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RESUMO 

 

O sistema de irrigação por pivô apresenta um potencial de redução de consumo de 

energia elétrica quando está irrigando em declive, uma vez que é projetada para 

atender o ponto de maior demanda de potência, em aclive. Sendo assim, o inversor 

de frequência é uma alternativa para essa redução de consumo de energia elétrica 

em pivô central. O inversor de frequência permite um ajuste na demanda de potência 

no motor, através do controle da velocidade de rotação. O objetivo desse trabalho foi 

obter uma ferramenta computacional para análise da viabilidade econômica do uso do 

inversor de frequência em pivô central. Essa ferramenta computacional foi 

desenvolvida em linguagem de programação Object Pascal por meio do ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE) Delphi Community Edition.  Esse software realiza 

simulações da operação do pivô central nas diferentes posições na área irrigada 

gerando dados de saída de desempenho do pivô central com e sem a interferência do 

inversor de frequência. Por fim, o software indica a viabilidade ou não da aquisição do 

inversor de frequência considerando a topografia local, os indicadores econômicos, a 

tarifa de energia elétrica local, as horas trabalhadas anuais e o custo do inversor de 

frequência. Esses dados considerados são variáveis que alteram a viabilidade 

econômica da utilização do inversor de frequência. De acordo com a simulação 

realizada pelo software, o inversor de frequência diminuiu a média da pressão no 

sistema, de 39,2 mca (sem inversor) para 19,8 mca (com inversor), diminuindo a 

potência e, consequentemente, o consumo e custo de energia elétrica do sistema, 

apresentando uma redução de custo energético de 31,6 %. 

 

Palavras-chave: Economia de energia. Índices econômicos. Irrigação. Programa 

Computacional.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Center pivot irrigation system has the potential to reduce electricity consumption when 

irrigating downhill, since it is designed to meet the point of greatest power demand, on 

a uphill. Thus, frequency inverter is an alternative for this reduction of electric power 

consumption in center pivot, after all, this equipment allows an adjustment in power 

demand in the motor, through the control of the rotation speed. The purpose of this 

work was to obtain a computational tool to analyze the economic viability of using the 

frequency inverter in center pivot. This computational tool was developed in the Object 

Pascal programming language through the Delphi Community Edition integrated 

development environment (IDE). This software performs simulations of the center pivot 

operation in different positions in the irrigated area, generating performance output 

data from the center pivot with and without the frequency inverter interference. Finally, 

the software indicates the viability or not of the frequency inverter acquisition 

considering local topography, economic indicators, local electricity tariff, hours worked 

annually and the frequency inverter cost. These data considered are variables that 

alter the economic viability of using the frequency inverter. According to the simulation 

performed by the software, the frequency inverter decreased the average pressure in 

the system, from 39.2 mca (without inverter) to 19.8 mca (with inverter), decreasing 

power and, consequently, consumption and electricity cost of the system, presenting 

a reduction of energy cost of 31.6%. 

 

Keywords: Computational Program. Economic Indexes. Energy Saving. Irrigation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A irrigação por aspersão é responsável por 54% das áreas irrigadas no Brasil, 

sendo que 19,6% são por pivô central segundo o Censo Agropecuário de 2006 (IBGE, 

2012). No entanto, em um estudo realizado por ANA (2016) calculou-se um 

crescimento de 43,3% da área equipada por pivô central em relação ao Censo 

Agropecuário de 2006, tendo-se identificado 19.892 equipamentos ocupando 1,275 

milhão de hectares.  

As principais culturas sob pivôs centrais são: algodão, soja, cana-de-açúcar, 

milho (maior peso da classe cereais), feijão e batata e, dentre as lavouras 

permanentes, destacam-se café e laranja (IBGE, 2009; ANA, 2016). 

O sistema de irrigação por pivô central está presente em áreas extensas de 

plantio comercial. Nas áreas irrigadas com acentuada declividade e em equipamentos 

de grande porte, geralmente encontramos uma considerável variabilidade de pressão 

ao longo da linha lateral do sistema, acreditando-se existir um potencial de redução 

de consumo de energia quando este opera na condição em declive, principalmente. 

A agricultura moderna para suprir as necessidades do mercado que cada dia 

se mostra mais competitivo e exigente, depende da energia elétrica para aumentar 

sua produtividade. Nas condições brasileiras, a variável mais importante no custo final 

da irrigação é a energia elétrica. Esse recurso, aliado à escassez de água e a rápida 

elevação dos custos de produção tornam interessante o uso racional de energia 

elétrica e da água, afinal podem resultar em uma economia considerável, além de ser 

ambientalmente correto. Uma solução para economizar energia elétrica é variar a 

altura manométrica ao longo do giro do pivô central, mantendo a uniformidade 

(CARVALHO e OLIVEIRA, 2014). 

