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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho teve com área experimental o projeto de fruticultura irrigada 

Distrito de Irrigação Platô de Neópolis, que fica localizado a leste do Estado de Sergipe, na 

margem direita do rio S. Francisco, abrangendo parte dos municípios de Neópolis, 

Pacatuba, Japoatã e Santana do São Francisco, distante cerca de 100 km da capital Aracaju, 

durante o período julho/2005 a outubro/2006. Teve como objetivo avaliar o desempenho 

do sistema de condução e distribuição de água utilizada no Distrito de Irrigação Platô de 

Neópolis, verificando se a utilização dos equipamentos existentes está em conformidade 

com os requisitos hídricos das culturas, e propor um plano de operação para esses 

equipamentos que otimize a utilização da energia elétrica. Os requisitos hídricos foram 

determinados a partir da estimativa indireta da evapotranspiração de referência pelo 

método de Penman-Montheith, considerado padrão desde 1998 e recomendado pela FAO - 

Food and Agricultural Organization of the United Nations. Os elementos climáticos 

(temperatura, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do vento, radiação, entre 

outros) utilizados no modelo foram obtidos na estação convencional do INMET – Instituto 

Nacional de Meteorologia, localizada na cidade de Propriá/SE. Conhecido o volume de 

água calculou-se o trabalho de bombeamento necessário à sua distribuição e o custo da 

energia elétrica associada, levando em consideração as tarifas locais e a legislação do setor 

elétrico pertinente à atividade de irrigação. O novo plano de operação resultou em 

economia de 1% no volume de água bombeada, 12% no quantitativo de energia elétrica 

necessária ao bombeamento e 30% no custo dessa energia, quando considerado o mês de 

maior demanda hídrica em um ciclo anual. As economias obtidas com o novo plano de 

operação podem trazer sustentabilidade ao Distrito de Irrigação Platô de Neópolis e serem 

revertidas na expansão da área plantada, de modo a influenciar positivamente as condições 

sócio-econômicas nos municípios da região. 

 

Palavras-chaves: Evapotranspiração, Economia de energia, Eficiência energética em 

sistemas de irrigação. 
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ABSTRACT 
 

The present work had as a experimental area the project of irrigated fruit crop District of 

Irrigation Platô de Neópolis, that is located at the east of the State of Sergipe, in the right 

margin of the river S. Francisco, including part of the municipal districts of Neópolis, 

Pacatuba, Japoatã and Santana do São Francisco, distant about 100 km of the capital 

Aracaju, during the period of july/2005 to october/2006. It had as objective evaluates the 

acting of the transport system and distribution of water used in the District of Irrigation 

Platô de Neópolis, being verified the use of the existent equipments is in accordance with 

the water crops requirements, and to propose an operation plan for those equipments that it 

optimizes the use of the electric power. The water requirements were certain starting from 

the indirect estimate of the reference evapotranspiration for the method of Penman-

Montheith, considered pattern since 1998 and recommended by FAO - Food and 

Agricultural Organization of the United Nations. The climatic elements (temperature, 

relative humidity of the air, heatstroke, speed of the wind, radiation, among other) used in 

the model were obtained in the conventional station of INMET-National Institute of 

Meteorology, located in the city of Propriá/SE. Known the volume of water was calculated 

the pumping work necessary for his distribution and the cost of the associated electric 

power, taking into account the local tariffs and the legislation of the pertinent electric 

section to the irrigation activity. The savings obtained with the new operation plan can 

bring sustainability to the District of Irrigation Platô of Neópolis and they be reverted in 

the expansion of the planted area, in way to influence positively the socioeconomics 

conditions in the municipal districts of the area.  

 

Key Words: Evapotranspiration, economy of energy, energy efficiency in irrigations 
systems.  
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1 - INTRODUÇÃO 

 

Água, Energia e Desenvolvimento Sustentável 

 

A extensão territorial do Brasil freqüentemente conduz à idéia de que os recursos 

naturais existentes no país são totalmente renováveis ou até mesmo inesgotáveis. Mas, a 

depender das atitudes tomadas hoje para com o meio ambiente, certamente surgirão 

dificuldades que comprometerão o desenvolvimento e a qualidade de vida das gerações 

futuras.  

 

A atenção com o meio ambiente se torna fundamental ao examinar-se o contexto 

do semi-árido nordestino, onde as principais necessidades de grande parte da população 

ainda não foram atendidas. A tarefa principal para se obter o desenvolvimento sustentável 

está na capacidade de se encontrar maneiras que integrem o crescimento econômico, 

entendido como a expansão da produção de forma persistente, fortalecendo os mecanismos 

existentes ou aqueles a serem ainda criados para distribuir seus benefícios, atendendo as 

necessidades e melhorando os indicadores sociais de toda a população nordestina, o 

desenvolvimento social, uma vez que pessoas precisam de emprego, alimento, educação, 

energia, serviços de saúde, água, saneamento, ter assegurado que a diversidade cultural e 

social e os direitos trabalhistas serão respeitados e que todos os membros da sociedade 

estarão capacitados a participar na determinação de seus futuros, e ainda preservar o meio 

ambiente, que é o fornecedor final de todos os requisitos materiais e energéticos 

indispensáveis para a qualquer atividade econômica, e que não pode ser desconsiderado no 

processo de desenvolvimento, conservando a herança ambiental e os recursos naturais para 

as gerações futuras, através de soluções economicamente viáveis que devem ser 

desenvolvidas com o objetivo de reduzir o consumo abusivo de recursos, deter a poluição e 

conservar habitats naturais (GOMES,1995).  

 

Nesse contexto, a água, recurso natural indispensável a uma série de atividades 

humanas (como geração de energia elétrica, abastecimento, irrigação, turismo, pesca, entre 

outros, dotado de valor econômico, estratégico e social, essencial para o desenvolvimento 

econômico, para a qualidade de vida das populações humanas, para a existência das 

espécies e para a sustentabilidade dos ciclos no planeta, um bem comum pertencente a toda 
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a humanidade cuja disponibilidade diminui na medida em que aumenta a população e se 

expandem as fronteiras agrícolas) e a energia, se constituem em elementos indispensáveis 

para os planejadores na elaboração de estratégias que promovam o desenvolvimento 

sustentável, logrando maior equidade e inclusão social (MEJIA et al, 2003). 

 

Os avanços alcançados pelo Brasil no campo do desenvolvimento de recursos 

hídricos foram significativos. Nos últimos 40 anos, o país ampliou seus sistemas de 

abastecimento de água e esgotamento sanitário para mais 100 milhões e 50 milhões de 

brasileiros, respectivamente. Hoje, 77% da população têm acesso a serviços de água 

potável e 47% a esgotamento sanitário. O total de áreas irrigadas cresceu de 2,6 milhões de 

hectares, em 1995, para cerca de 3,5 milhões de hectares, em 2002. Embora há mais de 80 

anos o rio Amazonas seja utilizado para navegação interna, o transporte fluvial está 

aumentando de forma regular nos últimos anos e passou a fazer parte um sistema 

multimodal. Desde 1991, 19 estados e o Distrito Federal adotaram legislação pertinente de 

modo a modernizar o gerenciamento dos recursos hídricos. Em 1997, foi promulgada uma 

lei federal que passou a disciplinar a administração e o gerenciamento dos recursos 

hídricos, e em 2000, criou-se a Agência Nacional de Águas (ANA), com o mandato 

precípuo de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos (MEJIA et al, 2003). 

 

Em que pese todos esses avanços em termos de gestão dos recursos hídricos, 

persistem ainda duas grandes dificuldades a serem superadas: os elevados índices de 

poluição nos rios que cruzam os grandes centros urbanos, do Norte ao Sul do Brasil, 

responsáveis por vários dos problemas de saúde pública que atacam principalmente as 

populações carentes e a seca na região Nordeste. 

 

No Brasil, cerca de 77% do total de energia elétrica consumida é de origem 

hidráulica. O atraso na entrada em operação de investimentos previstos para este setor, e as 

baixas afluências ocorridas em algumas das principais bacias do país, seja por razões 

climatológicas ou por problemas ambientais, foram responsáveis por grande parte das suas 

deficiências e restrições operativas, que resultaram, em passado próximo, em 

racionamentos e apagões em algumas localidades. 
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A região nordeste brasileira, nos últimos vinte anos atravessou dois períodos de 

racionamento de energia elétrica. O primeiro, em 1986, atingiu somente o Nordeste e o 

consumo de energia da região foi reduzido em cerca de 10%; o segundo, em 2001/2002, 

junto com outras regiões do país, impôs uma redução de 20% da energia disponibilizada, 

causando uma série de inconvenientes, desconfortos e, principalmente, prejuízos para a 

economia do país como um todo e a nordestina em particular. A causa principal foi o baixo 

nível de afluência de energias naturais na principal bacia da região, a do rio São Francisco. 

O cenário atual não prevê déficits energéticos representativos até 2008 e até prevê certo 

equilíbrio entre a oferta e a demanda até 2009, desde que sejam implementadas as 

ampliações de capacidade programadas para entrarem em operação durante esse período 

(ONS, 2004), mas a oferta de energia continuará, ainda, atrelada às boas condições 

climatológicas já que o reservatório equivalente na bacia do rio São Francisco não tem 

capacidade de atravessar mais de um ano sem aporte significativo de energias naturais. 

Ocorrendo condições climáticas menos favoráveis e a permanência das tendências de 

aumento da demanda por energia elétrica com reduzida ampliação de sua oferta, podem ser 

criadas situações desfavoráveis ao desenvolvimento econômico da região pela limitação no 

fornecimento de energia. 

 

Alguns outros fatores poderão também influenciar o custo da energia elétrica, e 

entre eles pode-se relacionar: a) os reajustes tarifários anuais baseados na variação do 

IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado), índice que historicamente vem se 

apresentando maior que a inflação medida pelo governo, conforme apêndice A; b) a 

redução de economias de escala relativa a futuros empreendimentos em usinas 

hidroelétricas na bacia do rio São Francisco, onde o potencial total inventariado é de 

26.435 MW, sendo que 10.356 MW instalados e 16.079 MW remanescentes. A capacidade 

instalada decorre, principalmente, de grandes obras construídas no leito do São Francisco: 

são 14 usinas, inclusive Xingó, com potência igual ou superior a 10 MW e 29 usinas com 

menos de 10 MW cada uma. O potencial remanescente corresponde a 164 

aproveitamentos, sendo 18 com potências superior a 100 MW, totalizando 12.635 MW, 

outros 102 com potências entre 10 e 100 MW, totalizando 3.243 MW e 44 com potências 

inferior a 10 MW, totalizando 201 MW; c) a crescente utilização de combustíveis não 

renováveis mediante novos investimentos em usinas térmicas para geração de energia 

elétrica.  
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Esses fatores contribuirão para que a energia seja um insumo cada vez mais caro 

para o consumidor final, onerando os custos de produção em qualquer atividade 

econômica, e também no tocante a agricultura irrigada. Passa a ser essencial uma 

consciência coletiva em relação à conservação de energia, tornando o mais eficiente 

possível sua utilização.  

 

A produção de alimentos é o principal fator a ser considerado por uma sociedade 

em desenvolvimento, e sendo assim a agricultura tem um papel relevante a desempenhar 

quando imaginamos melhorar as ações recíprocas nos ambientes rurais voltadas para uma 

melhor a qualidade de vida humana como um todo. É um fato da vida real a necessidade 

das pessoas por alimentos e uma população crescente oferece não somente um desafio 

relacionado às questões ambientais, mas também uma oportunidade única para que seja 

promovida a cooperação entre diferentes setores para melhorar os conceitos de 

desenvolvimento sustentado (WERNECK LIMA, 1999). Segundo ONGLEY (1996), 

citado por CORDEIRO (2002), será necessária uma expansão na produção mundial de 

alimentos da ordem de 45% nos próximos 20 anos. Desta forma, a irrigação aparece como 

de fundamental importância para atender as necessidades hídricas das culturas, seja 

corrigindo a distribuição natural das chuvas ou modificando as possibilidades agrícolas de 

determinada região, a exemplo do semi-árido nordestino, que se caracteriza por apresentar 

baixas precipitações pluviométricas e má distribuição temporal das chuvas, visando a 

assegurar a produção de alimentos de forma adequada. 

 

A agricultura irrigada representa hoje o maior consumidor de água dentre os 

diversos usuários finais deste recurso, chegando, no Brasil, a totalizar 70% do consumo, 

porem os sistemas de irrigação em operação nem sempre são manejados adequadamente, 

não se realizando um controle efetivo sobre a quantidade de água e a uniformidade da rega 

em função das necessidades hídricas das culturas, irrigando ora em demasia, acarretando 

gastos desnecessários de grandes volumes de água e energia elétrica, constituindo-se em 

desperdícios de recursos e envolvendo despesas evitáveis, ora de forma deficitária, 

acarretando queda na produção. A baixa uniformidade na aplicação de água reduz a 

eficiência da irrigação como um todo, elevando os custos com bombeamento e diminuindo 

a produtividade da cultura. A demanda por água na irrigação no Brasil deve continuar sua 
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tendência de crescimento, uma vez que a área atualmente irrigada representa pouco mais 

de 20% da área potencialmente irrigável, o que evidencia a necessidade dos produtores 

irrigantes, seus principais usuários, manejarem esse recurso com maior a eficiência 

possível, pois as reservas de água de boa qualidade se apresentam cada vez mais escassas. 

 

Apesar da limitada expressão quanto à área total do estado, a agricultura irrigada 

em Sergipe já ocupa lugar de destaque, principalmente em razão da mudança do perfil 

tecnológico nas explorações conduzidas. No tocante ao segmento da irrigação pública, o 

estado conta com oito perímetros irrigados com área irrigável superior a 13 mil hectares, 

dos quais três (Betume, Cotinguiba-Pindoba e Propriá) implantados pelo governo federal, 

através da Codevasf. Os demais foram implantados pelo governo estadual, geralmente com 

a participação de recursos federais e internacionais. À exceção do Platô de Neópolis, 

dividido em lotes empresariais, os demais são subdivididos em lotes parcelares de 

exploração familiar. Além dos já implantados, encontra-se em fase final implantação os 

projetos de irrigação Jacarecica II e Jacaré-Curituba, respectivamente, em Itabaiana e 

Canindé do São Francisco. Isto significará a incorporação de vastas áreas de terra hoje 

pouco produtivas, a um sistema de produção tecnologicamente avançado.  

 

Os modelos de gestão são diferenciados. Nos perímetros implantados pela 

CODEVASF, a gestão é levada a efeito através dos distritos de irrigação, entes autônomos 

que funcionam sob a supervisão daquela instituição. No Distrito de Irrigação Platô de 

Neópolis, a gestão se dá através de uma associação de produtores (concessionários) - 

ASCONDIR, com a fiscalização dos sistemas sendo feita pelo Governo do Estado. Nos 

demais perímetros, a gestão é levada a efeito pela Companhia de Desenvolvimento de 

Recursos Hídricos e Irrigação de Sergipe - COHIDRO. As atividades produtivas são 

diversificadas na maioria dos perímetros, diferentemente do que ocorre com o Distrito de 

Irrigação Platô de Neópolis, especializado em fruticultura tropical (atemóia, banana, caju, 

coco, goiaba, laranja, limão, mamão, manga, maracujá e tangerina) e nos perímetros 

Betume e Propriá, especializados na produção de arroz inundado e piscicultura.  

