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Fig. 14 - Esquema do bulbo molhado no sistema de irrigação por 
gotejamento. 

5 - MÉTODOS DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA 
 

5.1 - SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR GOTEJAMENTO 

A irrigação por gotejamento compreende os sistemas de irrigação nos quais a água é 

aplicada ao solo, diretamente sobre a região radicular, em pequenas intensidades (1 a 10 l/h), 

porém com alta freqüência (turno de rega de 1 a 4 dias), de modo que mantenha a umidade 

do solo na zona radicular próximo à capacidade de campo. Para isto, a aplicação da água é 

feita através de tubos perfurados com orifícios de diâmetros reduzidos ou por meio de 

pequenas estruturas denominadas gotejadores, conectadas em tubulações flexíveis de 

polietileno, trabalhando a pressões, variando entre 0,5 a 2,5 atmosferas, sendo que a pressão 

de serviço da maioria dos tipos de gotejadores está em torno de uma atmosfera. 

Atualmente, existe uma tendência entre os técnicos de irrigação para classificar todas as 

irrigações em que a água é aplicada diretamente sobre a região radicular, com pequena 

intensidade e alta freqüência, como irrigação localizada ou micro-irrigação. 

A aplicação d'água ao solo, na irrigação por gotejamento, é sob a forma de ponto fonte, 

ficando a superfície com uma área molhada com forma circular e o volume de solo molhado 

com a forma de um bulbo. Quando os pontos de gotejamento são próximos uns dos outros, 

forma-se uma faixa molhada contínua. 

Sendo assim, somente uma pequena porção da superfície do solo é umedecida, que faz 

com que diminui em muito a evaporação direta da superfície do solo, quando comparada à 

irrigação por aspersão e por superfície.  

A irrigação por 

gotejamento é 

usada, em geral, sob 

a forma de um 

sistema fixo, ou 

seja, o sistema é 

constituído de tantas 

linhas laterais 

quantas forem 

necessárias para 

suprir toda área, ou 

seja, não há 

movimentação das 

linhas laterais. 

Porém, somente um 

determinado número 

de linhas laterais 

funciona por vez, a 

fim de minimizar a 

capacidade do cabeçal de controle. 

Em se tratando de sistema fixo, seu custo torna-se mais elevado, o que limita seu uso 

somente para culturas nobres. Também o número de gotejadores, por unidade de área, afeta 

o custo do sistema, ou seja, quanto maior for o espaçamento entre plantas, maior será o 

espaçamento entre gotejadores, e menor será o custo do sistema. 

Depois de deixar o emissor, a água se distribui no solo graças às diferenças de potencial 

entre a frente de molhamento e a parte seca do solo. Desta maneira, o volume de solo que 

pode ser molhado por cada emissor, está limitado pelas restrições de movimento horizontal e 

vertical da água no perfil do solo. 

 

5.1.1 – Vantagens da irrigação por gotejamento 

O sistema oferece benefícios potenciais no uso eficiente da água, na resposta das 

plantas, no manejo dos cultivos e no rendimento agronômico destes. Estes benef1ícios não 

são exclusivos do sistema, porque outros sistemas podem produzir benefícios similares, 

porém, a combinação das vantagens analisadas permite dizer que são únicas para o 

gotejamento. Entre estes temos: 

a) maior eficiência no uso da água 

Permite um maior controle da lâmina de água aplicada, diminui as perdas por eva-
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poração (pois não há movimento d'água no ar, não molha a superfície dos vegetais e não 

molha toda a superfície do solo), não há perdas por percolação ou run-off, não irriga as ervas 

daninhas entre as fileiras de cultura e permite maior eficiência de irrigação, a qual não é 

afetada pelo vento, tipo de solo e pela interferência do irrigante. 
 

b) Maior produtividade 

 Em geral, obtêm-se maior produtividade com a irrigação por gotejamento, 

principalmente para as culturas que respondem a maiores níveis de umidade no solo. 
 

c) Maior eficiência na adubação 

A irrigação por gotejamento permite a fertirrigação, e devido maior concentração 

radicular no bulbo molhado, facilita a aplicação controlada de adubação em cobertura. 

 

d) Maior eficiência no controle fitossanitário 

A irrigação por gotejamento não irriga as ervas daninhas e a parte aérea dos vegetais, o 

que facilita o controle das ervas daninhas, dos insetos e fungos, permitindo maior eficiência 

no uso de defensivos. 