O inversor de frequência é uma boa alternativa para economia de energia 

elétrica em pivô central. Esse equipamento é instalado no motor que alimenta o 

bombeamento e, através do controle da velocidade de rotação desse motor, ocorre a 

variação da sua potência de acordo com uma programação prévia realizada no 

inversor de frequência. 

Na situação de operação do pivô central irrigando em declive (maior altura 

manométrica), onde a solicitação de potência no eixo do motor elétrico é menor, a 

potência demandada no motor poderá ser menor que na situação irrigando em aclive 

(menor altura manométrica), gerando economia no consumo de energia. 
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No entanto, a viabilidade econômica do inversor de frequência depende de 

muitas variáveis, tais como: topografia da área; características do sistema de 

bombeamento e do sistema de irrigação pivô central; número de horas de irrigação 

por ano; taxa mínima de atratividade; custo do inversor de frequência; e custo da 

energia elétrica local. Variáveis essas, específicas para cada caso devendo ser 

analisada caso a caso. 

Há necessidade ainda de uma adequada simulação do desempenho hidráulico 

do pivô central com o inversor de frequência para quantificar a economia de energia 

gerada. Esta avaliação envolve coleta de dados e diversos cálculos e simulações, os 

quais são complexos. 

Dada a ausência de um software específico, torna-se oportuno e relevante o 

desenvolvimento de um programa computacional que permita realizar, a partir de 

dados básicos, as simulações necessárias para avaliar a viabilidade econômica da 

adoção do inversor de frequência no pivô central.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

2 OBJETIVO 

Obter uma ferramenta computacional para análise da viabilidade econômica do 

uso do inversor de frequência em pivô central. 

 

2.1 Objetivos específicos 

− Desenvolvimento de um módulo para cálculos envolvendo a atuação do inversor; 

− Desenvolvimento de um módulo para execução da análise de viabilidade 

econômica; 

− Execução da análise geoestatística para caracterização da dependência 

espacial da pressão com a atuação do inversor de frequência e sem a atuação 

do inversor de frequência. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 O Sistema de Irrigação Pivô Central 

Em 1948, Frank L. Zybach construiu o primeiro pivô central e em 1954 vendeu 

os direitos de fabricação para a empresa americana Valley. No Brasil, esse 

equipamento apenas apareceu em meados de 1970 (LIMA, 2019). 

O sistema de irrigação pivô central é muito utilizado por apresentar algumas 

vantagens em relação a outros sistemas de irrigação, tais como: alto potencial de 

uniformidade se bem dimensionado e manejado, alto grau de automação, capacidade 

de aplicação de água e nutrientes em vários tipos de solos, culturas e condições 

topográficas (VALÍN et al., 2012). 

Estruturalmente, o pivô central (Figura 1A) apresenta um ponto fixo (Figura 1B) 

ao qual estão conectadas torres móveis que sustentam a linha lateral, cada torre 

apresenta duas rodas em sua base, as quais se deslocam ao longo da área formando 

um círculo. A água é emitida sob pressão pelos emissores montados na linha lateral 

ou suspensos por mangueiras flexíveis (ALMASRAF et al., 2011). 

O pivô central, que consiste de uma única lateral, gira em torno do centro de 

um círculo, nesse centro está presente a torre fixa. Nessa torre fixa, ocorre o 

suprimento de água. A água é conduzida até o centro da área a ser irrigada por 

adutora enterrada ou, então, a fonte de água encontra-se no centro da área. A linha 

lateral, que se inicia a partir dessa torre fixa, é metálica, escorada por torres em 

formato de “A” e conectadas entre si por juntas flexíveis. Em cada torre está presente 

um motor elétrico permitindo o acionamento independente das torres móveis (IBGE, 

2009). 

A movimentação das torres ocorre através do ajuste da velocidade da última 

torre com as torres internas, toda vez que o ângulo de declinação entre cada vão 

supera um ângulo limite pré-determinado, a torre se desloca. A canalização entre duas 

torres é chamada de lance, onde estão alocados os emissores que distribuem a água 

enquanto o sistema se movimenta pelo campo (PICCOLI, 2011).  

Recomenda-se que pivôs centrais sejam empregados para irrigar áreas de até 

117 hectares (BRASIL, 2006), no entanto, na prática tem-se pivôs centrais com área 

superior à essa recomendação.   
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Figura 1 -  Pivô central (A) e Torre fixa (B) 

 

 

Devido ao sistema de irrigação por pivô central ser instalado geralmente em 

grandes áreas, é comum essas áreas apresentarem diferenças topográficas 

significativas. Por exemplo, a recomendação segundo alguns autores é de tolerância 

de até 30% de declividade na direção radial para vãos entre torres de até 30 metros. 