 

Em um cenário onde pouco valor é dado à água e ao problema da escassez de sua 

oferta e a energia necessária a sua distribuição é ofertada a preços cada vez maiores, e 

sendo estes insumos básicos em um sistema de irrigação, é importante avaliar e adequar 
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cada um dos fatores que compõem o sistema de produção agrícola, incluindo a eficiência e 

o manejo da água e da energia utilizada na irrigação. Manejar um sistema de irrigação é 

repor a quantidade de água consumida pela planta, no momento certo, permitindo o seu 

pleno desenvolvimento, otimizando a produtividade e a qualidade final do produto. As 

economias obtidas a partir desta adequação poderão ser revertidas na expansão da área 

plantada e na criação de novos empregos no campo, na agricultura e na agroindústria 

associada, estimada em aproximadamente 1,5 empregos diretos e indiretos para cada 

hectare irrigado, capacitando o Brasil a um potencial de 24 milhões de postos de trabalho 

com seus 16 milhões de hectares irrigáveis (WERNECK LIMA, 1999), contribuindo para o 

crescimento da produção, para a redução da pobreza, mantendo o agricultor no campo e 

promovendo o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável. 

 

O objetivo desse trabalho é diagnosticar os parâmetros ligados ao contínuo solo-

planta-atmosfera visando a otimização do recurso energético no Distrito de Irrigação Platô 

de Neópolis, em Sergipe, através da determinação da evapotranspiração, estimada de forma 

indireta a partir de elementos climáticos pelo método de Penman-Montheith, e avaliar o 

desempenho do sistema de condução e distribuição de água utilizado, verificando se a 

utilização dos equipamentos existentes está em conformidade com os requisitos hídricos 

das culturas.  
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2 - OBJETIVOS 

 

Diagnosticar os parâmetros ligados ao contínuo solo-planta-atmosfera visando a 

otimização do uso da água e energia no perímetro irrigado Platô de Neópolis, em Sergipe, 

através da determinação da evapotranspiração, estimada de forma indireta a partir de 

elementos climáticos como temperatura, umidade relativa do ar, insolação, velocidade do 

vento, radiação, entre outros; 

 

Avaliar o desempenho do sistema de condução e distribuição de água utilizado no 

Distrito de Irrigação Platô de Neópolis, verificando se a utilização dos equipamentos 

existentes está em conformidade com os requisitos hídricos das culturas.  
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3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 
3.1 - SUSTENTABILIDADE 

 
O projeto aqui exposto apresenta relevância sob o ponto de vista do 

desenvolvimento sustentável uma vez que ao propor avaliar e adequar de forma eficiente o 

manejo da água e da energia utilizada em sistemas de irrigação, evita o uso abusivo desses 

recursos que restringem a capacidade de atender às necessidades presentes e futuras, um 

dos princípios básicos da sustentabilidade. Melhorando a utilização da água e da energia 

em projetos de irrigação, preservam-se também recursos que constituem a base ecológica 

do desenvolvimento, uma das estratégias de desenvolvimento sustentável, com objetivo de 

promover a harmonia entre seres humanos e o meio ambiente.  

 

Entre uma série de medidas que vem sendo recomendadas desde o relatório da 

Comissão Brundtland, elaborado em 1987, que devem ser tomadas para promover o 

desenvolvimento sustentável, estão a garantia de recursos básicos como água, alimentos e 

energia no longo prazo e a diminuição do consumo de energia, que também são objetivos 

da agricultura irrigada, como um todo, e em particular do projeto ora apresentado.  

 

Há relevância, também, sob o ponto de vista sócio-econômico quando a eficiência 

de um sistema de irrigação visa o aumento na produtividade agrícola, e que, ao reduzir 

custos, permite a expansão da área plantada. Entre as principais mudanças sócio 

econômicas importantes que podem ser citadas como decorrentes da agricultura irrigada, 

um setor que demanda mão-de-obra intensiva e qualificada, fixando o homem no campo de 

forma única, estão a criação de novos empregos, os salários pagos nos perímetros que são 

normalmente superiores aos da indústria e comércio em determinadas regiões, o aumento 

considerável na demanda de bens de consumo e serviços, com a conseqüente criação de 

novos estabelecimentos comerciais e industriais e do respectivo emprego associado a esses 

setores, a diminuição no fluxo migratório campo-cidade e a melhoria nas condições de 

saúde, educação, habitacionais e na qualidade de vida dos irrigantes, pois permite uma vida 

digna para uma família seja dentro de pequenas propriedades como também nos grandes 

projetos. 



Capítulo 3 – Referencial Teórico 
Otimização dos Recursos Energéticos no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis 

 

 

12 

De toda água existente no planeta somente 3% estão disponível como água 

doce. E destes 3%, cerca de 75% se apresentam em estado sólido congelados nos 

glaciares das calotas polares, confinados nos aqüíferos estão 10%, e, portanto, a 

disponibilidade dos recursos hídricos no estado líquido para uso das populações e 

dessedentação animal é de aproximadamente 15% destes 3%. A água, portanto, é um 

recurso extremamente reduzido e não renovável. O suprimento de água doce de boa 

qualidade é essencial para o desenvolvimento econômico, para a qualidade de vida 

das populações humanas e para a sustentabilidade dos ciclos no planeta (Tundisi). O 

Brasil possui em seu território 8% de toda a reserva de água doce do mundo, mas é 

importante lembrar que 80% dessa água encontram-se na região Amazônica, e os restantes 

20% estão distribuídos nas demais regiões circunscritos ao abastecimento das áreas do 

território onde se concentram 95% da população. Por isso, mesmo com grande potencial 

hídrico, a água é objeto de conflito em várias regiões de nosso país (WERNECK LIMA, 

2004). Por ser o principal concorrente pelo uso da água, deve-se estimular um manejo 

racional da irrigação e a otimização dos equipamentos elétricos utilizados, com a finalidade 

de tornar a utilização da água e da energia elétrica associada à sua distribuição mais 

eficientes, para produzir cada vez mais com cada vez menos água.  

 

Com relação aos impactos ambientais vale citar que o manejo racional da 

irrigação deve considerar os aspectos sociais, econômicos, técnicos e ecológicos da uma 

região (WERNECK LIMA, 2004). Quanto aos aspectos ecológicos, tanto a total 

desconsideração quanto a supervalorização do impacto ambiental não são benéficas ao 

desenvolvimento sustentado da irrigação. Deve-se empenhar todos os esforços no sentido 

de obter dados confiáveis que permitam quantificar com precisão a magnitude do impacto 

ambiental ocasionado pela irrigação, de modo a ser considerado na implementação e no 

manejo dos projetos. Tal procedimento possibilitará um crescimento saudável da irrigação 

no Brasil, evitando, assim, um crescimento baseado exclusivamente em benefícios 

financeiros, sem considerar os problemas relacionados ao meio ambiente. Os principais 

impactos ambientais possíveis devido ao uso da irrigação são: modificação do meio 

ambiente, consumo exagerado da disponibilidade hídrica da região, contaminação dos 

recursos hídricos, salinização do solo nas regiões áridas e semi-áridas, decorrentes 

principalmente do manejo equivocado.  
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3.2 - EVAPOTRANSPIRAÇÃO 

 

A evapotranspiração é a quantidade de água evaporada e transpirada por uma 

superfície vegetada, durante um determinado período. THORNTHWAITE e HOLZMAN 

(1942) conceituaram a evapotranspiração potencial como a perda de água de uma 

superfície completamente coberta por vegetação, em fase de desenvolvimento ativo e com 

extensão suficiente para minimizar o efeito-oásis. 

 

Visando padronizar a evapotranspiração para uma região, em função das suas 

características climáticas, verificou-se a necessidade de definir a evapotranspiração 

potencial para uma cultura de referência (ETo), que, segundo DOORENBOS e PRUITT 

(1977), é definida como a quantidade de água perdida por uma superfície de solo, coberta 

totalmente por grama, de altura uniforme entre 8 e 15 cm, em crescimento ativo e sem 

restrições hídricas. 

 

Vários são os fatores que podem interferir na evapotranspiração das culturas. 

PRUITT et al. (1972) verificaram que a abertura dos estômatos, a refletância e a 

rugosidade aerodinâmica, bem como a extensão da área coberta pelo vegetal e a estação do 

ano, são fatores significativos no processo. 

 

A advecção foi definida como a troca de energia, umidade ou “momentum”, em 

virtude da heterogeneidade horizontal. MILLAR (1964), trabalhando com um campo 

irrigado de Trifolium repens L., concluiu que a advecção ocasiona um consumo de calor 

latente superior ao suprimento de radiação local para uma considerável faixa após a 

interface seco/úmido e que há um decréscimo da evaporação à medida que se afasta da 

interface seco/úmido. Assim, a evapotranspiração que ocorre na interface é muito superior 

à evapotranspiração potencial, sendo denominada de evapotranspiração de oásis. PELTON 

et al. (1960) denominaram-na efeito-varal.  

 

Na literatura, encontram-se as duas definições mais comuns para 

evapotranspiração de referência: uma relacionada com a cultura de referência grama (ETo) 

e outra com a cultura de referência alfafa (ETr). DOORENBOS e PRUITT (1977) 

definiram Eto como sendo a evapotranspiração que ocorre em uma extensa superfície de 
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grama, com porte de 8 a 15 cm, em crescimento ativo, cobrindo totalmente o solo e sem 

restrição de água. Por sua vez, Jensen (1973) definiu Etr como sendo a evapotranspiração 

que se verifica em uma cultura de alfafa, com 30 a 50 cm de altura e bordadura mínima de 

100 m, cultivada sem deficiência hídrica. Embora se reconheça que a alfafa possui 

características aerodinâmicas mais representativas que a grama, esta última é mais 

utilizada, pelo simples fato de a grande maioria das estações agrometeorológicas serem 

gramadas (JENSEN, 1973; SMITH 1991). 

 

Para determinar as necessidades hídricas das culturas, o método mais usual está 

baseado na estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc). A estimativa da ETc envolve 

um processo que se desenvolve em duas etapas. Na primeira, estima-se a 

evapotranspiração de uma cultura de referência (ETo), geralmente utilizando uma equação 

empírica. Na segunda, a ETc é obtida ao multiplicar ETo por um coeficiente de cultura (kc) 

que integra as características da cultura e do clima local (DOORENBOS e PRUITT, 1977). 

 

DOORENBOS e PRUITT (1977), de modo geral, dividem o ciclo de 

desenvolvimento das culturas, para o cálculo dos coeficientes de cultura, em quatro fases: 

 

I. fase inicial - compreende a parte do ciclo que vai da germinação até 

quando a cobertura vegetal alcança 10% da superfície; 

II. fase do desenvolvimento da cultura - que se estende desde 10% de 

cobertura até em torno de 70 a 80% de cobertura vegetal; 

III. fase de meia estação - que vai desde o final da segunda fase até o 

início da maturação (queda e despigmentação das folhas); e 

IV. fase final - que se estende do início da maturação até a colheita.  

 

O kc assume valores baixos na fase de emergência e valores máximos durante o 

período de desenvolvimento vegetativo, os quais declinam na fase de maturação. PRUITT 

et al. (1972) constataram que os coeficientes, para uma planta cultivada sob diferentes 

condições climáticas e épocas de plantio, podem variar, já que os parâmetros locais, como 

temperatura, umidade relativa, vento e radiação solar, e as variações fisiológicas e 
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aerodinâmicas da cultura influenciam diretamente a evapotranspiração. O kc varia, 

também, com o método de estimativa de ETo (BARBIERI, 1981). 

 

A evapotranspiração pode ser determinada por métodos diretos ou 

estimada de forma indireta, a partir de elementos climáticos, utilizando-se 

modelos ou métodos teóricos e empíricos. Segundo MANTOVANI (1993), os 

métodos de determinação direta envolvem equipamentos denominados lisímetros, 

parcelas experimentais onde é feito o balanço hídrico, entre outros. 

 

A palavra lisímetro é um derivado do grego, lysis significa dissociação ou 

movimento e metron significa mensurar. Os lisímetros são volumes de controle 

que devem ser bem impermeabilizados, podendo ser construídos de vários 

materiais, como concreto, amianto, plástico etc. São preenchidos de solo e devem 

ser localizados para representar um ambiente específico. Podem apresentar 

superfície nua ou coberta por vegetação, para determinação da evaporação direta 

da água do solo nu ou da evapotranspiração de culturas (ABOUKHALED et al., 

1982). 

 

Existem vários tipos de lisímetros (BERNARDO, 1996), devendo-se 

ressaltar que o tamanho e a geometria de cada um se baseiam no requerimento 

específico do estudo e nas condições de construção e custos envolvidos. 

 

A seleção do tipo de perfil do solo do lisímetro (monolítico ou 

reconstruído) muitas vezes determina a representatividade dos dados. Muitos 

lisímetros de pesagem têm sido montados com perfis reconstruídos, apresentando 

um desenvolvimento da cultura uniforme. Quando cuidadosamente reconstruídos, 

os lisímetros apresentam dados de ET representativos (PRUITT e ANGUS, 1960). 

 

A forma e a área do lisímetro não apresentam nenhum efeito crítico na 

mensuração da ET de culturas como grama, alfafa ou pequenos grãos, entretanto 

elas devem ser baseadas no tipo de cultura e no desenvolvimento radicular 

(HOWELL et al., 1991). O "design" do lisímetro, cuja parede de separação entre a 

parte externa e interna deve ser o menos espessa possível, procura minimizar os 
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distúrbios no regime térmico do solo, para evitar acréscimos significantes no 

processo de evapotranspiração.  

 

A localização do lisímetro no campo deve ser considerada com o intuito 

de representar as condições de solo e planta de um ambiente natural, de forma a 

evitar obstáculos que possam obstruir a radiação incidente e o padrão de vento. A 

área-tampão deve ser grande o suficiente para evitar problemas com a advecção 

(PRUITT e ANGUS, 1960; RITCHIE e BURNETT, 1968). 

 

Os lisímetros utilizados em pesquisas para determinação da 

evapotranspiração, geralmente, são agrupados em três categorias: (1) não-pesáveis 

com lençol freático de nível constante; (2) não-pesáveis com drenagem livre; (3) 

pesáveis, em que a quantificação da água consumida pela cultura é determinada 

por mecanismos de pesagem. 

 

Segundo HOWELL et al. (1991), os lisímetros de pesagem são os mais 

utilizados em pesquisas para medir, de forma direta, a evapotranspiração em 

períodos menores que um dia. Outros métodos como a razão de Bowen e o método 

de correlação dos turbilhões apresentam bons resultados na estimativa da 

evapotranspiração em escalas menores, contudo eles não são recomendados para 

um tempo muito grande. 

 

Segundo ANGELOCCI e MINAMI (1992), os lisímetros de maior uso, 

pela sua simplicidade, são os do grupo não-pesáveis, embora existam críticas e 

discussão sobre qual dos dois representantes desse grupo seria o mais adequado.  

 

Embora os lisímetros de lençol freático em nível constante não permitam 

medidas com o mesmo grau de exatidão e em intervalos tão curtos quanto os 

lisímetros de pesagem, eles possuem custos de instalação e operação bem menores 

e também são os mais utilizados para determinação da evapotranspiração máxima 

de cada fase de crescimento nas principais culturas, a qual é necessária para 

definição do valor do coeficiente da cultura por estádio de desenvolvimento. 