 

e) Não interfere com as práticas culturais 

Como na irrigação por gotejamento não se molha toda a faixa entre fileiras, pode-se 

fazer capinas, colheitas e aplicação de defensivos antes, durante e depois das irrigações, 

principalmente no cultivo de frutíferas. 

 

f) Adapta-se a diferentes tipos de solos e topografia 

Como a aplicação da água é em pequenas intensidades, este método se adapta melhor 

do que qualquer outro a diferentes tipos de solo e topografia irregular e acidentada. 

 

g) Pode ser usado com água salina ou em solos salinos 

Como neste sistema de irrigação a freqüência de irrigação é alta, o teor de umidade 

dentro do bulbo molhado é sempre bastante elevado, mantendo-se menor concentração de 

sal dentro do bulbo e maior na periferia. Permite-se, assim, que a maioria das raízes se 

concentrem na região de menor concentração de sais. 

 

5.1.2 - Desvantagens ou limitações da irrigação por gotejamento 

 O sistema está sujeito a três problemas potenciais importantes: 

a) Entupimento dos emissores 

Uma das características gerais de qualquer tipo de gotejador é o fluxo d'água, através 

de pequenos orifícios, sendo o diâmetro entre 0,5 a 1,5 mm. Sendo assim, a exigência de 

água limpa é uma característica inerente a este sistema de irrigação. A fim de minimizar a 

ocorrência de entupimento, a filtragem da água faz parte do próprio sistema, para evitar a 

obstrução dos gotejadores com partículas minerais ou orgânicas. Porém, continua o problema 

de entupimento devido à precipitação de sais e/ou sedimentação, dentro dos gotejadores, das 

partículas de argila e silte, em suspensão na água de irrigação, e que não são retiradas nos 

filtros comuns. 

 

b) Desenvolvimento de condições de salinidade 

Como todas as águas de irrigação contêm alguns sais dissolvidos e a absorção ou 

evaporação somente absorve a água, aumenta-se a concentração de sais, que se concentram 

nas bordaduras dos bulbos molhados. Uma chuva pode levar estes sais para o interior do bulbo 

molhada e causar severos danos às culturas. Então, durante a chuva deve-se operar o sistema 

de gotejamento para levar os sais abaixo da zona radicular. Em regiões onde tem precipitações 

médias anuais baixas (< 250 mm); será necessário fazer aplicações periódicas suplementares 

da água através de aspersão ou superficial; com a finalidade de eliminar os níveis críticos de 

acumulação de sais. Isto é especialmente importante quando se usa água salina. 

 

c) Distribuição da umidade 

O sistema de irrigação por gotejamento normalmente umedece somente uma parte do 

volume de solo necessário para o crescimento, por isto, o desenvolvimento do sistema 
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radicular de um cultivo está condicionado à área do bulbo molhado. O tamanho deste bulbo 

molhado é função da descarga do emissor; da distância entre os emissores e o tipo de solo. A 

distribuição da umidade deve ser uma das principais preocupações no desenho do sistema, 

uma vez que, não é possível fazer grandes modificações apos instalado o sistema no campo. 

 

5.1.3 - Componentes do sistema 

Em geral; os sistemas de irrigação por gotejamento são fixos e constituídos das 

seguintes partes: 

5.1.3.1 - Motobomba 

 O conjunto motobomba é uma unidade de fundamental importância no sistema de 

irrigação por gotejamento composta por motor e bomba. 

 

5.1.3.2 - Cabeçal de controle 

O cabeçal de controle juntamente com os gotejadores constituem as principais partes de 

um sistema de irrigação por gotejamento. Ele fica situado após a motobomba e no inicio da 

linha principal e é constituído das seguintes partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 - Principais componentes de um sistema de irrigação por gotejamento. 

 

 

a) Medidores de vazão 

Facilita o controle do volume e também a automatização do sistema; porém eleva o 

custo. Pode-se dispensar o uso de medidores de vazão e simplesmente com o uso de registro; 

manômetro e vazão média dos emissores; fazer um bom controle da lâmina aplicada por 

irrigação. 

 

b) Filtros 

O entupimento dos gotejadores é um dos principais problemas que encontramos na 

irrigação por gotejamento. Os principais agentes causadores do entupimento são as partículas 

sólidas minerais, partículas orgânicas e precipitações de silte, argila ou sais, dentro dos 

gotejadores. Os dois primeiros agentes entupidores podem e devem ser evitados com a 

filtragem da água. Quanto às precipitações que ocorrem dentro dos gotejadores, elas devem 

ser removidas com lavagem periódica do sistema com soluções de 1 a 2% de ácido clorídrico. 