Outros autores afirmam que essa mesma declividade (30%) pode ser tolerada ao 

longo dos círculos, na direção tangencial (BRASIL, 2006). 

Essa considerável variação topográfica aceitável para esse sistema de 

irrigação acarreta variações de pressão ao longo do sistema. Ao se realizar o projeto 

do pivô central é considerado apenas a condição mais crítica (aclive), o que pode 

gerar um gasto de energia desnecessário quando o sistema se encontra em uma 

posição de declividade diferente (BERNARDO et al., 2006; LIMA, 2009; LUDWIG, 

2015). 

Para minimizar os efeitos dessa variação de pressão são utilizados reguladores 

de pressão que dissipam a pressão na descarga deles em valores desejados dentro 

de uma faixa definida de pressão de entrada (LIMA et al., 2009), ou seja, dissipam a 

pressão excessiva que ocorre em determinados posições da linha lateral mantendo 

um valor ajustado de pressão na entrada dos emissores, garantindo uma melhor 

uniformidade de aplicação de água no solo.  

Von Bernuth e Baird (1990) citado por Lima et al. (2007) citam que a pressão 

na entrada de um emissor pode variar por fatores hidráulicos ou diferenças 

topográficas, dessa forma o regulador de pressão tem a função de manter a pressão 

de saída dentro de um intervalo de pressão, independentemente da pressão de 

entrada. Sendo assim, é um equipamento dissipativo de pressão. 

A 
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Visando a necessidade de regular a pressão na linha lateral e, também diminuir 

o desperdício de energia elétrica que esse excesso de pressão no sistema acarreta, 

um recurso que tem sido utilizado é o inversor de frequência que, por meio da 

mudança na velocidade de rotação do motor reduz a potência do sistema motobomba 

(AZEVEDO, 2003), economizando, assim, energia elétrica.  

Segundo Marcuzzo e Wendland (2010), a tarifa da energia elétrica está entre 

os fatores que influenciam no custo operacional de um sistema de irrigação. 

 

3.1.1 Determinação da pressão na linha lateral 

Para determinar a pressão na linha lateral, trecho-a-trecho, é necessário 

determinar primeiramente outros itens, como: vazão e perda de carga trecho-a-trecho.  

A vazão de entrada do pivô central (Equação 1) será o somatório das vazões 

dos emissores (Equação 2) segundo Frizzone et al.(2011). 

 

𝑄 = ∑ 𝑞0
𝑛
𝑖=0                                                                                                                                               (1) 

 

Em que: Q - vazão de entrada do pivô central, m³ s-1; qo - Vazão do emissor, m³ s-1. 

 

𝑞0 = 𝐶𝑑𝐴√2𝑔𝐻                                                                                                                                       (2) 

 

Em que: qo - Vazão do emissor, m³ s-1; Cd - Coeficiente de descarga do emissor, 

adimensional; A - área do orifício do emissor, m²; g - aceleração da gravidade, m s-2; 

H - pressão no emissor, mca. 

De acordo com Silva (2011), o coeficiente de descarga (Cd) varia entre 0,88 e 

0,98. Para bocais do fabricante Senninger, estimou-se um valor médio de 0,93 na 

pressão de operação de 10 PSI.  

A perda de carga trecho-a-trecho pode ser determinada pela equação de 

Darcy-Weisbach (Equação 3), também conhecida como fórmula universal por ser 

aplicável para cálculo de escoamento de qualquer líquido em condutos forçados 

(AZEVEDO NETTO et al., 1998).  

 

ℎ𝑓 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑣2

2𝑔
                                                                       (3) 
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Em que: hf - Perda de carga, mca; Q - vazão na entrada da linha, m³ s-1; v- velocidade 

média da água na tubulação, m s-1; L - comprimento do trecho da tubulação, m; D – 

diâmetro interno da tubulação, m; f - coeficiente de atrito, adimensional; g - aceleração 

da gravidade, m s-2. 

O coeficiente de atrito pode ser obtido pelo Ábaco de Moody ou calculado pela 

equação de Swamee (Equação 4) que pode ser utilizada na situação de regime 

laminar ou turbulento, em condutos lisos ou rugosos de diversas formas (Swamee, 

1993).  

𝑓 = {(
64

𝑅𝑒
)

8

+ 9,5 [ln (
𝜀

3,7𝐷
+

5,74

𝑅𝑒0,9
− (

2500

𝑅𝑒
)

6

) ]
−16

}

0,125

                                               (4) 

 

Em que: Re – número de Reynolds, adimensional; ε- rugosidade absoluta, m e D – 

diâmetro da tubulação, m. 