Nesse tipo de lisímetro, o lençol freático é mantido constante na parte inferior do 
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tanque, e em resposta ao consumo de água pela cultura, a água se desloca para a 

zona radicular, por capilaridade. O abaixamento do nível freático é 

automaticamente compensado por um dispositivo que repõe essa água, cuja 

quantidade é medida em um reservatório de abastecimento (VILLA NOVA e 

REICHARDT, 1989). 

 

CRUCIANI (1987) relatou que a profundidade freática não tem efeito 

direto no crescimento do vegetal. Entretanto, influi indiretamente porque afeta as 

condições de umidade do perfil do solo, a aeração e as propriedades térmicas do 

solo. Para WESSELING (1974), a pequena profundidade do lençol prejudica a 

planta pela deficiência de aeração, enquanto, para um nível freático profundo, a 

deficiência hídrica é a responsável pela redução na produtividade.  

 

A determinação indireta da evapotranspiração pode ser realizada mediante 

a utilização de evaporímetros, que medem a evaporação. Os evaporímetros são 

basicamente de dois tipos: um em que a superfície da água fica livremente exposta 

(tanques de evaporação, sendo o mais comum o tanque classe “A”) e o outro em 

que a evaporação se dá numa superfície porosa (atmômetros) (BERLATO e 

MOLION, 1981; BERNARDO, 1996). A evapotranspiração é determinada ao 

multiplicar a evaporação por um coeficiente de correção (coeficiente do tanque, 

“Kt”) a ser determinado para as condições locais.  

 

Dentro das determinações indiretas há ainda, segundo JENSEN et al. 

(1990), uma série de métodos teóricos e empíricos usados para estimar a 

evapotranspiração, como os de Penman-FAO, Penman-Monteith, FAO-radiação, 

FAO-Blaney-Criddle, Hargreaves e Samani, Priestley-Taylor, entre outros, que 

utilizam elementos meteorológicos (temperatura, umidade relativa, insolação, 

velocidade do vento, radiação, entre outros) e variáveis da cultura (resistência 

estomática e resistência aerodinâmica). A utilização de determinado método 

depende da disponibilidade de informações climáticas e da precisão de cada uma 

delas para as condições específicas de uso. DOORENBOS e PRUITT (1977) 

apresentam 31 métodos para estimativa da evapotranspiração, o que evidencia o 

grande número de métodos existentes. SEDIYAMA (1987) relatou a existência de 
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cerca de 50 métodos e os dividiu em quatro classes: 1o) os métodos que têm como 

base a temperatura, dentre os quais se destacam o de Thornthwaite e o de Blaney-

Criddle; 2o) os métodos com base em temperatura e radiação, destacando o de 

Jensen-Haise, a equação de Makkink modificada pela FAO e a equação de 

Hargreaves e Samani; 3o) os métodos combinados, que compreendem o fato de as 

equações propostas associarem os efeitos do balanço de energia à superfície e os 

termos de energia convectiva para estimar as perdas de água de superfícies 

cultivadas, sendo a equação de Penman a mais conhecida entre os pesquisadores; e 

4o) os métodos de evaporação em tanques, em que o tanque USWB (United States 

Weather Bureau) classe A é o mais utilizado. 

 

SMITH (1991) propôs que se adote uma definição padronizada para a 

evapotranspiração de referência, com vistas, principalmente, à utilização do 

modelo de Penman-Monteith. A evapotranspiração de referência seria aquela que 

ocorre em uma cultura hipotética, apresentando as seguintes características fixas: 

altura de 12 cm, resistência do dossel de 69 s.m-1 e poder refletor (albedo) de 23%. 

Esta proposição foi mais tarde incorporada como critério do FAO-56 (Food and 

Agricultural Organization of the United States (FAO) Irrigation and Drainage 

Paper No 56) e adotada como padrão de estimativa da evapotranspiração de 

referência. 

 

O modelo de Penman é amplamente utilizado, porque facilita o 

entendimento dos processos físicos da evaporação de superfícies naturais e, 

também, porque se utiliza de informações meteorológicas coletadas em um único 

nível acima da superfície evaporante (THOM e OLIVER, 1977). Porém, verifica-

se que o modelo original de Penman não é um caso geral para estimativa da 

evapotranspiração, mas sim um caso muito particular, aplicado a superfícies de 

água livre, como lagos, tanques classe A e superfícies molhadas (vegetação após a 

chuva ou irrigação por aspersão) (MONTEITH, 1985; OKE, 1992). 

 

Muitos pesquisadores procuraram superar essa falta de generalidade da 

fórmula de Penman, cabendo a MONTEITH (1985) a obtenção de uma equação 

geral válida para qualquer tipo de vegetação, sob qualquer condição de estresse 
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hídrico. O autor generalizou o modelo de Penman por meio de analogia com a lei 

de Ohm para os circuitos elétricos, introduzindo no termo aerodinâmico duas 

resistências à transferência do vapor de água: a resistência do dossel e a 

resistência aerodinâmica. A primeira, como descritora das características 

fisiológicas da planta, e a segunda, do papel da turbulência atmosférica no 

processo de transporte do vapor de água (OKE, 1992). 

 

Monteith (1985) sugeriu que se adote para resistência do dossel (rc) 

rc=50sm-1, para determinação da evapotranspiração potencial das plantas 

cultivadas. Este valor concorda com os valores apresentados por OKE (1992), para 

grama (70 sm-1) e culturas agrícolas (50 sm-1). 

 

Segundo DOORENBOS e PRUITT (1977), os elementos meteorológicos agem 

de forma conjunta no processo de evapotranspiração, sendo difícil a sua distinção 

de importância. De maneira geral, em uma dada região, quanto maior for a 

disponibilidade de energia solar, temperatura do ar e velocidade de vento, e quanto 

menor for a umidade relativa, maior deverão ser as taxas de evaporação e 

evapotranspiração. 

 

CHANG (1971) caracterizou a importância relativa da radiação líquida, 

umidade relativa e velocidade do vento sobre o processo da evapotranspiração, 

estabelecendo a respectiva ordem de grandeza para esses elementos: 80:6:14, 

evidenciando o principal efeito da radiação solar global. 

 

Segundo DOORENBOS e PRUITT (1977), os elementos meteorológicos agem de 

forma conjunta no processo de evapotranspiração, sendo difícil a sua distinção de 

importância. De maneira geral, em uma dada região, quanto maior for a disponibilidade de 

energia solar, temperatura do ar, velocidade de vento, e quanto menor for a umidade 

relativa, maior deverá ser a taxa de evaporação e evapotranspiração. 

 

A eficiência de aplicação de água é a razão entre a lâmina média armazenada na 

zona radicular e a lâmina d’água aplicada. A eficiência de aplicação é somente um 

indicativo das perdas que ocorrem durante a aplicação da água, exprimindo a fração d’água 
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aplicada, armazenada na zona radicular, que está disponível para as plantas. Assim, a 

eficiência de aplicação exprime parte do processo, pois não considera o modo como a água 

foi distribuída na área de plantio, ou seja, a uniformidade de irrigação.  

 

O conceito de eficiência de irrigação incorpora à eficiência de aplicação os efeitos 

da uniformidade da irrigação, representando, dessa forma, de maneira adequada as 

imperfeições do processo de aplicação de água nas culturas. KELLER e BLIESNER 

(1990) propuseram uma metodologia de cálculo da eficiência de irrigação que considera a 

uniformidade de aplicação de água, as perdas por evaporação e arraste pelo vento. 

 

3.3 - ALGORITMOS PARA O CÁLCULO DA EVAPOTRANSPIRAÇÃO DE 

REFERÊNCIA PELO MÉTODO DE PENMAN-MONTEITH – FAO/56 

 

O cálculo da evapotranspiração de referência pela equação de Penman-Monteith-

FAO/56, de acordo com a equação abaixo, segue o seguinte roteiro: 

 

                                                                                                                         

                                                                                                                                              

(3.1) 

 

 

Dados de entrada: 

• Temperatura máxima (Tmáx, °C); 

• Temperatura mínima (Tmín, °C); 

• Radiação solar global (Rs, MJ.m-2.d-1); 

• Velocidade média do vento (U2, m.s-1); 

• Umidade relativa máxima do ar (URmáx, %); 

• Umidade relativa mínima do ar (URmín, %); 

• Outros: altitude, latitude, dia Juliano, pressão atmosférica. 

 

 

 



Capítulo 3 – Referencial Teórico 
Otimização dos Recursos Energéticos no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis 

 

 

21 

Parâmetros e Variáveis 

a) 0,408 é o inverso do calor latente de evaporação a 20ºC (kg.MJ-1); 

b) ∆ é a declividade da curva de pressão de saturação de vapor (kPa.°C-1) obtido a partir da 

equação: 

 

                                                               (3.2)  

 

Em que T é temperatura média do ar (°C), dada pela média aritmética entre Tmáx 

e Tmín e es é a pressão de saturação vapor (kPa), calculada de acordo com o Boletim da 

FAO 56 (Allen et al., 1998), pela equação que segue: 

 

 

                                                 (3.3) 

 

 

Onde: e°(Tmáx) é a pressão de saturação de vapor à temperatura máxima (kPa) e 

eº(Tmín) é a pressão de saturação de vapor à temperatura mínima (kPa) e são expressas 

pelas equações: 

 

                                                                                                                                (3.4) 

 

                                                                                                                                         (3.5) 

 

 

c) Saldo de radiação (Rn) 

 

Rn = Rns – Rnl                                                            (3.6) 

Onde Rns é o saldo de radiação de ondas curta e Rnl o saldo de radiação de ondas 

longas. O saldo de radiação de ondas curtas é dado por: 

 

Rns = (1 - α). Rs                                                         (3.7) 
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Sendo α o albedo ou coeficiente de reflexão, cujo valor recomendado para a 

cultura padrão é de 0,23, e Rs é a radiação solar global (MJ.m-2.d-1). O saldo de radiação de 

ondas longas é dado por: 

 

 

(3.8) 

 

 

Onde σ é a constante de Stefan-Boltzman = 4,903x10-9 (MJ.K-4.m-2.d-1) e ea a 

pressão parcial de vapor (kPa); Rso é a radiação solar em dias de céu claro medida em 

(MJ.m-2.d-1). 

 

d) Radiação solar em dias de céu claro (Rso) 

 

Rso = (as + bs) Ra                                                               (3.9) 

 

Sendo as e bs a fração da radiação extraterrestre em dias claros (n =N). Quando 

não se dispõe dos coeficientes acima, toma-se para valor de as + bs = 0,75 + 2x10
-5z, onde 

é z a altitude local. A equação (10), em dias com nuvens, toma o formato de: 

 

Rs = (as + bs.n/N)Ra                                                         (3.10) 

 

Onde Ra é a radiação solar no topo da atmosfera (MJ.m-2.d-1), dada por: 

 

                 (3.11) 

 

 

Em que Gsc é constante solar = 0,0820 MJ.m-2.d-1; dr é o quadrado da distância 

relativa (sol-terra) em radianos, cuja equação é: 
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                                                             (3.12) 

 

 

Onde J o dia juliano; ϕ  a latitude local em radiano; δ a declinação solar, em 

radiano, e Ws o ângulo horário ao pôr do sol, em radianos. 

 

A seguir são apresentadas as equações para os cálculos de declinação solar (δ) e 

ângulo horário ao por do sol (Ws): 

 

 

                                            (3.13) 

 

 

                                         (3.14) 

 
e) Fluxo de Calor do Solo 

 

                                                      (3.15) 

 

 

Onde G é o fluxo de calor do solo (MJ.m-2.d-1); cs a capacidade calorífica do solo 

(MJ.m-2.d-1); Ti a temperatura do ar no dia i (°C); Ti-1 a temperatura do ar no dia i-1 (°C); 

∆t o intervalo de tempo (dia) e .z a profundidade efetiva do solo (m). 

 

O boletim da FAO 56 (Allen et al., 1998) recomenda que para períodos diários, G 

pode ser desprezível. 

 

f) Constante Psicrométrica (kPa °C-1) 

 

                                                               (3.16) 
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Onde γ é a constante psicrométrica, de acordo com Brunt (1952) citado por Smith 

(1991); λ é o calor latente de evaporação da água = 2,45 MJ.kg-1 a 20°C; cp é o calor 

específico a pressão constante = 1,013.10-3 (MJ.kg-1.°C-1); e P é a pressão atmosférica 

(kPa), conforme Burman (1987) citado por Smith (1991) cuja equação é dada por: 

 

 

                                                (3.17) 

 

Onde z é a altitude local (m); ε = 0,622 a relação entre peso molecular do vapor da 

água e do ar seco. 

 

g) Temperatura média do ar medida a 2m de altura (Tméd) 

 

                                                      (3.18) 

 

 

h) U2 – velocidade média do vento a 2m (m.s-1) 

 

i) Déficit de pressão de vapor DPV em kPa, é expresso pela equação: 

                          DPV = es – ea                                                           (3.19) 

 

A pressão parcial de vapor (ea), de acordo com o Boletim da FAO 56 (Allen et al., 

1998), deve ser calculado a partir da URmáx e URmín, caso os dados estejam disponíveis, 

conforme a equação que segue: 

 

                                   (3.20) 

 

 

Onde e°(Tmín) é a pressão de saturação de vapor para temperatura mínima (kPa) 

eq (6); e°(Tmáx) é a pressão de saturação vapor para temperatura máxima (kPa) eq (5); 

URmáx é a umidade relativa máxima do ar (%); URmín é a umidade relativa mínima do ar 

(%). 
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A relação (1+0,34U2) na equação (1) envolve as resistências da cobertura (rc) e 

aerodinâmica (ra), sendo rc = 70sm
-1 e ra calculada pela equação: 

 

                                         (3.21) 

 

 

Onde ra é a resistência aerodinâmica à transferência turbulenta de vapor e calor 

sensível a partir de superfície da planta; zw a altura de medição da velocidade do vento 

(anemômetro); zp a altura de medição de temperatura e umidade (psicrômetro); zom a altura 

da rugosidade da vegetação (cultura de referência, em m); zov a altura da rugosidade para 

transferência de vapor; d o deslocamento do plano zero na altura da vegetação (m); k1 a 

constante de von Karman = 8,64 x 104 (quando Uz estiver em ms-1) e Uz é a velocidade do 

vento medida a 2m. 

 

3.4 - OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA 
 

Segundo CAMPANA et al (2000), a necessidade de se implementar programas de 

conservação e uso racional de energia elétrica, visando a sua economia é de vital 

importância, visto que, o consumo de eletricidade vem apresentando taxa de crescimento 

significativo, bem como aumento relativo nas despesas das diversas classes de 

consumidores, inclusive os irrigantes. Os programas que visam a conservação da energia 

por meio do gerenciamento pelo lado da demanda (GLD) podem ser mais econômicos 

para a sociedade como um todo, para os consumidores individuais, bem como para as 

concessionárias, diminuindo consideravelmente o custo do kWh e postergando 

investimentos na construção de novas usinas. Dentre os benefícios decorrentes do uso 

racional da energia elétrica, tem-se o aumento da capacidade de atendimento dos requisitos 

de ponta e a redução do impacto ambiental. 