Deve-se proceder a limpeza dos filtros quando se perceber um aumento da perda de 

carga, através dos filtros, de 2 m.c.a.  

Os filtros comumente usados na irrigação por gotejamento são os filtros de areia, filtros 

de tela e os filtros de ação centrífuga. Normalmente, usa-se no inicio do cabeçal de controle,  
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Fig. 16 - Filtros de areia e tela, respectivamente. 
 
 

um filtro de areia e após o injetor de fertilizantes, um filtro de tela. Os filtros de areia são 

geralmente usados para maiores diâmetros, ficando para o filtro de tela a menor diâmetro. 

 

 

c) Injetor de fertilizantes 

 E uma das maneiras mais eficientes e econômicas de aplicar fertilizantes, prin-

cipalmente em regiões de clima áridos ou semi-áridos. 

Os fertilizantes, a serem aplicados, por meio da irrigação por gotejamento, terão que 

ser solúveis em água. Em sua maioria, os fertilizantes ricos em nitrogênio e potássio são 

solúveis em água. Porém, os fertilizantes ricos em fósforo são mais problemáticos de serem 

usados no gotejamento. Mesmo os solúveis correm o perigo de ser a água de irrigação rica em 

cálcio, o que causará precipitação de fosfato de cálcio dentro das tubulações e gotejadores, 

entupindo-os. Sendo assim, adubação fosfatada deve ser aplicada na época da semeadura ou 

plantio, como é tradicionalmente aplicado. 

A injeção de fertilizantes nos sistemas de irrigação por gotejamento pode ser feita 

mediante diversos métodos, tais como o uso de tanque de fertilizante, motobombas 

independentes e por sucção, sendo o uso do tanque de fertilizante o mais comum e o uso de 

motobombas independentes o mais preciso. 

Sendo a diferença de pressão entre a entrada e a salda do tanque de fertilizante, 

causadora do fluxo através do tanque, conseguida por intermédio da instalação de um registro 

na linha principal do sistema, entre os pontos de salda para o tanque e de retorno do tanque. 

A eficiência de aplicação de fertilizante depende da capacidade do tanque de fertilizante 

e da solubilidade do nutriente. Sendo que a quantidade total de fertilizante, a ser aplicada por 

unidade de subárea de ação do sistema, deverá ser diluída uma só vez. Sendo assim, é de 

capital importância o dimensionamento do volume do tanque de fertilizantes, que pode ser 

calculado por: 

 

n

si
t

C

AN
V


  

onde:Vt = volume do tanque de fertilizante, em litros; 

Ni = Quantidade de nutriente a ser aplicado por irrigação, em 

kg/Ha; 

As = subárea que o sistema irriga por vez, em Ha; 

Cn = concentração do fertilizante, em kg de nutriente/litro de 

fertilizante. 

 

d) Controladores de pressão e vazão (válvulas) 

No Brasil não faz sentido elevar o custo dos sistemas com reguladores de vazão ou 

válvulas métricas automáticas, quando este controle pode ser conseguido por meio de uso de 

registros, manômetros e um pouco mais de mão-de-obra. Principalmente com o de-
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Fig. 17 - Esquema de injetor de fertilizante. 

 

 

senvolvimento de gotejadores que trabalham com vazão constante, dentro de uma faixa 

maior de pressão. 

 

5.1.3.3 - Linha principal 

A linha principal conduz a água da motobomba até as linhas de derivação. Geralmente, 

utilizam-se na linha principal 

tubos de polietileno, tubos de 

PVC rígido ou flexível ou outros. 

Ela pode ser disposta na 

superfície do solo ou enterrada. 

O cabeça1 de controle é, em 

geral, instalado no inicio da 

linha principal ou no ponto mais 

elevado da área. 

 

 

5.1.3.4 - Linha de derivação 

A linha de derivação 

conduz a água da linha 

principal até as linhas usando-

se tubos de polietileno flexível 

quando instalados sobre a 

superfície ou tubos de PVC 

rígido quando enterrados. E 

comum a instalação de 

válvu1as de controle de 

pressão no inicio da derivação 

para controlar a vazão do 

sistema. 

 

 

5.1.3.5 - Linha lateral 

As linhas laterais contêm os gotejadores que aplicam água junto às plantas. As linhas 

laterais devem ser dispostas em nível, são constituídas de tubos de polietileno flexível com 

diâmetro, variando de 12 a 32 mm. 

