. Avalia-se que a metodologia proposta é capaz de satisfazer as 

necessidades demandadas, neste caso a determinação da necessidade hídrica 

energética e consequente da seleção do sistema gerador ótimo para determinado 

cenário. 

No que diz respeito a necessidade hídrica, as vazões necessárias 

encontradas e, 588,89 m3/h, 562,68 m3/h e 601,08 m3/h para os cenários 1, 2 e 3 

respectivamente, enquadram-se dentro da faixa de valores propostos por estudos 

anteriores de forma que a etapa 1 pode ser usada como base para um 

dimensionamento da estrutura de irrigação (aspersores, espaçamentos e diâmetros 

teóricos) e consequentemente avaliação as perdas de cargas e dimensionamento 

sistema de bombeamento. Nestes cenários foram calculadas potências nominais 

para as bombas centrífugas de 118,88 HP, 114,36 HP e 120,52 HP. Dessa forma, 

combinando, dados de entrada e demais valores é possível estimar o perfil de carga 

do sistema de bombeamento de água e avaliar os possíveis meios de se gerar essa 

energia. 

Para os cenários propostos, infere-se que existe uma grande diferença entre 

os COE’s calculados para os sistemas isolados e o valor unitário por kW da energia 

disponibilizada pela concessionária, diferença de até R$ 0,526/kW quando assumida 

uma tarifa com impostos de R$ 0,70/kW (Valor próximo à tarifa média do grupo A) , 

de modo que caso exista a possibilidade de conexão do sistema com a rede seria 

preferível esta última. Contudo, avalia-se que se houver  o aumento da necessidade 

energética, ou seja, maior potência nominal de operação e/ou maior tempo de 

funcionamento do sistema o COE dos sistemas híbridos tende a diminuir. 

A diferença entre o COE calculado é ainda maior quando comparada com a 

tarifa média cobrada do grupo B ( R$ 0,70/kW inferior), confirmando que ainda há 

um grande desafio na viabilização econômica no uso de sistemas de geração 

intermitentes para irrigação. 

Chega-se ao resultado de que para uma propriedade de cultivo de 75 

alqueires de milho na cidade de Barreiras o COE e o NPC de um sistema constituído 

de painéis fotovoltaicos (120 kW), inversores off-grid (60 kW) e um gerador diesel 
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(65 kW) são inferiores a um sistema constituído exclusivamente de gerador diesel de 

130 kW embora o investimento inicial seja maior. Além disso, constata-se uma 

disponibilidade de energia excedente que poderia ser utilizada em outros meses do 

ano para outra atividade comercial, ou até mesmo para viabilizar uma cultura que 

não seria possível de ser cultivada entre as estações de outono e primavera devido 

à indisponibilidade de chuvas. 

Para os cenários avaliados, conclui-se também que, embora considerados 

no estudo, os geradores eólicos e as baterias nunca fazem parte da solução ótima, 

mesmo considerando-se horários de irrigação nas horas com maior velocidade do 

vento (entre 14 e 16 h) e baterias OPzS ideais para este tipo de aplicação (grande 

capacidade de armazenamento e vida útil em elevadas profundidades de descarga). 

Atribui-se a esses resultados o elevado valor destes equipamentos, quando 

comparada aos painéis fotovoltaicos e geradores diesel. 

Considerando o emprego de painéis fotovoltaicos, avalia-se que o aumento 

de irradiação global não é proporcional aos ganhos econômicos esperados, pois, na 

maioria dos casos em que uma região apresenta maior irradiação global horizontal, 

as temperaturas médias do local também são maiores e necessita-se de um 

aumento da unidade geradora para suprir um equipamento de bombeamento de 

água pais potente, além das perdas associadas ao aumento da temperatura. Tem-se 

como exemplo o Cenário 2, em que foi necessário um sistema de geração 

fotovoltaico 20% maior que o do Cenário 1, embora a cultura fosse a mesma e a 

região estivesse localizada em uma zona de maior irradiação solar global horizontal  

Desta forma, implica-se sempre na necessidade de se conhecer o modo de 

funcionamento da unidade consumidora, neste caso, o modo e forma que deve ser 

feita à irrigação, baseado nos limites toleráveis pela cultura e nos dados de entrada 

precisos. Isso deve-se ao fato que pequenas alterações no modo de funcionamento 

ou definição de parâmetros podem interferir bruscamente nos resultados finais de 

dimensionamento de fontes geradoras e consequentemente ganhos ou perdas 

econômicas na parte de geração de energia ou de rendimento produtivo da cultura. 
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