 

 A eficiência energética de um processo pode ser medida em termos da Primeira ou 

da Segunda Lei da Termodinâmica. De acordo com a Primeira Lei, a eficiência é a razão 

entre a energia que sai do processo e a energia que entra nele. Pela Segunda Lei é dada 

como a razão entre a energia teórica mínima utilizada para realizar um processo e a energia 

efetivamente consumida no processo. A produção de equipamentos com consumo mais 
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eficientes implica na conservação de energia que, segundo o PROCEL (Programa de 

Combate ao Desperdício de Energia Elétrica), deve ser entendida como a utilização de uma 

menor quantidade de energia para obtenção de um mesmo produto ou serviço através da 

eliminação de desperdício, do uso de equipamentos eficientes e do aprimoramento de 

processos produtivos (PEREIRA et al, 2004). 

 

 No cenário atual da situação energética do país, ações no âmbito da conservação de 

energia por meio de processos energeticamente eficientes apresentam-se como alternativa 

viável a curto prazo, levando-se em consideração o tempo de implantação de uma nova 

usina geradora, ainda que termoelétrica, e o custo de implantação da mesma PEREIRA et 

al. (2002). 

 

 ANDRADE (1989), citado por CAMPANA et al. (2000) considerou que o principal 

uso final da eletricidade no setor industrial é para o acionamento de força motriz. Motores 

elétricos são equipamentos que fornecem a quantidade de energia mecânica demandada 

pela carga. Isto significa que o rendimento do motor poderá ser insatisfatório (isto ocorre 

quando a carga demandada é muito inferior à potência nominal); neste caso, o uso de força 

motriz poderá ser racionalizado por meio do dimensionamento adequado dos motores 

elétricos e do uso de motores eficientes. Dentre os tipos de motores elétricos existentes, 

destacam-se os motores trifásicos de indução assíncronos de corrente alternada, tipo gaiola 

de esquilo. Sua simplicidade, robustez, maior eficiência e menor custo fazem com que 

sejam os mais utilizados em todos os setores da economia. 

 

 No campo, a irrigação, caracterizada pela aplicação da água sobre uma superfície 

vegetada, é uma das atividades que mais demandam o uso de energia elétrica, sendo 

utilizada principalmente no trabalho de bombeamento. Verifica-se ai, portanto, uma grande 

oportunidade de economia na utilização da eletricidade. 

 

 O dimensionamento de sistemas de bombeamento utilizados para atividade de 

irrigação é baseado na altura manométrica de projeto e na vazão total. A vazão total é 

função de fatores como: (i) necessidade hídrica da cultura; (ii) clima da região; (iii) tipo de 

solo; e (iv) tipo de sistema de irrigação. Já a altura manométrica é o somatório de todas as 

perdas de carga a serem vencidas pelo conjunto motobomba, de forma que o sistema de 
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irrigação possa suprir energia de pressão necessária à operação dos emissores, e vencer a 

altura geométrica da instalação (CAMPANA et al., 2000). 

 

Os benefícios sociais provenientes da agricultura irrigada são imensos e, dentre 

eles, está a recolocação do homem no campo, para cuja fixação é necessário que as tarifas 

de energia sejam adequadas e, simultaneamente, haja racionalização do uso da energia 

elétrica; esta racionalização aumenta a rentabilidade da atividade rural contribuindo, 

portanto, para melhoria da qualidade de vida no campo. O contínuo crescimento da 

população mundial exige uma agricultura competitiva e tecnificada, que possibilite a 

produção de alimentos de melhor qualidade e em maior quantidade, sendo a irrigação uma 

excelente estratégia para o alcance desses objetivos (OLIVEIRA FILHO et al., 2003). 

 

 Comparando-se alguns sistemas de irrigação de lavouras que utilizam a energia 

elétrica para distribuição ou captação dos recursos hídricos, conclui-se que o custo da 

energia elétrica pode chegar a até 30% do custo total da produção (BERNARDO, 1995). 

 

Segundo FACIOLLI (1997), o desenvolvimento agrícola exige novas estratégias 

de produção, com o objetivo de potencializar a produtividade e minimizar riscos na 

produção. Com o aumento da população mundial a produção de alimentos baseada apenas 

na estação chuvosa não é suficiente. O advento da irrigação moderna proporciona a 

produção de alimentos durante todo o ano e com aumento de produtividade. Atualmente, 

quase a metade da população mundial depende de alimentos produzidos mediante a 

aplicação de irrigação.  

 

Se um sistema de irrigação não for bem operado, ocorrerá desperdício ou 

descontrole durante a irrigação, podendo sobrecarregar o conjunto motobomba, cuja 

finalidade é manter a vazão e a pressão da água, conforme planejado. Em um perímetro 

irrigado é crescente o anseio dos irrigantes por uma conduta metodológica do uso da água 

e suas implicações. A produção de alimentos através da irrigação é fator de importância 

não apenas social e econômica, mas também estratégica para a Nação. O uso racional de 

energia na irrigação permite minimizar impactos ambientais e aumentar a atratividade da 

atividade agrícola (OLIVEIRA FILHO et al., 2003). 
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Segundo SOUZA e FRIZZONE (2003), cuidados e atenção especial com o valor do 

fator de potência da instalação devem ser tomados. Dentro das mesmas condições de 

tarifação, a ocorrência de um fator de potência (cos � ) igual a 0,7 aumenta, em média, 

31% as despesas com energia elétrica. Aparelhos elétricos dotados de enrolamentos, como 

os motores e os transformadores, além de consumirem energia ativa solicitam também, em 

um período de tempo, energia reativa para sustentar o fluxo magnético que o seu 

funcionamento necessita.  

 

Com a relação entre estes dois valores determina-se o fator de potência médio 

indutivo (FP) num determinado período. Quando o fator de potência é baixo, surge uma 

série de inconvenientes elétricos para a instalação e para a concessionária. Em razão disto, 

a legislação do setor elétrico prevê através da Resolução ANEEL nº. 456, de 29/11/2000, a 

cobrança de um ajuste devido ao baixo fator de potência para aquelas unidades 

consumidoras que apresentam este fator inferior a 0,92. Quando o fator de potência é 

inferior a 0,92, o total desembolsado pelo usuário a título de ajuste do baixo fator de 

potência se constituirá em um potencial de economia que poderá ser obtido com a adoção 

de algumas medidas (PROCEL, 1992). 

 

PROCEL (1992) cita como principais causas do baixo fator de potência os motores 

e os transformadores operando em vazio. Os motores elétricos e os transformadores 

consomem praticamente a mesma quantidade de energia reativa necessária à manutenção 

do campo magnético, quando operando a vazio ou a plena carga. Entretanto, o mesmo não 

acontece com a energia ativa, que é diretamente proporcional à carga mecânica solicitada 

no eixo do motor ou pelo transformador. Desta forma, quanto menor a carga solicitada, 

menor energia ativa consumida, menor o fator de potência. Motores e transformadores 

superdimensionados também apresentam conseqüências análogas. Geralmente os motores 

são superdimensionados, e transformadores de grande potência são utilizados para 

alimentar, durante longos períodos, pequenas cargas, apresentando, ambos, um bom 

potencial de conservação de energia. Nível de tensão superior à tensão nominal, quando 

aplicada aos motores de indução, provoca o aumento do consumo de energia reativa e, 

portanto, diminui o fator de potência. 
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 Os transformadores são máquinas estáticas que transferem energia elétrica de um 

circuito para outro, fazendo variar os valores de corrente e tensão. Nesta transferência de 

energia ocorrem perdas, que dependem da construção do transformador e do seu regime de 

funcionamento. As perdas são de dois tipos: em vazio (no ferro) e em carga (no cobre). As 

perdas em vazio correspondem às ocorridas no circuito magnético, pelos fenômenos da 

histerese e das correntes de Foucault. As perdas em carga são provocadas por efeito Joule, 

ocasionando aquecimento. O rendimento dos transformadores é, em geral, elevado, 

principalmente se o equipamento é de boa qualidade. O conjunto de suas perdas pode 

parecer desprezível quando comparado à sua potência nominal, tornando-se significativo, 

porém, quando comparado com o consumo total da instalação, uma vez que estes 

equipamentos permanecem em funcionamento, praticamente o tempo todo (COPEL, 

2005). 

 

 Ainda segundo PROCEL (1992), uma instalação operando com baixo fator de 

potência apresenta vários inconvenientes, alem do desembolso provocado pelo seu ajuste 

na fatura mensal de energia elétrica: i) incremento das perdas de potência; ii) flutuações de 

tensão, que podem ocasionar a queima de motores; iii) sobrecarga da instalação, 

danificando-a ou gerando desgaste prematuro; iv) aumento do desgaste nos dispositivos de 

proteção e manobra da instalação elétrica; v) aumento do investimento em condutores e 

equipamentos elétricos sujeitos à limitação térmica de corrente; vi) saturação da 

capacidade dos equipamentos, impedindo a ligação de novas cargas e vii) dificuldade de 

regulação do sistema. 

 

 Os métodos utilizados para a correção do fator de potência deverão ser 

cuidadosamente analisados, já que podem levar a uma solução técnica e economicamente 

não satisfatória. É preciso critério e experiência para efetuar uma adequada correção, 

lembrando que cada caso deve ser estudado especificamente e que soluções imediatas 

podem não ser as mais convenientes. O fator de potência ideal, tanto para os consumidores 

como para a concessionária, seria o valor unitário (1,0), que significa inexistência da 

energia reativa sendo transportada pelo circuito. Entretanto, esta condição nem sempre é 

conveniente e, geralmente, não se justifica economicamente (PROCEL, 1992). 
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 É de uso corrente, na literatura, que a correção efetuada até o valor de 0,95 é 

considerada suficiente. As primeiras medidas que se deve aplicar para correção do baixo 

fator de potência são aquelas relacionadas às condições operacionais e características dos 

equipamentos, consideradas as principais causas de sua ocorrência. A correção do fator de 

potência através da utilização de capacitores estáticos constitui uma solução mais prática e 

geralmente adotada e podem, em princípio, ser instalados em quatro pontos distintos de 

uma instalação: junto às grandes cargas indutivas (motores, transformadores, etc.), no 

barramento geral de baixa-tensão, na extremidade dos circuitos alimentadores e na entrada 

de energia em Alta-Tensão. 

 

 Para cada situação deve ser estudada qual a melhor alternativa, mas no caso de 

motores, a melhor opção é instalar o capacitor próximo da carga, pois esse posicionamento 

alivia toda a instalação elétrica, uma vez que a corrente reativa vai do capacitor às cargas 

sem circular pelo transformador, barramentos, ou outros elementos do circuito. A opção do 

capacitor e da carga motora serem comandados por um único dispositivo é ainda melhor, 

pois não haverá o risco de, em certas horas, a instalação apresentar excesso ou falta de 

potência reativa, obtendo-se, ainda, uma redução no custo pela utilização de um único 

dispositivo de comando e proteção para o conjunto. No que se refere ao dimensionamento 

dos bancos de capacitores, isto é, na determinação da potência reativa em kVAr a ser 

instalada de modo a corrigir o fator de potência, verifica-se que tal problema exige um 

estudo individual, não sendo possível uma solução imediata e simples (COPEL, 2005). 

 

 SOUZA e FRIZZONE (2003) concluem que os menores gastos com energia 

elétrica obtem-se com irrigação noturna, face aos descontos tarifários especiais a que são 

submetidas as atividades irrigantes classificadas pelo setor elétrico brasileiro como 

unidades consumidoras de energia elétrica rurais. 

 
 JÚNIOR et al. (2004) citam que desnecessário acentuar o papel fundamental da 

energia elétrica no incremento da área irrigada no Brasil. Mas, convém insistir que na 

agricultura irrigada a energia elétrica tem destaque especial no custo total anual de 

bombeamento e pode reduzir em até 50% esse custo, em comparação com o motor diesel. 

Por sua vez, o custo da energia elétrica depende da tarifa utilizada (verde, azul ou 

convencional), da época do ano (período úmido ou seco), número de meses e horas de 
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funcionamento diário. Também depende da tarifa especial para irrigantes no período 

noturno, cujos critérios de enquadramento são estabelecidos pela portaria DNAEE 105 de 

03/04/92, e Resolução ANEEL 277 de 19 de julho de 2000. 

 
 SOUZA (2004) citando Fernando Braz Tangerino Hernandez e Marcelo Akira 

Suzuki, afirmou que uma maneira de se reduzir o valor pago pelo consumo de energia 

elétrica na irrigação é utilizar o horário noturno, que pode trazer economia de até 70% no 

valor da tarifa (90% no caso da Região Nordeste do Brasil), e que as tarifas reduzidas são 

cobradas das 21h30 às 6 horas. Ao reduzir a tarifa, as concessionárias estimulam a 

utilização do sistema fora do horário de pico de consumo, que vai das 17h30 às 21h30. A 

irrigação noturna é facilitada quando o irrigante dispõe de sistemas automatizados ou de 

baixa precipitação, que quase não necessitam de mão-de-obra. Outra vantagem da irrigação 

realizada no período noturno é o ganho em eficiência que ela representa, já que a perda de 

água para a atmosfera diminui, pois, à noite, a umidade relativa do ar é maior e a 

velocidade do vento é geralmente menor do que durante o dia. 

 
 ANEEL (1992) em seu Art. 1º (apêndice B) cita que a essas unidades consumidoras 

de energia elétrica serão concedidos descontos especiais na tarifa de consumo de energia 

elétrica utilizada exclusivamente na atividade de irrigação, verificado no período 

compreendido entre as 23 (vinte e três) e às 5 (cinco) horas. Em seu Art. 2º estabelece que 

os descontos aplicáveis às tarifas de consumo correspondente a consumidores do grupo 

"A" pertencente a região Nordeste será de 90% (noventa por cento). Posteriormente essa 

legislação foi alterada, estabelecendo que os descontos especiais nas tarifas de energia 

elétrica de unidades consumidoras da Classe Rural, serão concedidos ao consumo que se 

verifique na atividade de irrigação desenvolvida no horário compreendido entre 21h30 e 6h 

do dia seguinte (ANEEL, 2002).  

 
Recentemente, conforme ANEEL (2006), o desconto especial de 90% para a região 

Nordeste, poderá ser aplicado sobre o consumo de energia elétrica verificado em um 

período diário contínuo de oito horas e trinta minutos, facultado à concessionária ou 

permissionária de distribuição o estabelecimento de escala de horário para início, mediante 

acordo com o respectivo irrigante. ANEEL (2006) garante o período entre 21h30 e 6h do 

dia seguinte, se for da preferência do irrigante, mas não necessariamente tendo que iniciar 

às 21h30min. 
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4 – METODOLOGIA 

 
4.1 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA EXPERIMENTAL EM NEÓPOLIS/SE 

 

O projeto de fruticultura irrigada do Baixo São Francisco Platô de Neópolis fica 

localizado a leste do Estado de Sergipe (Figura 4.1), na margem direita do rio S. Francisco, 

a aproximadamente 40 km de sua foz, abrangendo parte dos municípios de Neópolis, 

Pacatuba, Japoatã e Santana do São Francisco. Dista cerca de 100 km de Aracaju, com 

acesso pelas rodovias SE 304 e SE 202, que fazem a ligação da área do projeto com a BR 

101. O clima da região é classificado como semi-úmido, com chuvas concentradas no 

período de maio a agosto. As precipitações pluviométricas médias situam-se na faixa de  

 

 

 

900 mm a 1000 mm por ano porém ocorrem de forma irregular, acarretando déficit hídrico 

para as culturas no período de setembro a abril. As temperaturas médias estão em torno dos 

26°C e a umidade relativa média é de 73%. O projeto, com área total de 10.432 hectares, 

dos quais 7.053 hectares irrigáveis serão explorados com fruticultura tropical sendo 

Figura 4.1: Mapa de Sergipe com a localização do 
Distrito de Irrigação Platô de Neópolis. 
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contemplada as seguintes culturas: citrus (laranja, tangerina e limão), manga, abacaxi, 

atemóia, mamão, coco anão e híbrido, maracujá, entre outras. A área é subdividida em 40 

lotes, variando de 22 a 533 hectares, ocupados por 40 produtores agrícolas, que exploram a 

terra em regime de concessão de direito de uso em parceria com o governo estadual. Para a 

irrigação é utilizado o sistema de irrigação localizada por gotejamento e micro aspersão e 

uma pequena área de aspersão (pivô central e linear). O projeto dispõe de uma área de 

3.079 hectares de reserva legal e permanente.  