As linhas laterais são espaçadas ao longo das linhas de derivação com distâncias 

preestabelecidas, normalmente determinadas em função do espaçamento entre fileiras dos 

cultivos. O espaçamento entre gotejadores, ao longo das linhas laterais é função do 

espaçamento entre plantas ao longo da fileira e do tipo de planta a ser irrigada. 

 

5.1.3.6 - Gotejadores 

Denominam-se gotejadores as peças conectadas as linhas laterais, capazes de dissipar a 

pressão disponível na linha lateral e aplicar vazões pequenas e constantes. Eles são as peças 

principais do sistema de irrigação por gotejamento. 

 Quanto à conexão dos gotejadores na linha lateral temos, gotejadores conectados: 

sobre, na e no prolongamento da linha lateral. A velocidade da água nos gotejadores é baixa, 

sendo assim importante caracterizar o regime de escoamento. 

 Geralmente, a vazão nos gotejadores é baseada na vazão em orifícios ou em tubos de 

longo percurso. A vazão em um orifício pode ser calculada pela seguinte equação: 

 

 2 2 HgCAQ d   

 

onde: Q = vazão do gotejador, l/h; 

          A = área do orifício, em mm2; 

        Cd = coeficiente de descarga, normalmente 0,5 a 0,7; 

          g = aceleração da gravidade; m/s2; 

         H = pressão na entrada do gotejador, em m.c.a. 
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Fig. 18 - Tipos de gotejadores. 

 

 

As principais características desejáveis nos gotejadores, são: 

 fornecer uma vazão relativamente baixa, constante e uniforme; 

 ter uma seção transversal relativamente grande para evitar problemas com 

entupimento; 

 ser barato resistente e compacto. 

 

A vazão dos gotejadores, em geral, varia entre 1 a 10 l/h. Normalmente eles trabalham 

sob pressão de serviço de 10 m.c.a, existindo tipos que trabalham sob pressões menores (até 

5 m.c.a) e outros que trabalham sob maiores pressões (30 m.c.a.), sendo que já existem tipos 

que trabalham com vazão constante sobre uma faixa bem ampla de pressão. Característica 

esta bastante desejável, pois permite uma 

vazão constante ao longo da linha lateral 

independente da variação da pressão ao 

longo dela. Como o dimensionamento da 

linha lateral é função da variação de vazão 

entre o primeiro e último gotejador na 

linha, variação esta que não deve exceder 

a 10% da vazão média dos gotejadores, ao 

longo da lateral. Gotejadores de vazão 

constante, sob diferentes pressões, 

permitem dimensionar sistemas com linhas 

laterais mais longas, o que diminui o custo 

do sistema. 

Para conseguir uma grande perda de 

carga e uma vazão pequena, a seção 
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transversal de fluxo é normalmente pequena, o seu diâmetro varia entre 0,3 a 1,0 mm, a qual 

pode entupir facilmente. 

Os principais tipos de gotejadores são: 

 microtubos 

 gotejador com longo percurso integrado 

 gotejador orifício 

 tubos perfurados 

 microgotejadores 

Na prática, podem-se usar várias modalidades de distribuição do sistema no campo. 

Porém, o espaçamento entre as linhas e os gotejadores, ao longo das linhas laterais, bem 

como a seleção do tipo de gotejador, sua vazão e localização devem ser determinados, em 

função da cultura a ser irrigada, do solo, da qualidade da água a ser usada na irrigação e das 

práticas culturais, a serem empregadas no cultivo. 

Para as culturas de ciclo curto, principalmente hortaliças, normalmente usa-se uma linha 

lateral por uma ou duas fileiras de cultura, com gotejadores espaçados ao longo da linha 

lateral, de 60 cm para solos pesados, 50 cm para solos médios e 40 cm para solos leves, o 

que resultará numa faixa molhada contínua. Para arvores frutíferas, usam-se normalmente, 

duas laterais por fileira de árvores ou uma lateral com ramificação, ou com ziguezague, ou 

com gotejadores de múltiplas saídas, por fileira de árvores. 

 

5.1.4 - Quantidade de água necessária 

O sistema de irrigação por gotejamento tem que satisfazer os mesmos princípios básicos 

dos outros métodos de irrigação, ou seja, ele tem que suprir água ao sistema solo-planta de 

modo que satisfaça a demanda evapotranspirométrica da cultura, inclusive no seu período de 

máxima demanda, ou seja, período crítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