A rugosidade absoluta recomendada para o aço galvanizado novo é de 0,00015 

m segundo Azevedo Netto et al. (1998). O número de Reynolds pode ser determinado 

pela Equação 5. 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 𝐷

𝜗
                                                                       (5) 

 

Em que: 𝑣 - velocidade a água, m s-1; ϑ - viscosidade cinemática da água (m2 s-1); D - 

diâmetro da tubulação, m.  

 

A pressão ao longo da linha lateral de pivôs centrais deve ser calculada trecho-a-

trecho.  

 

3.1.2 Determinação da pressão em um ponto na linha lateral 

Para a determinação matemática da pressão em um ponto qualquer na linha 

lateral de pivô central pode-se utilizar a Equação 6 (adaptada de: SCALOPPI e 

ALLEN, 1993; MORENO et al., 2012; citada em LUDWIG, 2015). 

 

𝐻𝑥 = 𝐻𝑎𝑛𝑡 − ℎ𝑓𝑠 − ∆𝑧𝑠                                                     (6) 

 



26 
 

 

 

Em que: Hx - pressão no ponto x ao longo da tubulação, mca; Hant - pressão no 

emissor anterior, mca; hfs - perda de carga no trecho s (entre emissores adjacentes), 

mca; ∆zs - diferença de cota entre emissores adjacentes, m. 

A diferença de cota pode ser calculada de acordo com a Equação 7.  

 

∆𝑧𝑠 = 𝑧𝑠 − 𝑧𝑠−1                                                          (7) 

 

Em que: zs = cota emissor s, m; zs-1 = cota emissor anterior à s, m.  

 

A pressão disponível no pivô central está diretamente relacionada com a 

declividade da área e, no caso do pivô central, como ele caminha por uma área 

extensa, ocorre uma variação, ora está em aclive maior ou menor, ora está em declive 

maior ou menor. No dimensionamento do pivô central, essa variação não é atendida, 

considera-se apenas a condição crítica de aclive (LIMA, 2009).   

Medeiros et al. (2004) analisando o potencial de economia de energia elétrica 

em sistemas de irrigação tipo pivô central classificou os equipamentos pela área 

irrigada e pela inclinação do terreno. Realizou essa classificação em função da 

importância da inclinação do terreno verificada por Alves (2001) e Cendes (2004) que 

concluíram que a economia de energia cresce conforme aumenta a declividade do 

terreno. Justificaram isso pelo maior desnível entre o ponto central e o ponto mais 

externo da área irrigada que pode ser compensado pelo acionamento da velocidade 

variável no sistema de bombeamento. 

 

3.1.3 Sistemas de bombeamento 

O sistema de bombeamento é o encarregado de fornecer pressão e vazão ao 

sistema de irrigação, sendo assim, o responsável pela maior parte do consumo da 

energia no sistema de irrigação. Dessa forma é importante que se realize um perfeito 

dimensionamento do sistema de bombeamento para redução de custos (MORAES et 

al., 2011). 

Esse dimensionamento é realizado a partir da determinação da demanda de 

pressão que corresponde a altura manométrica (Hbomba) do sistema e pode ser obtida 

pela equação 8, adaptada de AZEVEDO NETTO et al. (1998). 

 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐻0 + ℎ𝑓 + ∆𝑧                                                     (8) 



27 
 

 

 Em que: Hbomba = pressão na saída da bomba, mca; H0 - pressão demandada 

na base do pivô central, mca; hf - perda de carga na tubulação de recalque, mca, 

desde o sistema de bombeamento até a base do pivô central; Δz - diferença de cota 

entre base pivô e o eixo da bomba, m. 

Com a pressão demandada na saída da bomba determinada realiza-se o 

cálculo da potência demandada na bomba pela Equação 9 (AZEVEDO, 2003). 

 

𝑃1(𝑘𝑊) =
9,80665 𝑄1 𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

𝜂𝑚 𝜂𝑏
                      (9)

           

Em que: P1 – potência ativa, kW; Q1 – Vazão na bomba, m³ h-1; Hbomba - altura 

manométrica bomba, m; ηm e ηb - rendimento do conjunto elevatório, motor e bomba, 

em decimal.  

 

3.2  Inversor de frequência 

O inversor de frequência é um equipamento que varia a rotação de 

acionamento de um motor elétrico com rapidez e eficiência. Este equipamento altera 

a frequência de tensão aplicada no motor o que permite controlar sua rotação, sendo 

que as mudanças operacionais podem ser descritas pelas relações de Rateaux (LIMA 

et al., 2015) (Equações 10, 11 e 12 e Figura 2). 

 Segundo Carvalho (2003), a variação da velocidade de rotação da bomba 

ocasiona uma mudança na curva característica dessa bomba. Cada ponto H x Q com 

rotação n corresponde a outro ponto H’ x Q’ com rotação n’. As relações de Rateaux, 

dadas pelas equações 10, 11 e 12 se aplicam a esses pontos, ou seja, pontos de 

mesmo rendimento. 