 

O modelo institucional utilizado é do tipo misto com o poder público responsável 

pelo planejamento e construção da infra-estrutura de irrigação fora das parcelas, cabendo a 

iniciativa privada os investimentos nos lotes e a implementação do processo de produção e 

comercialização. A estrutura administrativa proposta para o projeto é do tipo condomínio 

organizada pelos beneficiários sem a participação do Estado, que é representado pela 

ASCONDIR - Associação dos Concessionários do Distrito de Irrigação do Platô de 

Neópolis - criada especificamente para este fim. Os custos com a operação e manutenção 

com a infra-estrutura de uso coletivo é de responsabilidade dos concessionários e 

administrados pela ASCONDIR, limitando-se o Estado a gerenciar os contratos de 

concessão, acompanhar o desenvolvimento dos lotes e fiscalizar, junto a Ascondir, a 

manutenção, conservação e o uso da infra-estrutura de captação, adução e distribuição de 

água para as parcelas (ASCONDIR, 2004). 

 

O projeto foi concebido visando a utilização eficiente dos recursos naturais, a 

diversificação da produção agrícola, a implantação de agroindústrias, o incremento de 

produção, o aumento de produtividade, a rentabilidade dos empreendimentos agrícolas e a 

contribuição do projeto para aumento do emprego e renda na região. Os benefícios 

preconizados na implantação do projeto, há cerca de 10 anos, eram que a estabilidade 

ocorresse em 2009 gerando em torno de 15.000 empregos diretos na agricultura e na 

agroindústria associada, um volume de produção de 340.000 t e receita bruta de US$ 42 

milhões. Alem desses valores esperava-se, também, uma mudança no perfil sócio 

econômico da região, promovendo significativa melhoria na qualidade de vida das 

populações da região (ASCONDIR, 2004). 
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O sistema de infra-estrutura hidráulica e elétrica necessários à implantação e 

funcionamento do projeto é constituído de: 

 

1. Estação de Bombeamento Principal – EB 1 (Figura 4.2), situada às margens do Rio São 

Francisco, composta por 8 conjuntos moto bombas de eixo vertical com 1.250 cv cada, 

funcionando em paralelo, com capacidade total de 4,11 m³/s e altura manométrica total 

de 111 m; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Uma rede de canais de irrigação, com comprimento total de 52 km, de seção 

trapezoidal e revestida em concreto simples;  

 

3. Três estações localizadas ao longo do canal principal (Figura 4.3), para 

rebombeamento, EB 2, EB 3 e EB 4, com vazões de 0,67 m³/s, 2,43 m³/s e 1,53 m³/s, e 

desníveis geométricos de 9 m, 13 m e 5,2 m, respectivamente;  

 

4. Adutora dupla de recalque da estação principal, em tubulação de ferro com diâmetro de 

900 mm e extensão de 3,08 km; as adutoras de recalque das estações de 

Figura 4.2. Vista da Estação de Bombeamento Principal – EB 1. 
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rebombeamento são de diâmetros 600 mm, 1.200 mm e 900 mm e extensão de 800 m, 

175 m e 94 m, respectivamente; 

 

5. Aproximadamente 244 estruturas (extravasores, comportas, medidores de vazão, 

tomadas laterais, tomadas parcelares, adutoras de recalque, pontos, quedas, descargas 

finais e descargas das adutoras de recalque), construídas ao longo dos canais;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Obras e equipamentos para irrigação parcelar de 42 unidades de irrigação, tais como: 

reservatórios de compensação, estações de pressurização e equipamentos para irrigação 

por aspersão convencional (para abacaxi), microaspersão e gotejamento (para as 

demais culturas).  

 

7. Subestação de conversão elétrica para a estação principal, em tensão de fornecimento 

de 69kV, composta por dois transformadores de força de 69/4,16 kV-7,5 MVA, cada, 

dispositivos de proteção e manobras e chave compensadora para partida das 

motobombas (inoperante à época desse estudo) (Figura 4.4); 

 

8. Três subestações de conversão elétrica para as estações secundárias de 

rebombeamento, EB 2, EB 3 e EB 4, em tensão de fornecimento de 13,8 kV, composta 

Figura 4.3 Vista do canal principal. 
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cada uma por 1 transformador de força de 13.800/380V–500 kVA, 13.800/380V–1000 

kVA e 13.800/380V-300 kVA, respectivamente, cada uma com os dispositivos de 

proteção e manobras e chave compensadora para partida das motobombas; 

 

9. A linha de transmissão em 69 kV, para atender a estação principal, e as linhas e redes 

de distribuição de energia elétrica em 13,8 kV, que atendem as estações secundárias e 

os 40 lotes dos produtores são de propriedade da concessionária regional de serviço 

público de energia elétrica, desonerando o condomínio das despesas relativas a 

operação e manutenção desses ativos; apenas as subestações de conversão elétrica 

fazem parte da infra-estrutura básica do perímetro (ASCONDIR, 2004). 

 

 

A situação atual Distrito de Irrigação Platô de Neópolis mostra que dos 7.053 

hectares de área irrigável 4.494 hectares estão implantados restando 2.559 hectares a 

implantar. As culturas desenvolvidas no projeto são: coco (26,57% da área irrigável), 

laranja (7,17%), limão (8,2%), tangerina (6,35%), manga (6,38%), banana (4,56%), 

maracujá (0,79%), mamão (1,0%), caju (0,85%), atemóia (0,31%), mamona (0,79%), lima 

(0,07%), milho (0,63%). A produção de frutas fechou 2004 com pouco mais de 97 mil 

Figura 4.4 Subestação conversora 69/4,16 kV – 2 x 7,5 MVA. 
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toneladas 51 milhões de frutos de coco, bem aquém das estimativas iniciais, à época da 

implantação do projeto (ASCONDIR, 2004).  

 
 
4.2 – EVAPOTRANSPIRAÇÃO DA CULTURA 
 

Para avaliar o desempenho do sistema de condução e distribuição de água 

utilizado no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis na área sob responsabilidade da 

ASCONDIR, serão examinados e avaliadas as bombas pertencentes a todas as estações de 

bombeamento do sistema (captação, elevação e distribuição da água pelo perímetro 

irrigado do Platô de Neópolis), relativamente às suas características de capacidade, vazão, 

altura manométrica, formas de acionamento etc. 

Como subsídio a otimização do uso da água, a necessidade hídrica de cada 

culturas será determinada em seu respectivo estádio fenológico. Para determinação das 

necessidades hídricas das culturas o método a ser utilizado será o de obter a 

evapotranspiração da cultura (ETc) através de um diagnóstico dos parâmetros ligados ao 

contínuo solo-planta-atmosfera. Para a estimativa da evapotranspiração da cultura (ETc), 

será feito  

                             ETc = ETo x kc                                                            (4.1) 

onde  kc é o coeficiente da cultura, obtido na literatura. Para a estimativa da ETo 

(evapotranspiração de referência) utilizou-se o modelo de Penman-Monteith. Este modelo 

é o recomendado pela FAO como padrão para determinação de demanda 

evapotranspirométrica desde 1998 e está apresentado no boletim FAO 56. Como o modelo 

necessita de informações meteorológicas diárias, utilizaram-se os valores diários de 

temperatura do ar, umidade relativa do ar, velocidade de vento e radiação solar de uma 

estação meteorológica convencional do INMET, localizada na cidade de Propriá/SE, com 

série histórica de 10 anos, que foi escolhida como sendo representativa das condições 

climáticas do Platô de Neópolis, gerada pelo software IRRIGA, que possui um banco de 

dados de todas as estações meteorológicas do INMET, aplicada no software REF-ET, da 

FAO. 
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4.3 –CUSTOS ENERGÉTICOS ASSOCIADOS AOS VOLUMES BOMBEADOS 
 

A coleta de dados foi realizada através de uma série de 5 (cinco) visitas ao Distrito 

de Irrigação Platô de Neópolis, administrada pela ASCONDIR, e localizado nos 

municípios de Neópolis, Japoatã, Santana do São Francisco e Pacatuba, distante 100 kms 

da capital Aracaju, com acesso pelas rodovias SE 304, SE 202 e a BR 101. As informações 

obtidas referem-se ao ano de 2005 e reportam-se a área agrícola irrigável e não irrigável do 

projeto, constando de: 

 

� Sistema hidráulico 

� Detalhamento das estações de bombeamento EB 1, EB 2, EB 3 e EB 4, com 

informações sobre vazão, nº de motobombas, potência, altura manométrica, e 

adutora de recalque; 

� Rede de canais (principal, lateral, sublateral e ramais) com quantidade e 

extensão; 

 

� Lotes parcelares 

� Setorização dos lotes; 

� Área total, área irrigável; 

� Tipo de cultura e área plantada 

� Volume do reservatório de compensação; 

� Volume de água fornecido mensalmente; 

 

� Sistema elétrico 
 

� Potência da estação (kVA); 

� Potência do transformador (kVA); 

� Tensão primária/tensão secundária;  

� Dispositivo de partida; 

 

� Informações operacionais 

� Nº de unidades em funcionamento por dia; 
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� Nº de horas de funcionamento de cada unidade; 

� Vazão (m³/s); 

� Consumo médio (kwh)/demanda (kw)  de cada estação; 

� Tarifas de energia elétrica praticadas na região. 

� Evapotranspiração de referência utilizada para definição do manejo do sistema 

de condução e distribuição de água no Distrito de Irrigação Platô de neópolis; 

� Coeficientes de cultivo (kc), coeficiente de redução (kr) e módulo de irrigação 

por cultivo por hectare. 

 
Análise da adequação das estações de bombeamento 
 

A adequação das estações de bombeamento foi realizada verificando o projeto 

inicial da área experimental, que previa em cada lote uma determinada variedade de 

culturas com as suas respectivas áreas irrigadas; os módulos de irrigação  por cultivo 

(vazão necessária) foram calculados a partir da seguinte expressão: 

aE x 86.400 x 31

1000 x 10Kr x  x Kc x Eto
  Q =                                                    (4.2) 

Onde, 

• Eto é a evapotranspiração potencial determinada para o mês de dezembro, 

considerado para efeito de projeto como o mês de máxima necessidade de água. 

• Kc é o coeficiente de cultivo, variável em função das culturas a serem implantadas no 

projeto; 

• Kr é o coeficiente de redução, variável em função da área molhada durante o manejo 

da irrigação; 

• Ea e a eficiência de aplicação da irrigação, variável conforme o tipo de irrigação 

utilizada, considerada no projeto como sendo de 80%, para o caso de micro-aspersão; 

• Q a vazão em l\s. 

 

Os valores dos coeficientes Kc e Kr utilizados foram obtidos por consenso entre 

os projetistas do Distrito de Irrigação e técnicos da empresa Codevasf, através da literatura, 
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e não são motivos de questionamentos neste trabalho. Os módulos de irrigação para as 

diversas culturas, calculados a partir dos valores estabelecidos para os parâmetros kc e kr e 

a evapotranspiração de referência ETo estão apresentados na tabela 5.2 e foram obtidos a 

partir da equação 4.2 ajustada para um período de 20 horas de irrigação: 

 Conhecidas as áreas e os módulos de irrigação por cultivo, foi calculada a vazão de 

água necessária em cada lote (Q), primeiro considerando a evapotranspiração de referência 

obtida pelo método de Penman-Modificado, e em seguida a vazão necessária a partir da 

evapotranspiração de referência utilizando o método padrão de Penman-Montheith, para 

efeito de comparação. Nos dois casos foi verificada a compatibilidade da vazão necessária 

com a capacidade da estação de bombeamento EB 1, responsável pelo recalque de água do 

ponto de captação até a área do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis. 

 

Análise do volume de água necessário 

O Distrito de Irrigação Platô de Neópolis é dividido para fins operacionais em 

quatro setores, cada um sob a influência de uma estação de bombeamento.  Para cada 

método utilizado para determinação da evapotranspiração de referência calculou-se o 

módulo médio de irrigação de toda área do Distrito, fazendo 

 

                                                                                         (4.3) 

 

Onde  

mmi é o módulo médio de irrigação, em l.s-1.ha-1 

 

Q a vazão necessária a cada lote i do Distrito, em l. s-1 

S a área total do Distrito, em ha.  

O volume de água consumido em cada turno de rega em cada setor foi obtido 

através da expressão: 

VTR = mmi . Ai . 86,4                                                                                (4.4) 

Onde 

VTR é o volume necessário por setor de irrigação em cada turno de rega, em m³; 

S

Qi
mmi

n

1i
∑
==
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Ai é a área de cada lote i em ha.  

O turno de rega médio em cada setor de irrigação foi estimado em função do 

volume de água necessário em cada setor de irrigação, VTR, e o volume de água médio 

utilizado em cada setor de irrigação, durante o mês de maior demanda hídrica, registrado 

no setor de operação do Distrito no período 2004/2005 e acrescido de 10 a 13% para efeito 

de compensação de perdas e problemas eventuais cuja ocorrência paralisam a operação do 

sistema de captação e distribuição de água durante algumas horas, refletindo no histórico 

de informações. A estimativa do turno de rega médio por setor, de acordo com a avaliação 

descrita foi para o setor 1: 15 dias por mês; setor 2: 13 dias por mês; setor 3: 17 dias por 

mês e setor 4 13 dias por mês. O volume mensal consumido por setor de irrigação é obtido 

por 

 VMS = VTR . ND                (4.5) 

Onde  

VMS é o volume mensal necessário por setor de irrigação, em m³; 

ND é o número médio de dias de irrigação estimado para cada setor de irrigação. 

 Com o volume mensal necessário definido para cada setor de irrigação obtido a 

partir dos métodos de Penman-Modificado e Penman-Montheith, foi montado um plano de 

operação para as estações de bombeamento do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis para 

duas situações: a primeira, denominada Situação Atual tenta reproduzir os procedimentos 

ora utilizados pelo setor responsável pela operação do sistema de captação e distribuição 

de água; a segunda, denominado se Situação Proposta, simula uma operação a ser adotada 

pelo citado setor que resulte em otimização dos recursos energéticos para bombeamento e 

em redução dos gastos com energia elétrica. O volume bombeado por cada estação de 

bombeamento foi obtido a partir de: 

 

ND.NH.3600.qV
i

iBOMB ∑=                                                                     (4.6) 

Onde  

VBOMB é o volume bombeado pela estação de bombeamento em m³.s-1;  
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qi  é vazão fornecida pela  motobomba i de cada estação de bombeamento, em m³.s-

1, disponível no manual de operação do sistema; 

NH o número de horas de funcionamento de cada conjunto motobomba, em s; 

ND o número de dias do mês, considerado igual a 30.  

