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Introdução

Com o mercado da cana-de-açúcar cada vez mais 
promissor, impulsionado principalmente pela demanda 
mundial por biocombustíveis de fontes totalmente 
renováveis, tecnologias alternativas visando aumentar a 
produtividade do cultivo desta espécie vegetal vem 
sendo pesquisadas e postas em práticas nos últimos dez
anos no Brasil [4], entre elas destaca-se o pivô central.

Por outro lado, nas áreas aonde durante a última 
década vem se usando pivôs centrais, a falta de 
monitoramento do desempenho dos equipamentos 
hidráulicos, aliado a ausência de manutenções 
preventivas, tem provocado sérios desequilíbrios na 
distribuição da água, por conseguinte, na fisiologia das 
plantas, com reflexo na produtividade dos cultivos e na 
eficiência do uso da água [3] Neste sentido, o presente 
trabalho objetivou avaliar, através da Eficiência de 
Aplicação em potencial (EAp) , o desempenho de dois 
pivôs centrais rebocáveis, com 10 e 03 anos de uso, 
respectivamente, em áreas produtoras de cana-de-
açúcar na região da mata canavieira de alagoas.

Material e métodos

Os trabalhos foram desenvolvidos nas áreas 
pertencentes a Usina Seresta nas fazendas Prata e Santa 
Rita, no período de 11 a 14 de Fevereiro do corrente 
ano, localizadas no município de Junqueiro Estado de 
Alagoas. O pivô que está em funcionamento a mais 
tempo (dez anos de uso) é um Irrigabrás do tipo 
rebocável modelo 658R, com raio total de 323 metros, 
possuindo 07 torres, com capacidade para irrigar 32,78 
hectares, com previsão, segundo especificações do 
fabricante, de percorrer a área em torno do eixo em 
aproximadamente 16 horas aplicando uma lamina de 
25mm. O segundo pivô, que se encontra em 
funcionamento a 03 anos, é da marca Valley, também 
rebocável, modelo 8000, com raio total de 216 metros, 
possuindo 04 torres, com capacidade para irrigar 14,65 
hectares, com previsão, de acordo com especificações 
do fabricante, de percorrer a área em torno de seu eixo 

em 13,08 horas aplicando a mesma lamina do 
Irrigabrás. 

Para a coleta da água vinda dos emissores foram 
utilizados recipientes plásticos cujas dimensões 
unitárias era de 8,2 cm de diâmetro e 12 cm de altura e 
capacidade de armazenamento de 400 ml, sendo o 
conteúdo de cada um deles medido numa proveta 
graduada de 5 em 5 ml com capacidade de mensuração 
para 500 ml. No caso do pivô Irrigabrás modelo 658R 
os recipientes foram distribuídos do centro até a 
extremidade do equipamento uniformemente, de 5 em 5 
m, em dois diâmetros perpendiculares entre si, sendo 
que o primeiro recipiente foi posicionado a 8 metros de 
distância da base do pivô, local onde encontra-se 
posicionado o primeiro aspersor (64 coletores por raio, 
num total de 256 para este ensaio), ficando os coletores 
suspensos 30 cm do solo e de acordo com a 
metodologia descrita por GOMES [2]. Mesmo 
procedimento foi adotado para o pivô Valley modelo 
8000, com exceção do primeiro coletor que foi 
posicionado a 6 metros da base do equipamento e do 
número de coletores por raio que foi de 43, totalizando 
172 em todo o ensaio. 

A Eficiência de Aplicação em potencial foi obtida 
pela seguinte equação que foi proposta por 
BERNARDO, SOARES e MANTOVANI [1]:

                         (1)
Sendo Lmcp a lâmina média coletada (mm) e La a 

lamina media aplicada(mm).

Resultados e Discussão 
Os resultados médios obtidos com a coleta das 

lâminas dos emissores de cada uma dos pivôs e seus 
respectivos valores de EAp encontram-se descritos na 
Tabela 01.            

Pela análise da Tabela 01 é possível observar que o 
pivô com mais tempo de uso encontra-se muito abaixo 
do patamar aceitável para EAp de cultivos altamente 



rentáveis (> 90%), fato que pode ser atribuído a 
problemas detectados durante a operacionalização dos 
testes como possíveis vazamentos encontrados nas 
tubulações, diferentemente do modelo 8000, que apesar 
de já se encontrar em funcionamento a três anos, 
apresentou EAp de 93,61%, faixa considerada de 
excelência, mas que também já exige medidas 
preventivas, já que, para se manter uma relação 
benefício-custo equilibrada este coeficiente precisa ser 
mantido acima de 90%

Segundo BERNARDO; SOARES; MANTOVANI
[1] a utilização de um pivô central se justifica a medida 
que propicia aos agricultores alcançarem maiores 
produtividades em suas lavouras em um menor espaço 
de tempo e de área, com grande economia de mão-de-
obra, sendo para isto necessário disponibilizar água 
para o cultivo com elevada freqüência (a mais 
importante, se não a mais nobre função de um pivô), 
que, para o caso de uma cultura de alto valor comercial, 
como é a cana-de-açúcar, precisa apresentar Eficiências 
de aplicação em potencial (EAp) bem acima de 90%.

Conclusão

A falta de manutenção e de ajustes, bem como de 
testes para avaliação de sistemas de irrigação, como é o 
caso dos pivôs centrais utilizados na irrigação da cana-
de-açúcar, tem levado a níveis cada vez mais baixos de 
custo-benefício, considerando-se o alto investimento 
feito para aquisição e instalação dos equipamentos, e 

pela limitação cada vez maior na oferta de água para os 
cultivos, com impacto direto sobre a qualidade dos 
solos e da água nestas regiões. No caso presente, a 
demora na realização destes pressupostos tem levado
ao pivô com maior tempo de uso a um nível inaceitável 
de eficiência de aplicação da água e, 
conseqüentemente, na eficiência prevista para este tipo 
de irrigação.
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Tabela – 01 – Valores obtidos para a eficiência de aplicação em potencial

Pivô tempo de uso (anos)
Lâmina media aplicada

(mm)
Lâmina média coletada 

ponderada (mm)
Eap ( % )

Irrigabrás modelo 658R 10 25 21,032 84,13

Valley modelo 8000 03 25 23,402 93.61