 

𝑄1

𝑄2
=

𝑛1

𝑛2
                            (10) 

 

𝐻1

𝐻2
= (

𝑛1

𝑛2
)

2
            (11) 
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𝑃1

𝑃2
= (

𝑛1

𝑛2
)

3
                      (12) 

 

Em que: Q = vazão recalcada; H = altura manométrica; P = potência necessária ao 

acionamento; n = velocidade de rotação da bomba. Lembre-se: deve haver 

padronização das unidades das grandezas.   

A variação que ocorre na curva da bomba devido a variação de velocidade da 

rotação da bomba é exemplificada na Figura 2.  

 

Figura 2 - Curva característica com nova rotação  

 

Fonte: Carvalho e Oliveira (2014) 

 

Essa variação da velocidade de rotação que ocasiona variação da curva 

característica da bomba não deve ultrapassar de 30 a 40%, a fim de manter o 

rendimento da bomba (CARVALHO; OLIVEIRA, 2014).  
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Figura 3. Esquema demonstrativo de como a alteração da frequência de um 

motor altera o consumo de energia elétrica 

 

Em que: f = frequência , Hz; ∆t = intervalo de tempo, h; Ns = velocidade de rotação do motor, rpm; p = 

número de pólos; Protacional = Potência rotacional motor, cv; T = torque do motor, kgfm; Pabs = Potência 

absorvida pela bomba, kW; Q = vazão da bomba, m3 h-1; Hman = Altura manométrica bomba, mca; Nb = 

rendimento da bomba, decimal; Nm = rendimento motor, decimal; E = consumo energia, kWh; h = tempo 

funcionamento equipamento, h. Fonte: Autor. 

 

Araújo (2003) define os inversores de frequência como controladores da 

frequência de alimentação dos motores elétricos, adequando-os à solicitação de carga 

e confirma que os inversores de frequência proporcionam grande potencial de 

economia de energia elétrica (Figura 3). 

Essa solicitação de carga refere-se à altura manométrica exigida pelo sistema 

de irrigação pivô central. No sistema de irrigação tipo pivô central tem-se diferentes 

condições topográficas ao longo do círculo irrigado e, desconsiderando a atuação de 

válvulas reguladoras de pressão, essas diferentes condições topográficas conduzem 

a diferentes demandas de altura manométrica. Sendo assim, quando o sistema de 

irrigação estiver irrigando a parte que apresenta a menor altura manométrica, a 
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solicitação de potência no eixo do motor elétrico será máxima. Quando estiver 

irrigando a parte com maior altura manométrica, a solicitação de potência do motor 

será mínima (CAMPANA et al., 2003). Ou seja, no declive, onde se tem a maior altura 

manométrica, a exigência de potência do motor é menor, o que permite que o motor 

trabalhe em uma menor rotação, gerando economia de energia elétrica. 

A Figura 4 representa graficamente a pressão ao longo da linha lateral de um 

pivô central irrigando em nível, em aclive (A’) e em declive (A). Verifica-se que a 

pressão, quando está irrigando em nível, diminui no sentido da ase do pivô central até 

o último emissor da linha lateral devido à perda de carga que ocorre na tubulação. 

Quando está irrigando em aclive também tem-se uma perda de pressão ao longo da 

linha lateral, porém mais acentuada. Quando está irrigando em declive, ocorre o 

contrário do aclive, aumenta no sentido da base do pivô até o último emissor.  Essa 

variação ocorre devido à força gravitacional da Terra, perde-se pressão quando a 

água está sendo conduzida em aclive e ganha-se pressão quando a água está sendo 

conduzida em declive (COLOMBO, 2003).  

 

Figura 4 -  Pressão ao longo da linha lateral de um pivô central irrigando em 

nível, em aclive (A’) e em declive (A) 

 

Fonte: Colombo (2003) 

 

Lima et al. (2015) afirmam que o inversor de frequência, além de reduzir o 

consumo de energia elétrica, melhora o desempenho operacional do conjunto 

motobomba do sistema pivô central uma vez que ajusta a rotação da motobomba em 

função das condições topográficas do local.  
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Pereira et al. (2013) observaram que, com a utilização do inversor de 

frequência, conseguiram uma redução de 19% na potência ativa consumida pelo 

conjunto motobomba e uma melhora no fator de potência.  

Moraes et al. (2014) comentam que os inversores de frequência oferecem 

alguns benefícios como: correção do fator de potência; adequação de carga; partidas 

suaves; maior flexibilidade de operação; redução de perdas nas válvulas; melhor 

controle sobre parâmetros do processo, e menor ruído. 