Para VBOMB≅  VMS foi calculado o custo da energia elétrica consumida no trabalho 

de bombeamento, considerando a potência do motor, em kW, o número de horas de 

funcionamento, o horário de funcionamento do motor e as tarifas de energia elétrica 

praticadas na região, segundo a modalidade de consumo (tarifa azul, tarifa verde) e o posto 

tarifário (ponta, fora ponta, horário reservado), em R$.kW-1 para demanda e em R$.kWh-

1para energia. 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Quando, nos perímetros irrigados, a água é aplicada sem que sejam considerados 

aspectos relativos ao clima, às características físico-hídricas do solo e à fenologia da 

cultura, normalmente resulta em perdas de produção, de água ou de energia, bem como na 

possibilidade de contaminação dos lençóis freáticos. 

 

Uma vez implementado o projeto, espera-se corrigir eventuais distorções no 

manejo da irrigação que possam ocorrer na área experimental, procurando aplicar ao solo 

somente a quantidade de água efetivamente exigida pela cultura. O manejo correto de água 

de uma determinada exploração agrícola irrigada propiciará, no campo, a determinação da 

freqüência de aplicação de água pelo sistema de irrigação, como também estabelecerá a 

quantidade real de água que deve ser aplicada, definindo também a quantidade de energia 

elétrica para bombeamento necessária para distribuição da água através da cultura, 

permitindo dessa forma, a condução de uma irrigação mais racional, mais econômica, mais 

eficiente, e em conformidade com as exigências da cultura. Uma irrigação mais eficiente 

significa, em primeiro lugar, o uso prudente da água, um recurso natural da base ecológica 

do planeta de fundamental importância para as atividades econômicas, para o 

desenvolvimento da humanidade e para os seres vivos em geral; em segundo lugar, a 

prática de procedimentos para a conservação energética e a busca por melhores indicadores 

de produtividade agrícolas, reduzindo prejuízos causados pelo excesso e pela escassez, 

diminuindo os custos totais de produção e permitindo uma série de benefícios sócio-

econômicos a serem distribuídos entre as populações envolvidas. 

 
Na figura 5.1 está representada a estimativa da demanda evapotranspirométrica ou 

evapotranspiração de referência utilizando o modelo de Penman-Monteith, calculada 

através do software REF-ET, da FAO, para um período de 365 dias. Utilizando as 

informações meteorológicas históricas obtidas nas estações convencionais do INMET 

realizou-se uma simulação utilizando o software IRRIGA para que as informações 

meteorológicas diárias históricas fossem geradas em um arquivo tipo XLS, a ser utilizado 

pelo REF-ET. A escolha da estação convencional de Propriá, do INMET, como sendo 

representativa da área em estudo seguiu dois critérios: primeiro o da altitude (em metros) 

na qual a estação estava localizada e como segundo critério de escolha usou-se a distância 
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em linha reta (em km) da área em estudo. Os valores diários de cada uma das variáveis 

meteorológicas são as médias dos valores reais ocorridos em cada ano da série histórica de 

10 anos no dia de sua determinação, sendo que o eixo horizontal da figura 5.1 representa 

uma média histórica da demanda evapotranspirométrica para 365 dias.  

 

Aplicando o modelo de Penman-Montheith à série histórica de observações da 

estação meteorológica de Propriá pode-se observar que o valor mínimo da estimativa da 

demanda evapotranspirométrica foi de 2,8 mm e o máximo foi de 6,2 mm. A informação 

da demanda evapotranspirométrica máxima (6,2 mm) é de fundamental importância para o 

planejamento de irrigação em áreas novas deste Distrito, possibilitando o dimensionamento 

de projetos com maior eficiência.  
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Figura 5.1 – Demanda evapotranspirométrica para o Platô de Neópolis calculada pelo 

método de Penman-Montheith. 

 

5.1 - OPERAÇÃO ATUAL DAS ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO 

 
O Distrito de Irrigação Platô de Neópolis se constitui em um cenário de grande 

complexidade no que se refere à operação hidráulica do sistema de irrigação. Esta 

complexidade é representada pelas grandes variações da demanda hídrica e pela relativa 

flexibilidade do sistema de irrigação em atender tais demandas. As variações na demanda 
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hídrica podem ser associadas ao tamanho das parcelas, aos vários arranjos culturais 

escolhidos (frutíferas) e a possibilidade de implantações agrícolas graduais ao longo do 

tempo, o que permite avaliar que a demanda hídrica anual se apresentaria de forma 

crescente ao longo de toda a fase de desenvolvimento das culturas e durante o crescimento 

da superfície cultivada e se apresentaria mais estável quando o perímetro irrigado atingisse 

a fase de plena produção, previsto para ocorrer em torno de seis a oito anos após iniciada a 

operação. Tais características são indicativas de condições de manejo do perímetro 

bastante diversificadas. 

 

O sistema de bombeamento do perímetro Platô de Neópolis foi projetado para 

atender a uma demanda hídrica máxima de 8.345.600 m³ prevista em projeto para ocorrer 

durante o mês de dezembro, o que limita a quota de água normativa ao valor de 33,51 

m³/ha/dia, já considerada as perdas de todo o sistema, estimadas em 10% (dez por cento). 

 

Para a definição da demanda hídrica de cada cultivo em particular previsto para 

ocorrer nos lotes do projeto, necessária para atingir essa quota de água normativa, e 

posterior dimensionamento das instalações hidráulicas do Distrito de Irrigação Platô de 

Neópolis, foi utilizado para o cálculo da evapotranspiração de referência (ETo) o método 

de Penman Modificado, constante do boletim FAO 24, sendo valores obtidos para ETo 

apresentados na tabela 5.1. 

 

 

Tabela 5.1 - ETo pelo método de Penman-Modificado. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL 

ETo FAO 
24 (mm) 

160 144 142 124 110 93 105 108 127 152 165 170 1600 
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Tabela 5.2 - Módulos de irrigação por tipo de cultivo a partir de ETo obtida  pelo método 

de Penman-Modificado (FAO 24). 

Coeficientes 
Cultivo Eto   

(mm) kc kr 

Módulo de 
Irrigação 
(l\s\ha) 

Acerola 170 0,70 0,72 0,480 

Uva 170 0,70 0,59 0,393 

Manga 170 0,80 0,72 0,548 

Abacaxi 170 0,50 1,00 0,476 

Coco 170 0,80 0,72 0,548 

Mamão 170 0,60 0,72 0,411 

Maracujá 170 0,50 0,59 0,281 

Citros 170 0,75 0,72 0,514 

Banana 170 1,00 0,72 0,685 

Tâmara 170 0,80 0,72 0,548 

Figo 170 0,60 0,72 0,411 

Kiwi 170 0,70 0,72 0,480 

Abacate 170 0,55 0,72 0,377 
 

Os módulos de irrigação calculados para as diversas culturas e a superfície de 

irrigação em cada lote permitem calcular a vazão necessária a ser entregue em cada 

parcela.  O total das vazões necessárias em todos os lotes do Platô de Neópolis atinge o 

montante de 3,61 m³/s, conforme discriminado na tabela 5.3. Por esse valor, podemos 

concluir que o dimensionamento da estação de bombeamento principal EB 1 está em 

conformidade com as necessidades hídricas previstas inicialmente para o perímetro. 

 

Tabela 5.3 - Vazão necessária calculada por Penman-Modificado (FAO 24). 

 

Área 7.229 hectares 

Módulo Médio de Irrigação 0,499 l/s 

Vazão Total 3.606 m³/s 
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Os valores mensais da demanda evapotranspirométrica calculadas pelo método 

padrão de Penman-Montheith para o Distrito de Irrigação Platô de Neópolis estão 

apresentados na tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 - ETo pelo método de Penman-Montheith (FAO 56). 

Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

Eto Pmon (mm) 160 143 141 111 92 81 82 97 117 154 168 164 1510 

 

Utilizando os mesmos valores para kc e kr e calculando módulos de irrigação para 

as diversas culturas, a partir da evapotranspiração de referência Eto obtida pelo método 

padrão de Penman-Montheith os novos módulos de irrigação estão apresentados na tabela 

5.5, também ajustados para um período de 20 horas de irrigação. 

 

 

Tabela 5.5 - Módulos de irrigação por tipo de cultivo a partir de ETo obtida  pelo método 

de Penman-Montheith (FAO 56). 

Coeficientes 
Cultivo Eto   

(mm) kc kr 

Módulo de 
Irrigação   
(l\s\ha) 

Acerola 168 0,70 0,72 0,474 

Uva 168 0,70 0,59 0,389 

Manga 168 0,80 0,72 0,542 

Abacaxi 168 0,50 1,00 0,470 

Coco 168 0,80 0,72 0,542 

Mamão 168 0,60 0,72 0,406 

Maracujá 168 0,50 0,59 0,278 

Citros 168 0,75 0,72 0,508 

Banana 168 1,00 0,72 0,677 

Tâmara 168 0,80 0,72 0,542 

Figo 168 0,60 0,72 0,406 

Kiwi 168 0,70 0,72 0,474 

Abacate 168 0,55 0,72 0,373 
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O total da nova vazão necessária ao Distrito de Irrigação Platô de Neópolis é de 

3,58 m³/s, conforme discriminado na tabela 5.6, permitindo que a estação de bombeamento 

principal EB 1 opere com maior disponibilidade em relação às necessidades hídricas 

previstas para o perímetro, reduzidas em 0,7% em função da utilização do método padrão 

para o cálculo da evapotranspiração de referência. 

 

Tabela 5.6 - Vazão necessária calculada por Penman-Montheith (FAO 56). 

Área  7.229 hectares 

Módulo Médio de Irrigação 0,495 l/s 

Vazão Total 3,58 m³/s 

Variação -0,7% 

 

 

Atualmente, com o perímetro operando há 10 anos, a área plantada situa-se em 

torno 4.254 ha, que corresponde a 58% da área total do projeto, e o volume mensal 

máximo consumido foi de 2.334.514 m³, sem considerar as perdas, ocorrido no mês de 

janeiro/2004. A quota normativa atual, com perdas estimadas em 10%, está em torno de 20 

m³/ha/dia, perfazendo 60% do valor limite, o que demonstra um equilíbrio entre os valores 

previstos na ocasião da elaboração do projeto e os praticados atualmente. 

 

Os custos operacionais envolvidos na distribuição de água no Distrito de Irrigação 

Platô de Neópolis apresentam-se relativamente altos face ao grande consumo de energia 

elétrica atrelado ao projeto, principalmente para vencer o desnível de 111 metros entre a 

estação de captação EB 1, às margens do rio São Francisco, e os primeiros lotes e demais 

estações de bombeamento do projeto. Dessa forma, a operação deste sistema de irrigação 

em particular apresenta um viés econômico muito forte, uma vez que todo o processo 

necessita apresentar padrões de eficiência os mais elevados possíveis no que diz respeito 

ao uso da água e ao consumo de energia elétrica. 

 

Quanto à utilização de energia elétrica no Distrito de Irrigação Platô de Neópolis 

esta se iniciou sob a égide da Portaria nº 105, de 1992, do DNAEE – Departamento de 
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Águas e Energia Elétrica, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e predecessor da 

atual Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, que prescrevia um desconto 

especial de 90% (noventa por cento) para consumos de energia elétrica em atividades de 

irrigação verificadas entre 23h30min e 06h00min do dia seguinte. Nessa ocasião, houve 

conflitos de interpretação da referida portaria entre a concessionária de serviços públicos 

de eletricidade e a ASCONDIR, responsável pela operação do perímetro, com a alegação 

pela concessionária que a estação principal EB 1 não deveria fazer jus ao desconto especial 

uma vez que se tratava de bombeamento de água para posterior distribuição e não 

utilização direta na irrigação. Esta Portaria, no decorrer dos anos, sofreu alterações. A 

primeira, através da Resolução ANEEL nº 277, de 2000, incluiu o bombeamento de água 

para utilização em atividades de irrigação no desconto especial da Portaria nº105, 

eliminando, assim, os conflitos de interpretação. Esta resolução teve impacto altamente 

positivo na operação da estação de bombeamento EB 1 do projeto Platô de Neópolis, cuja 

função principal é o bombeamento de água para posterior utilização nos lotes parcelares do 

perímetro.   

 

A segunda alteração veio através da Resolução ANEEL nº 540, de 2002 que 

ampliava o horário do desconto especial no fornecimento de energia elétrica para 

atividades de irrigação para o período compreendido entre as 21h30min e as 06h00min 

horas do dia seguinte. O impacto dessa alteração também foi positivo para todo o projeto, 

tanto para as estações de bombeamento quanto para os lotes parcelares, pois das vinte 

horas em que estava prevista a operação do sistema de irrigação, oito horas e meia fariam 

jus ao desconto especial previsto em legislação.  

 

A última alteração aconteceu através da Resolução ANEEL nº. 207, de 

09/01/2006, onde permaneceu o desconto especial de 90 % (noventa por cento) para o 

fornecimento de energia elétrica em atividades de irrigação e o período contínuo de oito 

horas e trinta minutos, facultado o estabelecimento de escala de horário para início do 

período de desconto através de acordo entre a concessionária de serviços públicos de 

energia elétrica e o usuário irrigante. Esta última alteração não produziu um impacto direto 

sobre os custos de energia elétrica utilizada no Platô de Neópolis. Mas permitirá 

negociações com a concessionária no sentido de estudar um período de tarifa reduzida fora 

do período noturno atualmente praticado, o que tornaria possível algumas vantagens 
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indiretas, como a redução de custos administrativos, a exemplo do adicional noturno 

devido aos empregados que trabalham durante a madrugada, melhoria nas condições de 

segurança dos operadores de estações e canaleiros, em função da condição remota da área 

em questão, e aumento da eficiência operativa, dado que certas manobras realizadas no 

período noturno são prejudicadas pela condição de pouca visibilidade. É importante 

observar aqui que o trabalho noturno vem sendo motivo de reclamações constantes por 

parte dos empregados do perímetro. Até o presente momento a empresa concessionária de 

serviços de eletricidade não concordou com a alteração do horário reservado ao desconto 

especial. 

 

Para bombear os cerca de 2.334.514 m³ distribuídos atualmente, a estação de 

bombeamento EB 1 funciona das 21h30min às 09h00min do dia seguinte, operando 

sempre com quatro motobombas. Após a partida da primeira motobomba aguarda-se um 

período de 15 minutos para a partida da segunda moto bomba, e assim sucessivamente até 

que as quatro das seis unidades disponíveis atualmente entrem em funcionamento (duas 

unidades encontravam-se fora de operação, desmontadas para serviços de manutenção). 

