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1 - RESUMO - A Região do Alto Tietê é um importante polo agrícola no mercado 

nacional, contudo o desperdício de recursos hídricos e energéticos diminuem a 

rentabilidade e a qualidade da produção. Mediante este cenário, este trabalho tem 

como objetivo estabelecer parâmetros ótimos para calibração de sensores e 

gotejadores para um sistema de fertirrigação automatizada por gotejamento que foi 

construída numa área experimental de 100 m² no município de Mogi das Cruzes, 

levando-se em consideração a taxa de infiltração da água no solo, 

evapotranspiração e capacidade de campo. Os resultados parciais mostraram uma 

redução de aproximadamente 75 % de redução nos recursos hídricos e 70 % de 

redução nos recursos energéticos comparados com a irrigação convencional por 

aspersão utilizada na região. 

2 -  INTRODUÇÃO - O Alto Tietê é considerado o principal cinturão verde do 

Estado de São Paulo e responsável por disponibilizar no mercado nacional 80 % da 

produção de cogumelos, 30 % de caqui, 80 % de nêsperas, 80 % de orquídeas e 15 

% de hortaliças. Ao contrário dos grandes latifúndios, a agricultura na região é 

familiar. Contudo, os consumos hídrico e energético estão três vezes acima da 

média recomendada, aproximando-se de 11,57 L/m²dia (litros por metro quadrado 

por dia) e 28 kWh.ha/ dia (Quilowatts hora por dia por hectare) respectivamente [1]. 

De acordo com este cenário, é possível modelar um sistema de irrigação que atenda 

às necessidades da cultura, otimizando recursos hídricos e energéticos. Desta 

maneira, também será possível reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de 

poluentes. Neste sentido, o sistema automatizado de fertirrigação por gotejamento 

[2] mostra-se eficiente em todos os aspectos, além de diminuir a proliferação de 

fungos na cultura, pois a rega se restringe ao sistema radicular, reduzindo assim, o 

uso de defensivos que afetam diretamente a produtividade e a renda familiar. 

3 - OBJETIVO – Este trabalho tem como objetivo estabelecer parâmetros ótimos de 

operação para serem submetidos a um sistema automatizado de fertirrigação por 

gotejamento. 

4 - MÉTODO – Em uma área de aproximadamente 100 m² implantou-se um sistema 

de irrigação experimental com um reservatório principal com capacidade de 500Le 

um secundário com capacidade de 100L para a fertilização. Condutores hidráulicos, 

ao longo do terreno, distribuem de forma pontual, através de gotejadores 

autorreguláveis, o composto nutricional e a água. Para a intersecção de vazão entre 

o reservatório principal e o de fertilizantes utilizamos um tubo de Venturi. Uma 



plataforma de desenvolvimento de software coleta dados de umidade de solo e de 

precipitação atmosférica através de sensores analógicos e, de acordo com 

parâmetros pré-estabelecidos, aciona os motores e válvulas solenoides. Esses 

parâmetros serão obtidos levando-se em consideração a percolação, capacidade de 

campo e evapotranspiração. 

5 - DESENVOLVIMENTO - Para estabelecer os parâmetros dos sensores do 

sistema de irrigação, é imprescindível conhecer aspectos do solo, como a infiltração 

e a capacidade de campo e também aspectos do clima e da temperatura como a 

evapotranspiração. 

5.1 - Cálculo de capacidade hídrica de campo - Para a análise utiliza o método de 

Veilmeyer e Hendrickon. Este método consiste na coleta de amostras do solo após 

uma precipitação atmosférica que ocasione a formação de lâminas de água na 

superfície indicando a total saturação, com intervalo de 1, 2 e 3 dias. As amostras 

são submetidas a secagem a forno numa temperatura de 105º C. A média obtida de 

38,57 % que é o índice de capacidade hídrica de campo, sendo este a referência 

para parametrização do sistema. 

5.2 - Perda de água por infiltração – Fundamental para definir parâmetros dos 

gotejadores do sistema. No início da infiltração quando o solo está seco, o potencial 

matricial é maior, e, ao longo do tempo com o aumento da umidade no solo e 

redução do potencial matricial, o gradiente de potencial total passa a ser igual ao 

potencial gravitacional. Para determinar a velocidade de infiltração, calculamos o 

tempo (∆t) em que o solo saturado (∆S) levou para atingir o nível da capacidade de 

campo.  A velocidade de escoamento obtido de 1,11 L/h (litros por hora) até atingir a 

capacidade de campo, resultado este usado para a calibração dos gotejadores, pois 

mantendo-os nesta vazão, a pressão na linha dos condutores será dimensionada 

para a real necessidade. 

5.3. - Perda de água por evapotranspiração no Alto Tietê - A forma pela qual a 

água da superfície passa para a atmosfera no estado de vapor denomina-se 

Evapotranspiração (ET). O balanço entre a água que entra na cultura pela chuva e a 

que sai por ET, irá resultar na variação do armazenamento de água no solo que ,por 

sua vez, condicionará o crescimento, desenvolvimento e rendimento da cultura [3]. A 

Evapotranspiração média anual na Região do Alto Tietê é de 2,567 L.m²/dia. 

5-4 – Parametrização dos sensores e gotejadores – Com base, nas informações 

coletadas os sensores de umidade de solo do sistema foram calibrados para manter 



a umidade em 41% com uma valiação de +/-3%, mantendo assim, a umidade na 

região da capacidade de campo. Os gotejadores foram ajustados em 1 L/h para que 

não haja perda por infiltração. O sensor de chuva evita que o sistema acione em 

caso de precipitação atmosférica. 

6 – RESULTADOS PARCIAIS – O sistema foi acionado do dia 1 de julho de 2016 a 

30 de julho de 2016. A tabela 1 mostra o consumo diário de recursos hídricos em 

metros cúbicos e a tabela 2 mostra o consumo diário em Quilowatts por hora para 

uma área experimental de 100 m². 

Tabela 1 consumo hídrico julho/2016         Tabela 2 consumo energético julho/2016 

 

 O sistema automatizado de fertirrigação por gotejamento comparado aos sistemas 

convencionais de irrigação na Região do Alto Tietê obteve uma redução de 

aproximadamente 75% dos recursos hídricos, para cada hectare irrigado com 

sistema convencional a média é de 11,57 L/m²dia e no sistema automatizado por 

gotejamento 3,7 L/m²dia.  Com base nos dados obtidos, o consumo energético da 

irrigação convencional na Região do Alto Tietê é de aproximadamente 28 

KWh.ha/dia e o sistema automatizado por gotejamento na área experimental foi de 

6,3 KWh.ha/dia.  
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