Alves et al. (2002) verificaram se as relações de Rateaux e a redução no 

consumo da potência consumida no bombeamento eram verdadeiras quando se 

utiliza o inversor de frequência. Reduziram a rotação de 1800 para 1500 rpm e de 

1800 para 1100 rpm e obtiveram uma redução da potência média consumida de 40,7 

e 75,0%, respectivamente. Esse trabalho concluiu que é possível utilizar essas 

relações para estimar grandezas como a altura manométrica, a vazão e a potência. 

Medeiros (2010) analisou dois sistemas de irrigação, um novo e outro já 

existente no local e comparou esses dois sistemas com e sem o uso do inversor de 

frequência. O resultado dos cálculos realizados foi uma economia de energia elétrica 

de 9,23% e 10,6% para o sistema de irrigação pivô central existente e para o novo 

sistema, respectivamente. Esse mesmo autor concluiu que o uso de inversores de 

frequência tem retorno, mas de longo prazo, sendo inviável a curto prazo, 

considerando a taxa de juros com 12,25% a.a. 

Ribeiro (2008), com o objetivo de racionalizar água e energia elétrica em 

sistema de irrigação pivô central, construiu um protótipo de pivô central com inversor 

de frequência que era acionado manualmente e alcançou uma economia de energia 

elétrica de 26% para a inclinação máxima de 20% da linha lateral do sistema. 

Lima (2009) analisou os efeitos do uso do inversor de frequência na lâmina e 

na uniformidade de distribuição de água e verificou que o equipamento influenciou na 

rotação do conjunto motobomba e na lâmina de água aplicada, no entanto, não 

influenciou na uniformidade de distribuição de água, que foi classificada como boa. 

Esses mesmos autores recomendam que se avalie o pivô central após a instalação 

do inversor de frequência, pois verificaram que os valores de lâmina de água aplicada 

para os ensaios ficaram acima do especificado na ficha técnica fornecida pelo 

fabricante do equipamento. 

No momento, três fatores contribuem para a continuidade 

deste quadro de estagnação no uso de inversores de 
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frequência em sistemas de irrigação: (i) as estratégias para 

controle dos inversores nos pivôs centrais ainda são um 

desafio para os profissionais da automação que atuam na 

área agrícola, (ii) existem discrepâncias entre valores 

esperados e valores realizados (observados) de redução no 

consumo de energia elétrica; e, (iii) são raras as 

oportunidades de se observar equipamentos de irrigação do 

tipo pivô central operando com inversores de frequência 

(PEREIRA et al., 2013). 

 

Além desses fatores, existe a questão financeira da aquisição do inversor de 

frequência e demais equipamentos necessários para o bom funcionamento dessa 

tecnologia. Portanto, antes de aderir à essa tecnologia é necessário avaliar a 

viabilidade econômica individualmente. Campana et al. (2003) afirmaram que a 

utilização do inversor de frequência em conjunto motobomba de sistema de irrigação 

foi viável economicamente. No entanto, é necessária a realização de análise 

econômica para cada caso em estudo. 

Mesquita et al. (2006) relataram que o uso de inversores de frequência sempre 

conduziu a economia de energia elétrica, porém deve-se analisar o retorno financeiro. 

 

3.3 Análise econômica 

O estudo de uma determinada tecnologia não pode ficar focado apenas aos 

resultados técnicos da avaliação, é imprescindível que exista uma ferramenta de 

análise econômica para colaborar na tomada de decisão (REIS, 1997).  

A análise econômica faz um levantamento dos custos e benefícios em função 

dos preços de mercado e relaciona com indicadores econômicos, afim de avaliar se é 

justificável os investimentos realizados dos bens e serviços resultantes do projeto em 

análise (ARCO-VERDE; AMARO, 2014).  

Uma das ferramentas que auxiliam na análise econômica é o cálculo do fluxo 

de caixa, que compreende os registros e os controles existente da movimentação do 

caixa, entradas e saídas dos recursos financeiros, em um determinado tempo 

(FRIEDRICH, 2005).  O fluxo de caixa pode ser simples (Equação 13) ou descontado 

(Equação 14), sendo que, o descontado é o fluxo de caixa futuro de um ativo estimado 

que por meio de uma taxa atrelada à riscos e benefícios traz para valor presente 

(CLASSEN et al., 2019). 
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𝐹𝐶 = 𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 − 𝐷𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑎                                                       (13) 

 

Em que: FC = fluxo de caixa simples, R$; Receita – valor de entrada, R$; Despesa - 

valor de saída, R$. 

 

𝐹𝐶𝐷 =
𝐹𝐶

(1+𝑖)𝑛                                                                 (14) 

 

Em que: FCD = fluxo de caixa descontado, R$; i – taxa mínima de atratividade (TMA), 

decimal; n – vida útil do equipamento, anos. 

