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Fig. 3. Tubulayoes de pve com diferentes diametros

As dimensoes de tubos de polietileno para irrigal;ao
localizada encontradas no mercado brasileiro sao:
ON 10, ON 12, ON 13, ON 15, ON 16, ON 20 e
ON 26 (Fig. 41.
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As tubulal;oes de PVC utilizadas nos sistemas de
irrigal;ao sao c1assificadas em soldavel, roscavel e
engate rapido. As do tipo soldavel tem a seu
diametro nominal (ONI especificado em milfmetros
(mml, enquanto as dos tipos roscavel e engate
rapido, em polegadas ("I.
Oeve ser observado que, para fazer a junl;ao de
tubulal;oes soldavel com roscavel, as conexoes
nao obedecem ao padrao das medidas
internacionais, pois 1" corresponde a 25,4 mm. No
entanto, nas operal;oes usuais, uma conexao de
%" se encaixa em tubulal;oes de 20 mm, de 3/4"
em 25 mm, de 1" em 32 mm, de 1.W' em 50 mm,
de 2" em 60 mm, etc. (Fig.51.
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TUBULA90ES DE PVC E
POLIETILENOUTILIZADAS

EM PROJETOS DE
IRRIGA9AO

a planejamento de sistemas de irrigal;:ao exige,
alem de conhecimentos sobre a cultura a ser
irrigada, conhecimentos especificos de hidraulica,
devendo ser realizado por tecnico especializado.
Para dimensionar hidraulicamente sistemas de
irrigal;:ao, deve ser observado que a vazao e
funl;:ao do diametro da tubulal;:ao, da velocidade
da agua e das resistencias (atrito) que 0 material
constituinte da tubulal;:ao oferece a passagem da
agua. Para um mesmo material e mesma vazao, as
tubulal;:oes de maiores diametros apresentam
menores perdas de carga (pressao), 0 que resulta
em maior pressao disponfvel na tubulal;:ao e um
sistema de irrigal;:ao mais equilibrado e precise na
distribuil;:ao da agua.
Para c1assifical;:aodos tipos de tubulal;:oes, utiliza-
se metodos que se baseiam na sua resistencia a
pressao e no seu diametro. as dados que devem
ser observados sac os seguintes: pressao de
servil;:o maxima ou pressao nominal (PN), diametro
nominal (ON), que corresponde ao diametro
externo medio do tubo, e espessura da parede.
As tubulal;:oes sac importantes itens no custo do
sistema de irrigal;:ao, correspondendo a,
aproximadamente, de 45% a 50% do valor total
do material a ser utilizado. Por este motivo, 0

produtor deve ser capaz de identificar as
tubulal;:oes que serao adquiridas para montagem
do seu sistema de irrigal;:ao. As especifical;:oes
tecnicas estao impressas na longitudinal dos tubos

segundo 0 padrao da Associal;:ao Brasileira de
Normas Tecnicas (ABNT), devendo 0 consumidor
ficar atento as caracterfsticas do produto.

A pressao de servil;:o indica a resistencia que as
tubulal;:oes devem ter ao fluxo de agua provocado
pelo bombearnento. As linhas da rede de distribuicao
de agua de um sistema de irrigal;:ao operam em .
condil;:oes diversas (distintas faixas de pressao de
servil;:o), em funl;:ao da sua localizal;:ao em relal;:ao ao
ponto de bombeamento. A pressao de servico dos
tubos de PVC disponfveis no mercado brasil~iro sac
as seguintes: 400 kPa (PN 40), 600 kPa (PN 60),
750 kPa (PN 75), 800 kPa (PN 80), 1250 kPa (PN
125) e 1500 kPa (PN 150) (Fig. 1).

Fig. 1. Tubula<;:oes com pressoes nomina is diferentes -
PN 40 e PN 80

No caso de pequenos sistemas de irrigal;:ao baseados
em caixa d' agua (pressao de servil;:o ate 100 kPa)
podem ser utilizadas tubulal;:oes tipo esgoto (branca)
PN 18 (Fig. 2).
A pressao de servil;:o dos tubos de polietileno

utilizados em sistemas de irrigal;:ao localizada sac:
200 kPa (PN 20), 300 kPa (PN 30) e 400 kPa (PN
40).

Para aquisil;:ao de tubulal;:oes e necessario que 0

usuario observe os diametros nominais e as
espessuras das paredes, pois as mesmas
apresentam grande varial;:ao, de acordo com 0

fabricante. Normalmente, 0 diametro da tubulacao
de um fabricante nao corresponde ao diametro 'das
conexoes de outro, requerendo perfcia adicional na
montagem dos sistemas.
as tubos e conexoes de PVC utilizados nos
sistemas de irrigal;:ao sac de cor azul, embora nao
haja impedimento tecnico para utilizal;:ao dos
tubos de cor marrom (mais usuais na construcao
civil). A opl;:ao pelos azuis se deve ao prel;:o .
reduzido em razao da menor incidencia de
impostos, por serem destinados a agricultura.

As tubulal;:oes de PVC sac apresentadas em
barras de 6m e nos diametros ON 20, ON 25, ON
32, ON 50, ON 75, ON 100, ON 125, ON 150,
ON 200, ON 250 e ON 300, sendo a unidade 0

milfmetro (Fig. 3).


