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Introdução

Irrigação por gotejamento subterrâneo em cana de 
açúcar é relativamente uma tecnologia nova que pode 
economizar água, energia e aumentar os lucros. Assim, 
a irrigação por gotejamento pode ajudar a resolver três 
dos problemas mais importantes da cana de açúcar 
irrigada a escassez de água, aumento dos custos de 
bombeamento (energia) e queda dos lucros da fazenda.
Se o gotejamento será bem sucedido ou não depende da 
adoção de fatores agronômicos, engenharia e 
econômicos. A eficiência proposta pelos fabricantes 
aponta um vida útil para o equipamento equivalente a 
10, podendo chegar a 14 colheitas da cana num mesmo 
canavial, com uma redução de 30 % no consumo de 
água e de 50 % no de energia quando comparado com 
o pivô central [5]. 

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 [6]. Neste sentido, o presente 
trabalho objetivou avaliar, através da eficiência de 
aplicação em potencial (EAp), o desempenho de um 
sistema de irrigação localizado subterrâneo e de um 
pivô central rebocável, com 01 e 10 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, na fazenda Caiçara, no 

período de 13 a 20 de Fevereiro do ano de 2009, 
localizada no município de Junqueiro Estado de 
Alagoas. O sistema de irrigação subterrâneo utiliza 
emissores do tipo gotejadores (DripNet PC 16150 AS) 
de fabricação Netafim, espaçados de 0,5 em 0,5 m em 
linhas de polietileno que ficam distanciadas a cada 1,80 
m (espaçamento da cultura: 1,4 x 0,4), enterradas a 20 
cm de profundidade, com vazão do emissor 
especificada pelo fabricante de 1,00 l/h, irrigando uma 
área de 113 hectares, distribuídos em 21 subunidades 
de irrigação, as quais são irrigadas em cinco operações 
que diferem entre si no volume de água liberado, no 
espaço e no momento de irrigar, a lamina do projeto e 
de 1,11 mm/h. O pivô em funcionamento é um 
Irrigabrás do tipo rebocável modelo 658R, com raio 
total de 349 metros, possuindo 07 torres, com 
capacidade para irrigar 38,27 hectares, com previsão, 
segundo especificações do fabricante, de percorrer a 
área em torno do eixo em aproximadamente 16 horas 
aplicando uma lâmina de 25 mm. 

A coleta dos volumes de água advindos dos 
emissores subterrâneos foram realizadas em 4 linhas 
laterais, sendo realizadas 04 mensurações em cada uma 
delas, uma no inicio, outra no final da linha e as outras 
duas em pontos intermediários entre elas, totalizando 
16 pontos bem distribuídos em cada subunidade de 
irrigação, conforme metodologia proposta por GOMES 
[2]. Nesta coleta foram utilizados recipientes plásticos, 
posicionados abaixo da linha no ponto de inserção do 
emissor, as quais foram previamente descobertas para 
facilitar a coleta da água. O tempo de coleta por 
emissor foi de 3 minutos, sendo a mensuração do 
volume realizada com auxilio de uma proveta graduada 
de 1 em 1 ml com capacidade para até 100 ml. 



Para o caso do pivô central 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. Os 
recipientes foram distribuídos uniformemente, do 
centro até a extremidade do equipamento, de 4,3 em 
4,3 m, em dois diâmetros perpendiculares entre si, 
sendo que o primeiro recipiente foi posicionado a 9,3 
metros de distância da base do pivô, local onde se 
encontra posicionado o primeiro aspersor (81 coletores 
por raio, num total de 324 para este ensaio), ficando os 
coletores suspensos 30 cm do solo e de acordo com a 
metodologia descrita por FRIZZONE e DOURADO 
NETO [2]. 

Para determinação da Eficiência de aplicação em 
potencial foi utilizada a seguinte equação 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 subterrâneos nas áreas 
operacionais e dos respectivos valores de CUC e CUD 
encontram-se descritos na Tabela 01.

Analisando-se os resultados obtidos para EAp na 
Tabela 01, e segundo GOMES [4], todos os valores 
médios encontrados para os cinco grupos de operação 
estão classificados numa faixa considerada de 
excelência (> 90 %). Segundo GOMES [3], para 
culturas de elevado valor econômico, como é o caso da 
cana, estes valores devem ficar em patamares acima de 
90 % (percentual que foi encontrado nas 21 subáreas 
analisadas).

Na Tabela 02 esta explicitado o valor encontrado 
para obtenção do EAp no pivô central,

A eficiência de aplicação em potencial apresentada
na Tabela 02, enquadram-se abaixo do nível de 
excelência (> 90%) [4], indicando que o desempenho 
deste equipamento encontra-se bem abaixo do 
recomendado. Baixos valores de eficiência indicam 
perda excessiva de água por vazamentos nas 
tubulações, bombas danificadas e/ou ocasionando 
sérios reflexos sobre a produtividade e a qualidade da
cana produzida [4].

A eficiência obtida para o sistema subterrâneo, 
apesar de ainda estarem na faixa de excelência devem 
ser feitas manutenções preventivas para que não se 
afaste muito do “stand”. No tocante ao pivô central, as 
intervenções devem ser mais rigorosas e imediatas, face 
a baixa eficiência encontrada, que têm impacto direto 
sobre a relação benefício-custo ao se optar por este tipo 
de sistema. 
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Tabela – 01 – Valores obtidos para Eficiência de aplicação em potencial na área irrigada por gotejadores subterrâneos.

Bloco operacional
Nº de subáreas irrigadas 

simultaneamente
La

Vazão média por 
emissor obtida no 

bloco (l/h)
Lmcp Eap (%)

01 05 1,11 0,99 1,10 99,00
02 04 1,11 0,99 1,10 99,00
03 04 1,11 0,98 1,09 98,20
04 04 1,11 0,99 1,10 99,00
05 04 1,11 0,99 1,10 99,00

Tabela – 02 – Valores obtidos para a eficiência de aplicação em potencial, em irrigação de cana-de-açúcar com pivô 
central rebocável.

Pivô
Lamina media aplicada

(mm)
Lâmina média coletada 

ponderada (mm)
Eap ( % )

Irrigabrás modelo 658R 25 18,1 72,44