Com o fluxo de caixa determinado, é possível calcular o Valor Presente Líquido 

(VPL) (Equação 15) que auxilia na tomada de decisão quanto à viabilidade ou não de 

um projeto ou investimento. 

 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑡
𝑛=0                                                                      (15) 

 

Em que: n - o número de períodos t (vida útil do equipamento); i -  Taxa mínima de 

atratividade (TMA), decimal. 

O VPL é o valor econômico na data zero de um fluxo de caixa que é descontado 

uma taxa de juros determinada pelo mercado. Esse indicador econômico estima o 

valor de fluxo de caixa atual usando a taxa mínima de atratividade (TMA), que varia 

de acordo com o investidor. O investimento pode ser realizado por meio de recursos 

próprios ou por contratação de empréstimos. No primeiro caso, a TMA deve ser igual 

às taxas de descontos de outros projeto que apresentem o mesmo grau e risco e se 

o investimento for realizado por meio de empréstimo, a TMA deverá apresentar valor 

superior à taxa de empréstimo porque o investidor deseja ter lucratividade e também 

pelo risco do empreendimento (SANGUINO, 2009).  

No cálculo do VPL também considera-se a vida útil do equipamento. Segundo 

Dorfman (1988) para a análise econômica de um equipamento é necessário o 

conhecimento de sua vida útil, afinal esse parâmetro pode influenciar diretamente no 

resultado de sua análise. A vida útil do equipamento pode ser considerada igual à vida 

física do mesmo, uma vez que o equipamento só será útil enquanto, tecnicamente, 
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estiver em condições de funcionar. Outra forma de considerar a vida útil é como sendo 

o tempo considerado para avaliação econômica, devendo ser no máximo igual à vida 

útil técnica do equipamento ou aquele exigido pelo financiamento. 

De acordo com BRASIL (2005), a análise da viabilidade econômica por meio 

do VPL é usual na comparação de alternativas de projeto, pois o investimento a ser 

feito para conseguir a redução do consumo de energia pode, eventualmente, não ser 

viável economicamente porque não compensa a redução da despesa com o custo da 

energia elétrica. 

A taxa de juros que anula o VPL do fluxo de caixa de um investimento é a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) (Figura 5) (Equação 16). Segundo Barbieri et al. (2007) é um 

parâmetro notável que se associa à análise de fluxo de um projeto. Um projeto é 

considerado viável economicamente se apresentar VPL > 0 e TIR > TMA (Taxa 

mínima de atratividade). 

 

𝑇𝐼𝑅 →  ∑
𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛
𝑡
𝑛=0 = 0                                                                 (16) 

Em que: n - o número de períodos t (vida útil do equipamento); i -  Taxa mínima de 

atratividade (TMA), decimal. 

 

Figura 5 - Gráfico de VPL em função da TIR 

 

Fonte: Pereira e Almeida (2010). 

 

Medeiros et al. (2004) realizaram um levantamento com 178 sistemas de pivôs 

centrais no Estado de Goiás e observaram que para a maior parte dos sistemas 
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analisados o retorno financeiro é de dois ou três anos. Esse retorno financeiro é 

calculado segundo a Equação 17. 

 

𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠 =
𝑉𝐼

𝐹𝐶
                                                    (17) 

 

Em que: VI – Valor de investimento, R$; FC – Fluxo de caixa simples, R$. 

 

3.4 Tarifação de energia elétrica no Brasil 

A tarifa de energia elétrica no Brasil varia de acordo com a infraestrutura de 

geração, transmissão e distribuição e fatores econômicos de incentivos à modicidade 

tarifária e sinalização ao mercado (BRASIL, 2019). 

As unidades consumidoras brasileiras são classificadas em dois grupos 

tarifários: Grupo A e Grupo B, tarifa binômia e tarifa monômia, respectivamente. Esse 

agrupamento é definido em função de dois fatores: nível de tensão em que são 

atendidos e da demanda (kW), consequentemente (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, o Grupo B compreende as unidades consumidoras atendidas em 

tensão abaixo de 2,300 kV (baixa tensão), na sua maioria são atendidos nas tensões 

de 127 ou 220 V. Dentro do Grupo B existem os sub-grupos que são dividido de acordo 

com a atividade do consumidor: Subgrupo B1 – residencial e residencial baixa renda, 

Subgrupo B2 – rural e cooperativa de eletrificação rural, Subgrupo B3 – demais 

classes e Subgrupo B4 – iluminação pública. O Grupo A compreende os 

consumidores atendidos em alta tensão, acima de 2,3 kV. Esse grupo também 

apresenta uma subdivisão: Subgrupo A1 para o nível de tensão de 230 kV ou mais, 

Subgrupo A2 para o nível de tensão de 88 a 138 kV, Subgrupo A3 para o nível de 

tensão de 69 kV, Subgrupo A3a para o nível de tensão de 30 a 44 kV, Subgrupo A4 

para o nível de tensão de 2,3 a 25 kV e Subgrupo AS para sistema subterrâneo 

(BRASIL, 2011). 