Esses quinze minutos de espera entre a partida de um motor e a partida do motor 

subseqüente têm explicação entre os operadores como necessários para a estabilização da 

corrente de partida de cada motor, que chega a 750 Amperes em 4.160 volts, cerca de cinco 

vezes o valor da corrente nominal de funcionamento, e também como forma de impedir 

que ocorra a partida de dois motores simultaneamente.  Na realidade, não há razão que 

justifique esse procedimento, pois alem de circuitos de intertravamento que impedem 

partidas múltiplas, o processo de partida de cada máquina (transitório) não leva mais do 

que alguns segundos, sendo que o restante do tempo de espera se constitui em perda de 

tempo de bombeamento de água sob uma tarifa de energia elétrica bastante reduzida 

através de um desconto especial de 90%, contribuindo, apenas, para aumentar os custos 

com bombeamento, conforme discriminado nas tabelas 5.8 e 5.9. 

 

5.2 - OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 1 

 

A área do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis para fins de operação é dividida 

em quatro setores. O setor 1 é possui oito lotes parcelares (um desativado) que totalizam 

1.407 ha dos quais 751 ha são irrigados, com capacidade de armazenamento de 52.292 m³  
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através de reservatórios de acumulação localizados junto a tomada d’água de cada um dos 

lotes. São desenvolvidas nesse setor culturas de banana, coco, limão, mamão, manga e 

tangerina. Este setor é atendido diretamente pela estação de bombeamento principal EB 1. 

O setor 2 possui uma estação de bombeamento, a EB 2, que é alimentada pela EB 1, e 

atende a 13 lotes parcelares (dois desativados) com área total de 1.157 ha, dos quais 852 ha 

são irrigados. A capacidade de armazenamento desse setor é de 46.933 m³ e nele são 

desenvolvidas culturas de atemóia, banana, coco, goiaba, laranja, limão, mamão, manga, 

maracujá e tangerina. O setor 3 é atendido pela estação de bombeamento EB 3, que recebe 

a água diretamente da estação EB 1; possui 16 lotes parcelares (seis desativados) com área 

equivalente a 2.020 ha, sendo que 1.015 ha irrigados. Apresenta 79.866 m³ de capacidade 

de armazenamento e desenvolve cultivos de coco, laranja, limão, mamão, manga, maracujá 

e tangerina. O setor 4 é atendido pela estação de bombeamento EB 4 que recebe a água da 

EB 3, e possui 20 lotes parcelares (seis desativados) que totalizam 2.646 ha dos quais 

1.635 ha são irrigados. A capacidade de armazenamento desse setor é de 99.628 m³ e nele 

são desenvolvidos culturas de banana, caju, coco, laranja, limão, mamão, manga, maracujá 

e tangerina. 

 

 

 

Figura 5.2: Setorização da área do Distrito de Irrigação Platô de 
Neópolis para fins de operação. 
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A estação de bombeamento EB 1 supre o setor de irrigação 1 e fornece água para 

as outras estações de bombeamento do perímetro suprirem os demais lotes dos setores 2, 3 

e 4. O volume de água mensal necessário, utilizando o método Penman FAO 24 (módulo 

médio de irrigação 0,499 l/s/ha) está apresentado na tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 - Volumes mensais de água necessários calculados por Penman-Modificado 

(FAO 24), bombeados pela estação EB 1, conforme operação atual. 

Setor de Irrigação 
 

Área irrigada (ha) Volume necessário por mês (m³) 

Setor 1  751 484.703 

Setor 2  852 477.526 

Setor 3  1.015 747.864 

Setor 4  1.635 905.806 

Total 4.253 2.615.899 

 

 

Os volumes bombeados por cada eletrobomba da estação EB 1 para suprir as 

necessidades de água em todos os setores do projeto, dentro do plano de operação atual, 

estão discriminados na tabela 5.8, inclusive com o esquema escalonado de partida dos 

motores. 
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Tabela 5.8 - Volumes de água bombeados pela estação EB 1, conforme operação atual. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Bomba 
nº 4 

Volume total 
bombeado 

(m³) 

Potência (kw) 1.008 - - -  

Vazão estimada (m³/s) 0,75 - - -  21:30 às 21:45 
Volume bombeado 

(m³) 
20.250 - - - 20.250 

Potência (kw) 1008 1.008 - -  

Vazão estimada (m³/s) 0,68 0,68 - -  21:45 às 22:00 
Volume bombeado 

(m³) 
18.225 18.225 - - 36.450 

Potência (kw) 1008 1.008 1.008 -  

Vazão estimada (m³/s) 0,59 0,59 0,59 -  22:00 às 22:15 
Volume bombeado 

(m³) 
16.038 16.038 16.038 - 48.114 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008  

Vazão estimada (m³/s) 0,52 0,52 0,52 0,52  22:15 às 22:30 
Volume bombeado 

(m³) 
14.054 14.054 14.054 14.054 56.214 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008  

Vazão estimada (m³/s) 0,52 0,52 0,52 0,52  22:30 às 06:00 
Volume bombeado 

(m³) 
421.605 421.605 421.605 421.605 1.686.420 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008  

Vazão estimada (m³/s) 0,52 0,52 0,52 0,52  06:00 às 09:00 
Volume bombeado 

(m³) 
192.083 192.083 192.083 192.083 768.333 

Volume total bombeado (m³) 682.255 662.005 643.780 627.742 2.615.781 

 

 

5.3 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 1 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o respectivo custo mensal referentes ao mês 

de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 1, conforme o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.9. 
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Tabela 5.9 - Consumo e custo com energia elétrica estimados para operação atual. 

Itens Quantidade Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 1.200 kWh   0,14042       168,50  

Consumo fora da ponta 413.347 kWh   0,08487  35.080,74  

Demanda na ponta 36 kW   3,47000       844,92  

Demanda fora da ponta 4.032 kW   5,65000  22.782,26  

Conif 982.863 kWh   0,00943    9.268,40  

Despesas com f.de pot. (ferif) 9.829 kWh   0,00943         92,68  

Despesas com f.de pot. (fdrp) 18,00 kW 22,03000       396,54  

Despesas com f.de pot. (fdrf) 98,29 kW   5,65000       555,32  

Despesas com f.de pot. (ferp) 1.140,00 kWh 0,14042        60,08  

Despesas com f.de pot. (ferf) 15.294 kWh 0,08487   1.297,99  

PIS/COFINS 9%      6.358,27  

Total 77.005,70  

Valores e tarifas em reais. 
 

 

5.4 - PROPOSTA PARA A OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB1 

A proposta para uma operação mais econômica da estação de bombeamento EB 1 

inicia-se com uma antecipação para as 20h30min do início das atividades de irrigação no 

Platô de Neópolis. Essa antecipação permitirá que as estações de bombeamento EB 2, EB 3 

e EB 4 operem durante todo o horário reservado para o desconto especial, uma vez que a 

água gasta entre uma hora a uma hora e meia para percorrer o canal principal e chegar às 

demais estações para distribuição, e que não ocorre na operação atual do sistema. Como a 

utilização de toda a área irrigável pelas culturas ainda não ocorreu, a proposta é bombear 

todo o volume necessário (com a demanda hídrica calculada pelo método padrão) para a 

irrigação dos lotes dentro do período de tarifa reduzida. A estação EB 1 deverá operar com 

cinco motobombas ao invés das quatro utilizadas no procedimento atual e deverá ser 

também reduzido para o mínimo possível o tempo de espera entre a partida de um motor e 

a partida do motor subseqüente, tempo esse que deve ser o necessário apenas para a 

abertura do registro de saída de cada moto bomba, que parte sem carga, considerado aqui 

como sendo no máximo cinco minutos. Vale ressaltar que o ponto no sistema elétrico 

interligado da região nordeste onde estão instalados as motos bombas do projeto Platô de 

Neópolis favorece, pelo elevado nível de curto circuito (cerca de 380 MVA em 69 kV), a 

partida dos motores. O volume de água mensal necessário para irrigação de todos os 
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setores do perímetro, utilizando o método padrão Penman-Montheith (módulo médio de 

irrigação 0,495 l/s/ha) está apresentado na tabela 5.10. 

 
Tabela 5.10 - Volumes mensais de água necessários calculados por Penman-Montheith 

(FAO 56), a serem bombeados pela estação EB 1, conforme operação proposta. 

Setor de Irrigação Área irrigada (ha) Vol. mensal necessário (m³) 

Setor 1 751 480.818 

Setor 2 852 473.698 

Setor 3 1.015 741.869 

Setor 4 1.635 898.545 

Total 4.253 2.594.930 

 

Os volumes bombeados pela estação EB 1 para suprir as necessidades de água 

dentro do plano de operação proposto, inclusive com o novo esquema de escalonamento de 

partida das eletrobombas, com no máximo de cinco minutos, estão discriminados na tabela 

5.11. 

 
Tabela 5.11 - Volumes de água a serem bombeados pela estação EB 1, conforme a 

operação proposta. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Bomba 
nº 4 

Bomba 
nº 5 

Volume total 
bombeado 

(m³) 

Potência (kw) 1.008      

Vazão estimada (m³/s) 0,75      20:30 às 20:35 

Volume bombeado (m³) 6.702     6.702 

Potência (kw) 1.008 1.008     

Vazão estimada (m³/s) 0,67 0,67     20:35 às 20:40 

Volume bombeado (m³) 6.064 6.064    12.127 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008    

Vazão estimada (m³/s) 0,59 0,59 0,59    20:40 às 20:45 

Volume bombeado (m³) 5.326 5.326 5.326   15.978 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008   

 Vazão estimada (m³/s) 0,52 0,52 0,52 0,52   20:45 às 21:30 

Volume bombeado (m³) 42.169 42.169 42.169 42.169  168.674 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008 1.008  

Vazão estimada (m³/s) 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63  21:30 às 01:38 

Volume bombeado (m³) 282.133 282.133 282.133 282.133 282.133 1.410.664 

Potência (kw) 1.008 1.008 1.008 1.008   

Vazão estimada (m³/s) 0,52 0,52 0,52 0,52   

Volume bombeado (m³) 245.140 245.140 245.140 245.140  980.561 01:38 às 06:00 

Volume total bombeado 
(m³) 

587.533 580.831 574.767 569.441 282.133 2.594.706 
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5.5 - CUSTO ESTIMADO PARA A OPERAÇÃO PROPOSTA DA ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 1 

 

Os quantitativos e o custo mensal com energia elétrica referentes ao mês de 

máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 1, conforme o plano de operação proposto, estão discriminados na tabela 

5.12. 

 

Tabela 5.12 - Custo estimado para a operação proposta. 

Itens Quant. Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 1.289 kWh   0,14042       181,00  

Consumo fora da ponta 105.847 kWh   0,08487    8.983,22  

Demanda na ponta 36 kW 23,47000       844,92  

Demanda fora da ponta 5.040 kW   5,65000  28.477,82  

Conif 1.153.427 kWh   0,00943  10.876,82  

PIS/COFINS         4.442,74  

Total 53.806,52  

Valores e tarifas em reais. 
 

Comparando a situação atual com a situação proposta percebe-se uma economia 

mensal de R$ 23.199,18, o equivalente a 30%, nas despesas com energia elétrica na 

estação de bombeamento EB 1, modificando os horários de funcionamento e suprimindo as 

despesas com energia reativa através de equipamentos de correção de fator de potência, 

eliminando as penalidades a que o projeto atualmente está sujeito.  

 

5.6 - OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 2 
 

A estação EB 2 atende um setor contendo apenas lotes parcelares, em número de 

13 e totalizando uma área de 1.157 ha dos quais 852 ha são irrigados. O volume de água 

necessário por mês calculado pelo método de Penman FAO 24 é de 477.526 m³. Os 

volumes bombeados pela estação EB 2 para suprir as necessidades de água dentro de seu 

setor de irrigação, considerando o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.13. 
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Tabela 5.13 - Volumes de água bombeados pela estação EB 2, conforme operação atual. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Volume total 
bombeado (m³) 

Potência (kw) 59 59 59   

Vazão estimada (m³/s) 0,17 0,17 0,17   22:36 às 06:00 

Volume bombeado (m³) 135.864 135.864 135.864 407.592 

Potência (kw) 59       

Vazão estimada (m³/s) 0,22       06:00 às 09:20 

Volume bombeado (m³) 69.984     69.984 

Volume total bombeado (m³) 205.848 135.864 135.864 477.576 

 

 

5.7 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 2 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o respectivo custo mensal referentes ao mês 

de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 2, conforme o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.14. 

 

Tabela 5.14 - Custo estimado da operação atual. 

Itens Quantidade Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 85 kWh 0,83282       70,79  

Consumo fora da ponta 5.310 kWh 0,08955     475,51  

Demanda fora da ponta 177 kW   11,950  2.115,15  

Conif 39.294 kWh 0,00995     390,98  

Despesas com f.de pot. (ferf) 1.609 kWh 0,08955     144,09  

Despesas com f.de pot. (fdrf) 350 kW 0,83282     291,49  

Despesas com f.de pot. (ferif) 97 kWh 0,00995         0,97  

PIS/COFINS 9%         314,01  

Total    3.802,97 

Valores e tarifas em reais. 
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5.8 - OPERAÇÃO PROPOSTA PARA A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 2 

O volume de água mensal necessário, calculado pelo método padrão de Penman-

Montheith, para suprir as necessidades hídricas neste setor de irrigação, considerando o 

plano de operação proposto, é de 473.698 m³ e estão discriminados na tabela 5.15. 

 

Tabela 5.15 - Volumes de água bombeados pela estação EB 2, conforme operação 

proposta. 

Horário  
Bomba 

nº 1 

Bomba 

nº 2 

Bomba 

nº 3 

Volume total 

bombeado (m³) 

Potência (kw) 59 59 59  

Vazão estimada (m³/s) 0,19 0,19 0,19  21:36 às 05:30 

Volume bombeado (m³) 157.842 157.842 157.842 473.526 

Volume total bombeado (m³) 157.842 157.842 157.842 473.526 

 

5.9 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO PROPOSTA PARA A ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB2 

 

Os quantitativos e o custo mensal com energia elétrica referentes ao mês de 

máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 2, conforme o plano de operação proposto, estão discriminados na tabela 

5.16. 

 

Tabela 5.16 - Custo estimado da operação proposta. 

Itens Quant. Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 85 kWh   0,83282          70,79 

Consumo fora da ponta 0 kWh   0,08955                 - 

Demanda fora da ponta 177 kW     11,950     2.115,15 

Conif 41.949 kWh   0,00943        395,58 

PIS/COFINS          232,34 

Total 2.813,86 

Valores e tarifas em reais. 
 

Comparando as duas situações percebe-se uma economia mensal de R$ 513,39, o 

equivalente a 12%, nos custos com energia elétrica na estação EB 2, antecipando-se os 

horários de funcionamento e corrigindo as despesas com energia reativa através de 
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equipamentos de correção de fator de potência, eliminando as penalidades a que a estação 

EB 2 atualmente está sujeita.  

 
5.10 - OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 3 

 
A estação EB 3 atende ao setor 3 contendo lotes parcelares, em número de 16 e 

totalizando uma área de 2.020 ha dos quais 1.015 ha são irrigados e também à estação de 

bombeamento EB 4, que atende ao setor 4. O volume de água mensal necessário para 

atender a maior demanda hídrica anual, calculado pelo método de Penman FAO 24, é de 

1.653.670 m³, neste setor de irrigação, considerando o plano de operação atual, estão 

discriminados na tabela 5.17. 

