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O pivô central tem sido amplamente utilizado na irrigação do Brasil, totalizando cerca de 650.000 ha
representando 20% da área total irrigada, com destaque na cafeicultura das regiões do Triângulo e Alto
Paranaíba em Minas Gerais, Norte do Espírito Santo e Oeste da Bahia. Neste cenário, o uso da irrigação tem
se tornado cada vez mais freqüente, porém nem sempre seguindo padrões corretos de dimensionamento e
manejo. A necessidade de otimizar o uso da água e da energia elétrica conduziu ao desenvolvimento de novos
emissores, como o LEPA (“Low energy precision application” ou aplicação precisa de água com baixo consumo
de energia). Devido às características de aplicação de água de forma localizada e também por ser um sistema
recentemente desenvolvido, existem controvérsias quanto à economia de água devido a utilização dos emissores
do tipo LEPA, e necessidade de estudos quanto a metodologia para avaliação da uniformidade de aplicação de
água em sistemas pivô central equipado com estes emissores. Com vista a contribuir no estabelecimento de
metodologia para avaliação da uniformidade de aplicação de água em sistemas de irrigação por pivô central
equipado com emissores tipo LEPA, desenvolveu-se um Dispositivo para medição da vazão do emissor tipo
LEPA, e determinou-se qual o número de emissores a ser avaliados em campo (100%, 50% ou 25%). Os
testes preliminares para desenvolvimento do Dispositivo, foram conduzidos em uma Área de Observação e
Pesquisa em Cafeicultura Irrigada, localizada no trecho da rodovia MG 280 (Viçosa–Paula Cândido) km 15,
pertencente ao Município de Paula Cândido (20052S e 42058W), Minas Gerais, utilizando um pivô central da
marca VALLEY equipado com emissores tipo LEPA. Com o intuito de validar a praticidade do uso do Dispositivo
em campo, foram realizados testes nos municípios de Patrocínio, Estrela do Sul e Uberlândia, localizados na
região do Triângulo Mineiro, sendo avaliados seis sistemas de irrigação por pivô central equipado com
LEPA. Para se obter as uniformidades de aplicação de água dos pivôs, foi utilizado o Dispositivo para medição
da vazão, sendo realizada três coletas de vazão em cada emissor ao longo da linha lateral. Um ponto importante
a ser analisado é a necessidade ou não de se avaliar todos os bocais, para aferir a uniformidade de aplicação
de água do sistema. Para tanto, foram feitas avaliações da vazão utilizando o Dispositivo em todos os bocais
em dois raios (aclive e declive), e testes utilizando 100%, 50% e 25% dos emissores, observando sempre a
posição do emissor selecionado em relação à base do pivô central, buscando, desta forma, resultados que
otimizassem o tempo de coleta e a praticidade das avaliações. A avaliação da uniformidade de aplicação de
água dos sistemas e a avaliação de desempenho da irrigação, foi feita utilizando o programa computacional
AVALIA. A partir dos dados de precipitação obtidos ao longo do pivô, determinou-se o perfil de distribuição
das lâminas de irrigação, e parâmetros importantes para avaliar o desempenho da irrigação. Os testes preliminares
utilizando um pivô central de 2,04 ha instalado na área experimental localizada em Paula Cândido, MG,
serviram para o aperfeiçoamento do Dispositivo de medição de vazão do emissor tipo LEPA. As avaliações
realizadas na região do Triângulo Mineiro, permitiram validar o uso do Dispositivo que contribui para eliminar
erros associados às medidas de vazões, quando se utiliza metodologias tradicionais, contribuindo, assim, para
alcançar resultados mais precisos. O tempo necessário para avaliar um raio, variou de 35 minutos para um
pivô de 2,04 ha a 4,5 horas para um pivô de 117,0 ha, comprovando a praticidade do uso do Dispositivo, que
permite a coleta de vazão em tempo hábil. Outras vantagens inerentes ao Dispositivo são o preço baixo das
peças utilizadas para a sua montagem e a facilidade de elaboração do mesmo. A metodologia que avaliou 50%
dos emissores não diferiu da metodologia que avalia 100% dos emissores, em todos os sistemas avaliados
com exceção para o pivô 7 que apresentou diferença estatística entre as metodologias propostas para a
análise do coeficiente de uniformidade de Christiansen. A avaliação de apenas 25% dos emissores apresentou
os menores valores para os coeficientes de uniformidade em dois sistemas de irrigação avaliados, diferindo-se
estatisticamente das demais metodologias, tornando-se importante estudos posteriores para quantificar a real
contribuição desta metodologia. Diante do exposto acima, a avaliação de 50% dos emissores em sistemas
pivô central equipado com LEPA, foi a que permitiu alcançar os melhores resultados, quanto a economia de
tempo na avaliação e confiabilidade dos dados coletados.
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