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Introdução

A água doce, segundo Marcuzzo [1], é de 
fundamental importância para a agricultura irrigada e 
também para a pecuária. Contudo, o crescimento 
populacional exige uma maior oferta de alimentos, o 
que acarreta em sobrecarga no uso da água para este 
fim. Neste panorama, as tecnologias envolvidas na 
agricultura irrigada visam reduzir desperdícios de 
energia e água.  

Mantovani et al. [2] afirmam que a agricultura 
irrigada proporciona maior produção, produtividade e 
geração de empregos, com necessidade de menores 
investimentos.

O mesmo foi observado por Testezlaf et al. [3], onde 
dados apontam que a técnica da irrigação, quando bem 
empregada, pode melhorar o desempenho no 
agronegócio nacional.

Outra área de destaque é a da energia elétrica, cujos 
gastos estão diretamente relacionados ao 
dimensionamento do sistema de irrigação. A quantia 
empregada na sua construção e manutenção também 
está atrelada a irrigação. O correto dimensionamento é 
de fundamental importância para reduzir custos e 
maximizar sua eficiência ao longo de sua vida útil do 
sistema de irrigação. Lucena [4]

Atualmente, os sistemas de irrigação podem dividir-
se em três grandes grupos: (a) superficial; (b) aspersão; 
(c) localizada, sendo que este último grupo apresenta 
eficiência media máxima e eficiência media mínima 
variando entre 80 e 90%, para as modalidades de 
irrigação localizada por gotejamento e microaspersão. 
Marcuzzo [1]

Entretanto, o dimensionamento hidráulico da rede de 
distribuição pode tornar-se laborioso se elaborado 
manualmente, à medida que diversas variáveis são 
consideradas, tais como diferentes diâmetros de 
tubulação, diferentes perdas de carga, preço de cada 
material, declividade do terreno. Marcuzzo [1]

Cada configuração hidráulica apresenta um custo 
total diferenciado, e dentre as infinitas possibilidades, o 
projetista pode limitar-se a um numero restrito de 
opções e decidir-se por uma configuração não tão 
econômica. Matos [5]

O processo de escolha da configuração mais 
adequada pode se dar por pesquisa operacional, que é a 
ciência aplicada na otimização da performance e 

gerenciamento na tomada de decisões através de métodos 
analíticos quantitativos formais. Marcuzzo [1]

O software Matlab é uma ferramenta matemática de alta 
performance voltada para o cálculo numérico. É um 
software capaz de elaborar algoritmos abstratos a partir de 
formulações concretas.

Neste contexto, o objetivo do trabalho foi desenvolver 
um Programa utilizando Software interativo Matlab para 
dimensionar o diâmetro do sistema de irrigação para três ou 
cinco hidrantes.

Material e métodos

  O código do programa foi desenvolvido em MatLab 5.3, 
versão educacional.

O procedimento para elaboração do programa foi o da 
metodologia da perda de carga unitária constante, 
apresentado por Gomes [6]. Consideraram-se como 
parâmetros de entrada a vazão principal na cabeceira da 
rede (conjunto motobomba), o comprimento do sistema, o 
fator de rugosidade do cano, a declividade, a pressão de 
serviço e a perda de carga no hidrante.

A. Calculo da artéria principal

O programa inicialmente instrui o usuário a identificar 
qual o terminal mais distante da bomba e com maior 
declividade e fazer deste trecho a artéria principal.

A partir desta identificação, a perda de carga unitária 
media (J) é calculada em função da diferença entre a cota 
piezométrica disponível na bomba (Hmb), em m.c.a., e 
aquela disponível no terminal mais desfavorável (Hm), 
anteriormente citado, em relação a distancia (L), em m, 
destes dois elementos: 
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De posse deste valor, é calculado o diâmetro teórico (D), 
em m, em função do coeficiente de rugosidade do cano (C), 
da vazão (q), em m.s-¹, e a perda de carga unitária média 
encontrada anteriormente:
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Assume-se o diâmetro comercial (Dc) imediatamente 
inferior ao diâmetro teórico encontrado e faz-se o teste 
de velocidade media no trecho. 
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Em caso da velocidade encontrada ser maior que a 
permitida (2 m.s-¹), adota-se o diâmetro imediatamente 
maior. Em seguida, calcula-se a perda de carga total 
com o diâmetro comercial encontrado:
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E realiza-se o teste da cota piezométrica, que verifica 
se a nova cota piezométrica (Hmb1) à jusante 
permanece maior que as cotas piezométricas a 
montante.

JtHmbHmb 1    (5)

Se o valor da nova cota permanecer maior que o das 
demais cotas a montante, o diâmetro da tubulação 
permanece como aquele encontrado em Dc, em caso 
negativo, escolhe-se um diâmetro maior e procede-se 
os mesmos passos até que se tenha calculado o 
diâmetro de todos os trechos, seguindo de jusante para 
montante.

B.Calculo da artéria secundaria

O mesmo processo da artéria principal foi adotado 
para a artéria secundária até o penúltimo trecho desta 
linha.

No ultimo trecho, o programa foi instruído a testar a 
possibilidade de usar dois diâmetros diferentes neste 
trecho, a fim de reduzir gastos no dimensionamento do 
sistema e manter a velocidade e perda de carga dentro 
dos limites estabelecidos.

A partir do diâmetro teórico achado para o ultimo 
trecho, assume-se um diâmetro comercial 
imediatamente superior (Dcs), para o inicio do trecho, e 
outro imediatamente inferior (Dci), para o final do 
trecho. As velocidades (vs) e (vi) e perdas de cargas 
(Js) e (Ji) para cada diâmetro foram calculadas como na 
artéria principal, respectivamente.

Em caso de ambos os diâmetros passarem no teste de 
velocidade e perda de carga, dois comprimentos serão 
calculados:
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LiLLs               (7)
Sendo L o comprimento do ultimo trecho e J a perda de 

carga unitária media, calculada como na artéria principal.
O valor de Li será o valor inteiro sem a parte fracionaria, 

o valor arredondado.
Por fim, calculou-se a perda de carga no trecho, assim 

expressa:

JsLsJiLiJ      (8)

Resultados e Discussão

O programa elaborado para o dimensionamento do 
diâmetro do sistema de irrigação demonstrou-se eficiente, 
com resultados imediatos.

Na figura 1 observa-se a interface do programa que 
demonstra como usuário pode ter facilidade em inserir os 
dados e ter a liberdade de escolha na quantidade de 
terminais. 

Na figura 2 são demonstrados os valores de entrada em 
cada ponto e os resultados obtidos, junto com os valores 
sugeridos para o diâmetro da tubulação do sistema de 
irrigação em cada trecho. Como resposta, o 
dimensionamento técnico econômico no ultimo trecho não 
pode ser realizado e automaticamente o programa sugeriu o 
diâmetro imediatamente maior, com um tempo de resposta 
muito rápido.

O sistema de Software Matlab é de fácil programação, 
onde qualquer pessoa, com um conhecimento básico em 
linguagem computacional, pode construir uma rotina com 
mais variáveis ou até mesmo elaborar programas em 
diversas áreas.
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Figura 1. Área de trabalho do MatLab com o programa em execução.

Figura 2. Seqüência de entrada de dados e diâmetros sugeridos


