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Introdução

Para o desenvolvimento de uma agricultura 
sustentável no Brasil é imprescindível realizar 
investimentos nos setores que possam produzir 
tecnologias inovadoras e de baixo custo. A irrigação é 
um dos tratos culturais indispensáveis ao aumento da 
produtividade e proporciona melhoria da qualidade dos 
frutos. O método de irrigação localizada se adapta bem 
à diversas culturas, entre elas, hortaliças e frutíferas. 
Emissores do tipo microtubo, de tamanho variado,
possui baixo custo de confecção/instalação, assim 
quando bem dimensionados, podem ser utilizados em 
sistemas localizados, obtendo-se razoáveis níveis de 
uniformidade de distribuição de água. 

Essa técnica proporciona ao produtor uma 
capacidade competitiva no comércio agrícola. 
Atualmente, os sistemas de irrigação com microtubos 
são instalados e montados com os microtubos cortados 
manualmente com auxílio de um estilete e uma fita 
métrica. Estes recursos possibilitam a incidência de 
erros, tanto instrumental como operacional. Daí a 
necessidade de se desenvolver uma máquina de corte 
para microtubos, com base em um equipamento já 
existente para corte de cabos e fios. 

As máquinas disponíveis no mercado têm um 
circuito eletrônico que recebe apenas um comando por 
vez, em termos de comprimento a cortar, o que não 
atende as necessidades da irrigação, já que tem-se um 
tamanho de microtubo diferente para cada planta numa 
mesma linha lateral. Portanto, o ideal seria que a 
máquina cortasse sequencialmente todos os microtubos 
de cada linha lateral.

Este projeto objetiva adaptar e avaliar uma máquina
de corte já existente no mercado para corte e 
identificação de microtubos utilizados em sistema de 
irrigação localizada (gotejamento e microaspersão). 
Este equipamento reduzirá tempo e custo na confecção 
e instalação dos emissores em campo, o que 
proporcionará maior uso destes sistemas. O diferencial 

desta máquina será em atender ao comando do 
software, que enviará diversos tamanhos de microtubos 
de cada linha lateral. Além disso, a máquina indicará a 
localização de instalação do emissor, através de uma 
identificação inserida no microtubo. Os diferentes 
comprimentos de microtubos, para cada planta, 
dependerá da sua localização no campo, em termos de 
topografia e pressão no ponto de inserção do emissor.

Material e métodos

Na adaptação da máquina de corte será utilizado um 
sistema microcontrolado para sua automação. O 
sistema constará de um hardware programável 
subdividido em três partes: o cartão processador, o 
cartão comunicação serial RS232 e cartão interface de 
potência, o qual é constituído pelo circuito interface de 
processamento de dados e dos circuitos drives de 
acionamento dos dois motores de passos

O sistema apresentará interface com o usuário 
através de um teclado e um mostrador de cristal 
líquido. A taxa de aquisição será de 1000 amostras s-1 e 
o armazenamento dos dados será feito em memória 
Flash de 2 Mbits. Este sistema também possibilitará
comunicação digital serial RS232 com um 
microcomputador tipo PC para análise e programação 
dos dados processados.

A programação dos cortes dos microtubos serão 
feitas pelo teclado e mostradas em display gráfico, 
mediante programação por software com especificação 
de 1 a 60 cm na precisão de corte, no qual irá interferir 
de forma direta no acionamento dos motores de passos 
que darão o deslocamento preciso, correspondente aos 
dados programáveis para o corte.

No software está prevista a programação dos 
comprimentos dos microtubos por planta e linhas de 
irrigação referente a cada projeto de irrigação, onde as 
medidas poderão ser impressas em relatório que deverá 



ter a especificação do projeto com a localização de 
cada emissor no campo.

O módulo interface será responsável pela interação 
do processamento dos dados programados e 
acionamento dos motores de passo, através dos 
circuitos drives, para a execução dos cortes precisos 
dos microtubos, bem como a identificação do projeto 
de irrigação, linha, planta e medida de comprimento 
com seis caracteres (Ex. P1L1P112 ), projeto 1, linha 
1, planta 1 e 12cm.

O sistema de funcionamento da máquina automática 
para corte de microtubos para irrigação está 
representado em forma de fluxograma na Figura 1. Já 
na Figura 2 é mostrado o diagrama em blocos, do 
hardware do sistema microcontrolado da referida
máquina.

A avaliação da eficiência da máquina será realizada 
através de um experimento instalado no Colégio 
Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI)/Campus 
Senador José Ermírio de Morais da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco. Duas linhas laterais de 
irrigação serão instaladas sendo uma em nível e outra 
em declive. Será realizado o levantamento topográfico 
da área, antes da montagem do experimento de campo, 
para conhecimento das cotas exatas em cada ponto 
onde será implantado a cultura.

Dimensionamento do sistema de irrigação (linhas 
laterais e emissores)

Programas computacionais foram desenvolvidos 
para calcular o comprimento dos microtubos usados 
como gotejador (SOUZA, [1]) ou como emissor do 
microaspersor (ALMEIDA, [2]). De posse destes 
programas é possível listar os tamanhos dos microtubos 
de cada linha lateral de irrigação.

Para gotejamento o comprimento do microtubo será 
definido com base na equação 01, proposta por Souza
[1]. A vazão do emissor adotado neste experimento 
será de 2 L/h. 
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Onde: ν  = viscosidade cinemática da água, m2 s-1; 
L = comprimento do microtubo, m; Q = vazão, m3 s-1; d 
= diâmetro, m.

No dimensionamento do sistema de microaspersão 
com microtubos serão utilizadas as equações 02 e 03 
definidas por Almeida et al. [3] para microtubos com 
diâmetro interno de 1,0 e 1,5 mm, respectivamente.

L=0,1005 H – 9,5853 (02)

L=0,1202 H – 9,8863 (03)

Sendo: L: comprimento do microtubo, cm e H: pressão 
no ponto de inserção do emissor, kPa
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Figura 1. Fluxograma para o desenvolvimento do sistema da máquina automática para corte de microtubos para 
irrigação

Cartão Processador

Figura 2. Diagrama em blocos do Hardware.
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