 
Tabela 5.17 - Volumes mensais de água calculados por Penman-Modificado (FAO 24), 

bombeados pela estação EB 3, conforme operação atual. 

Setor de Irrigação Volume necessário por mês (m³) 

Setor 3  747.864 

Setor 4  905.806 

Total 1.653.670 

 
Os volumes bombeados por cada eletro bomba da estação EB 3 para suprir as 

necessidades de água no setor correspondente, dentro do plano de operação atual, estão 

discriminados na tabela 5.18. 

Tabela 5.18 - Volumes de água bombeados pela estação EB 3, conforme operação atual. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Bomba 
nº 4 

Vol. Total 
bombeado (m³) 

Potência (kw) 115 115 115 115   

Vazão estimada (m³/s) 0,48 0,48 0,48 0,48   23:00 às 06:00 
Volume bombeado 

(m³) 
362.880 362.880 362.880 362.880 1.451.520 

Potência (kw) 115 115       

Vazão estimada (m³/s) 0,48 0,48       06:00 às 07:00 
Volume bombeado 

(m³) 
51.840 51.840     103.680 

Potência (kw) 115         

Vazão estimada (m³/s) 0,48         07:00 às 09:00 
Volume bombeado 

(m³) 
98.496       98.496 

Volume total bombeado (m³) 513.216 414.720 362.880 362.880 1.653.696 
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5.11 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 3 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o respectivo custo mensal referentes ao mês 

de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 3, conforme o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.19. 

 

Tabela 5.19 - Custo estimado da operação atual. 

Itens Quant Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 85 kWh 0,83282       70,79  

Consumo fora da ponta 13.800 kWh 0,08955  1.235,79  

Demanda fora da ponta 460 kW   11,950  5.497,00  

Conif 96.600 kWh 0,00995     961,17  

Despesas com f.de pot. (ferf) 3.519 kWh 0,08955     315,13  

Despesas com f.de pot. (fdrf) 23 kW   11,950     274,85  

Despesas com f.de pot. (ferif) 28.980 kWh 0,00995     288,35  

PIS/COFINS       777,88  

Total 9.420,95  

Valores e tarifas em reais. 
 

5.12 - OPERAÇÃO PROPOSTA PARA A ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 3 

 

O volume de água mensal necessário para atender a maior demanda hídrica anual, 

calculado pelo método padrão de Penman-Montheith, é de 1.640.414 m³, neste setor de 

irrigação, considerando o plano de operação proposto, estão discriminados na tabela 5.20. 

 

Tabela 5.20 - Volumes mensais de água calculados por Penman-Montheith (FAO 56), 

bombeados pela estação EB 3, conforme operação proposta. 

Setor de Irrigação Volume necessário por mês (m³) 

Setor 3 741.869 

Setor 4 898.545 

Total 1.640.414 
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Os volumes bombeados por cada eletro bomba da estação EB 3 para suprir as 

necessidades de água no setor correspondente, dentro do plano de operação proposto, estão 

discriminados na tabela 5.21. 

 

Tabela 5.21 - Volumes de água bombeados pela estação EB 3, conforme operação 

proposta. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Bomba 
nº 4 

Vol. Total 
bombeado (m³) 

Potência (kw) 115 115 115 115  

Vazão estimada (m³/s) 0,48 0,48 0,48 0,48  22:05 às 06:00 

Volume bombeado (m³) 410.106 410.106 410.106 410.106 1.640.423 

Volume total bombeado (m³) 410.106 410.106 410.106 410.106 1.640.423 

 

 

5.13 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO PROPOSTA PARA A ESTAÇÃO  DA 

BOMBEAMENTO EB 3 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o seu respectivo custo mensal relativo ao 

mês de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 3, conforme o plano de operação proposta, estão discriminados na tabela 

5.22. 

 

Tabela 5.22 - Custo estimado de energia elétrica para a EB 3 segundo plano de operação 

proposto. 

Itens Quant Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 40 kWh 0,83282       33,31  

Consumo fora da ponta 0 kWh 0,08955               - 

Demanda fora da ponta 460 kW   11,950  5.497,00 

Conif 108.606 kWh 0,00943  1.024,15 

PIS/COFINS       589,90 

Total 7.144,37 
Valores e tarifas em reais. 
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Comparando as duas situações para a estação de bombeamento EB 3 percebe-se 

uma economia mensal de R$ 2.009,29, o equivalente a 19%, nos custos com energia 

elétrica na estação EB 3, antecipando os horários de funcionamento para utilizar somente o 

horário de tarifa reduzida e corrigindo as despesas com energia reativa através de 

equipamentos de correção de fator de potência, eliminando as penalidades a que esta 

estação atualmente está sujeita.  

 

5.14 - OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 4 

 

A estação EB 4 atende um setor contendo apenas lotes parcelares, em número de 

16 e totalizando uma área de 2.646 ha dos quais 1.636 ha são irrigados. O volume de água 

necessário por mês calculado pelo método de Penman FAO 24 é de 905.806 m³. Os 

volumes bombeados pela estação EB 4 para suprir as necessidades de água dentro de seu 

setor de irrigação, considerando o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.23. 

 

Tabela 5.23 - Volumes de água bombeados pela estação EB 4, conforme operação atual. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Volume total 
bombeado (m³) 

Potência (kw) 48 48 48  

Vazão estimada (m³/s) 0,38 0,38 0,38  23:36 às 06:00 

Volume bombeado (m³) 262.656 262.656 262.656 787.968 

Potência (kw) 48    

Vazão estimada (m³/s) 0,38    06:00 às 09:00 

Volume bombeado (m³) 117.785   117.785 

Volume total bombeado (m³) 380.441 262.656 262.656 905.753 

 

 

5.15 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO ATUAL DA ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 4 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o respectivo custo mensal referentes ao mês 

de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 4, conforme o plano de operação atual, estão discriminados na tabela 

5.24. 
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Tabela 5.24 - Custo estimado da operação atual. 

Itens Quant Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 50 kWh   0,83282       41,64  
Consumo fora da ponta 4.166 kWh   0,08955     373,08  
Demanda fora da ponta 145 kW     11,950  1.734,68  
Conif 27.871 kWh   0,00995     277,32  
Despesas com f.de pot. (ferf) 1.042 kWh   0,08955       93,27  
Despesas com f.de pot. (ferp) 162 kWh   0,83282     134,50  
Despesas com f.de pot. (fdrf) 44 kw 11,95000     520,40  
Despesas com f.de pot. (ferif) 1.477 kWh   0,00995       14,70  
PIS/COFINS 9%        283,31  

Total 3.472,90  
Valores e tarifas em reais. 

 

5.16 PROPOSTA PARA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO EB 4 

 

O volume de água mensal necessário, calculado pelo método padrão de Penman-

Montheith, para suprir as necessidades hídricas neste setor de irrigação, considerando o 

plano de operação proposto, é de 898.545 m³ e estão discriminados na tabela 5.25. 

 

Tabela 5.25 - Volumes de água bombeados pela estação EB 4, conforme operação 

proposta. 

Horário  
Bomba 
nº 1 

Bomba 
nº 2 

Bomba 
nº 3 

Volume total 
bombeado (m³) 

Potência (kw) 48 48 48   

Vazão estimada (m³/s) 0,376 0,376 0,376   22:15 às 00:02 

Volume bombeado (m³) 300.699 300.699 297.143 898.541 

Volume total bombeado (m³) 300.699 300.699 297.143 898.541 

 

5.17 - CUSTO ESTIMADO DA OPERAÇÃO PROPOSTA PARA A ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO EB 4 

 

Os quantitativos de energia elétrica e o seu respectivo custo mensal relativo ao 

mês de máxima demanda hídrica anual necessários para o funcionamento da estação de 

bombeamento EB 4, conforme o plano de operação proposta, estão discriminados na tabela 

5.26. 
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Tabela 5.26 - Custo estimado da operação proposta. 

Itens Quant Unidade Tarifa Valor  

Consumo na ponta (média) 50 kWh 0,83282         41,64  

Consumo fora da ponta 0 kWh 0,08955                 - 

Demanda fora da ponta 145 kW   11,950    1.734,68  

Conif 32.099 kWh 0,00943       302,69  

PIS/COFINS         187,11  

Total 2.266,12  

Valores e tarifas em reais. 

 

Comparando as duas situações para a estação de bombeamento EB 4 percebe-se 

uma economia mensal de R$ 983,72, o equivalente a 26%, nos custos com energia elétrica 

na estação EB 4, antecipando os horários de funcionamento para utilizar somente o horário 

de tarifa reduzida e corrigindo as despesas com energia reativa através de equipamentos de 

correção de fator de potência, eliminando as penalidades a que esta estação atualmente está 

sujeita.  

 
5.18 – COMPARATIVO ENTRE O PLANO DE OPERAÇÃO ATUAL E O PLANO 

DE OPERAÇÃO PROPOSTO 

 
5.18.1 - Economia com Água 
 

A economia que poderia ser obtida com a água no Distrito de Irrigação Platô de 

Neópolis em função da utilização do modelo padrão de Penman-Montheith para o cálculo 

da evapotranspiração de referência, ETo, ficou em torno de apenas 1%, o que demonstra 

que o modelo utilizado durante a confecção do projeto, o Penman-FAO 24, apresenta 

consistência em relação ao modelo padrão, conforme discriminado na tabela 5.27. 

 
Tabela 5.27 - Economia com água na irrigação. 

 EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 Total 

Situação atual   484.703    474.220    747.864    905.806     2.612.593  

Situação proposta   480.818    470.419    741.869    898.545     2.591.651  

Economia mensal       3.885        3.801        5.995        7.261          20.943  

Economia mensal (%) 1% 1% 1% 1% 1% 

Valores em m³. 
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5.18.2 - Economia com Quantitativos de Energia Elétrica Ativa e Reativa 

 
A economia total com energia elétrica, em kWh, ativa e reativa excedente, devido 

a operação das estações com baixo fator de potência, nas simulações para o trabalho de 

bombeamento dos novos quantitativos de água em função da adoção do modelo padrão de 

Penman-Montheith, resultaram em 12% para o total das quatro estações, conforme 

discriminado por estação de bombeamento na tabela 5.28. 

 
Tabela 5.28 - Economia com energia elétrica em kWh no trabalho de bombeamento. 

 EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 Total 

Situação atual 1.423.672     46.395    142.984     34.767    1.647.819  

Situação proposta 1.260.563     42.034    108.646     32.149    1.443.392  

Economia mensal     163.109       4.361      34.338       2.619       204.427  

Economia mensal (%) 11% 9% 24% 8% 12% 

Valores em kWh. 

 
5.18.3 - Economia com o Custo da Energia Elétrica 

 
A economia mensal obtida, em reais, resultante dos novos quantitativos de água e 

energia elétrica, e também da realocação dos horários de bombeamento, otimizando a 

aplicação da resolução normativa nº. 207/2006, da ANEEL – Agência Nacional de Energia 

Elétrica, que permite descontos especiais na atividade de irrigação, chegou ao montante de 

R$ 27.671,65 (vinte e sete mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), 

perfazendo 30% em relação ao plano de operação atual, conforme discriminado por 

estação de bombeamento na tabela 5.29. 

 

Tabela 5.29 - Redução no custo com energia elétrica em reais (R$) no trabalho de 

bombeamento. 

 EB 1 EB 2 EB 3 EB 4 Total 

Situação atual   77.005,70   3.802,97    9.420,95    3.472,90    93.702,52  

Situação proposta   53.806,52   2.813,86    7.144,37    2.266,12    66.030,87  

Economia mensal (%)   23.199,18     989,12    2.276,58    1.206,78    27.671,65  

Economia mensal (R$) 30% 26% 24% 35% 30% 

Valores em reais. 
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6 – CONCLUSÕES 

 

Com relação aos cálculos utilizados para determinação da evapotranspiração de 

referência, necessários a determinação da demanda hídrica das culturas desenvolvidas no 

perímetro irrigado do Distrito de Irrigação Platô de Neópolis e para o manejo do sistema de 

captação e distribuição de água na área do condomínio, feitos durante a elaboração do 

projeto, se mostraram consistentes quando comparado ao método padrão de Penman-

Montheith, resultando em economias inferiores a 1% no volume de água a ser bombeada 

para o projeto. 

 

Os equipamentos utilizados para o bombeamento e transporte de água do ponto de 

captação, no rio São Francisco, até o local onde se desenvolvem as culturas também se 

apresentaram adequados sob o ponto de vista de capacidade e vazão. 

 

Quanto aos aspectos operacionais ligados ao consumo de energia elétrica o plano 

de operação proposto nesse trabalho mostra a possibilidade real de conservação na energia 

utilizada no bombeamento em 204,4 Mwh relativo ao mês de maior demanda hídrica, o 

correspondente a 12% desse consumo mensal. Possibilita, também, economias no custo de 

energia elétrica através da melhor utilização da legislação que rege as tarifas de 

fornecimento de energia elétrica para o setor de irrigação, através do melhor 

aproveitamento do horário reservado. 

 

Sugere-se, alem da utilização do plano operacional aqui proposto, o investimento 

urgente na instalação de bancos de capacitores para compensação da energia reativa em 

todas as estações de bombeamento, porem cuidados especiais deverão ser tomados na 

compensação da estação de bombeamento principal EB 1, devido ao seu porte e ao nível de 

tensão de operação (4.160 volts), considerado industrialmente como média tensão. O 

investimento na compensação de reativos da estação EB 1 terá um retorno ao caixa dos 

responsáveis pela operação do Distrito em um prazo estimado de 10 (dez) a 15 (quinze) 

meses. 
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As economias obtidas com energia, um dos principais itens de custo do 

condomínio que faz a gestão do perímetro, sejam por conservação ou devido a melhor 

utilização da legislação, podem chegar a R$ 27.671,25, relativamente ao mês de maior 

demanda hídrica, totalizando uma redução de 30% em relação a essa despesa no citado 

mês. Espera-se que essas economias possam trazer maior sustentabilidade ao Distrito de 

Irrigação Platô de Neópolis e serem revertidas na expansão da área plantada, de modo a 

influenciar positivamente as condições sócio econômicas nos municípios circunvizinhos. 
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APÊNDICE A 
 

Comparação entre a tarifa média de energia elétrica classe rural/NE, a tarifa média para 

todas as classes/NE e a tarifa rural/NE se a mesma fosse corrigida pela inflação medida 

pelo governo (IPCA). 
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                                   Figura 8: Comparação tarifa de energia elétrica rural/NE e inflação 

                       

 

  
                                                                                                                                                                                           VALORES EM REAIS 

ANO TARIFA CLASSE 
RURAL/NE 

TARIFA MÉDIA TODAS 
AS CLASSE/NE 

CORREÇÃO RURAL/NE 
PELO IPCA 

1995 55,12 57,99 55,12 

1996 62,60 72,98 67,23 

1997 69,17 73,85 73,55 

1998 67,24 78,37 77,03 

1999 71,29 85,23 78,30 

2000 79,33 94,17 85,23 

2001 87,36 105,53 90,28 

2002 103,04 116,99 97,16 

2003 120,39 136,58 111,21 

2004 141,18 163,75 119,78 

2005 157,57 211,53 128,66 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
APÊNDICE B 

Portaria DNAEE 105/1992, Resolução ANEEL 277/2000, Resolução 
ANEEL 540/2002 e Resolução Normativa ANEEL 207/2006 

 
 