Segundo a Resolução Normativa nº 414, de 9 de setembro de 2010, a ANEEL 

disponibiliza descontos que são praticados na tarifa de energia elétrica, entre eles está 

para a atividade de irrigação em horário especial tanto para os consumidores que se 

enquadram no Grupo A quanto para os que se enquadram no Grupo B. No caso dos 

usuários que se enquadram no Grupo B, o desconto é de 70 a 90% e para os usuários 

que se enquadram no Grupo A, o desconto é de 63 a 70% no valor do kWh. 
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De acordo com a ANEEL, Art. 25 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005 

(BRASIL, 2019):  

Os descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às unidades 

consumidoras classificadas na Classe Rural, inclusive Cooperativas de 

Eletrificação Rural, serão concedidos ao consumo que se verifique na 

atividade de irrigação e aqüicultura desenvolvida em um período diário 

contínuo de 8h30m (oito horas e trinta minutos) de duração, facultado ao 

concessionário ou permissionário de serviço público de distribuição de 

energia elétrica o estabelecimento de escalas de horário para início, mediante 

acordo com os consumidores, garantido o horário compreendido entre 

21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do dia seguinte 

(BRASIL, 2019). 

 

3.5 Análise Geoestatística 

A teoria fundamental da geoestatística afirma que as amostras próximas em 

tempo e espaço apresentam maior similaridade do que as amostras mais distantes 

(ISAAKS; SRIVASTAVA, 1989). 

O estudo geoestatístico se inicia com uma coleta de dados amostrais, que deve 

ser realizada em disposição regular ou o mais próximo disso ou, então, amostragens 

preferenciais em zonas de maior interesse que acabam produzindo agrupamentos de 

pontos. Esse agrupamentos são atenuados, afim de não distorcer das estatísticas 

globais por meio do histograma e do variograma (YAMAMOTO; LANDIM, 2015). 

O variograma pode apresentar três tipos: observado ou experimental (amostras 

colhidas em campo); verdadeiro, que é o real (desconhecido e teórico) e de referência, 

que é o utilizado para ajuste de modelo (GUERRA,1988). Na Figura 6 está 

demonstrado um variograma experimental com os parâmetros que o definem. 
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Figura 6 -  Variograma experimental e seus parâmetros 

 

Fonte: PELÁ (2007). 

O variograma representa um padrão com características considerável próximo 

ao ideal e, intuitivamente, espera-se que os dados analisados decresçam conforme a 

distância que os separa diminui. Em outras palavras, amostras vizinhas devem 

apresentar comportamento mais análogo que as amostras mais distantes entre si 

(VIEIRA, 2000).  

O variograma é denominado isotrópico quando depende apenas da distância e 

não da orientação.  

Os parâmetros do variograma, como mostrados na Figura 5, são: Alcance, 

Patamar e Efeito Pepita. O Alcance é a distância em que as amostras apresentam 

correlação espacial, ou seja, a partir dessa distância as amostras tornam-se 

independentes (PELÁ, 2007). O Patamar é o ponto no qual a variabilidade das 

amostras é aleatória, sendo assim deve-se trabalhar com a estatística clássica 

(TRANGMAR et al., 1985). O Efeito Pepita é o ponto de descontinuidade do 

variograma para distâncias menores do que a menor distância entre as amostras, no 

entanto, pode ser também devido à erros de coleta de amostras, medição (ISAAKS; 

SRIVASTAVA, 1989).  

O variograma é a ferramenta base de suporte para as técnicas de krigagem 

que representam quantitativamente a variação de um fenômeno regionalizado no 

espaço (HUIJBREGTS, 1975). 

A krigagem usa informações a partir do variograma a fim de conseguir os pesos 

ótimos que serão concatenados às amostras da estimativa de uma área. Essa técnica 

estima variáveis ao longo do tempo e/ou espaço a partir de valores próximos 
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considerados interdependentes no variograma. O uso do variograma para estimativa 

por krigagem exige que os dados apresentem distribuição simétrica, com diversos 

valores diferentes, e não exige distribuição normal, afinal a krigagem é um estimador 

linear (LANDIM, 2006).  

 

3.6 Metodologia do Erro Médio 

 

A metodologia do erro médio da estimativa é método comum de avaliação de 

previsões, estimativas, simulações que incluem o erro médio de polarização (MBE) 

(Equação 18), erro absoluto médio (MAE) (Equação 19) e erro quadrado médio 

(RMSE) (Equação 20) (Kato, 2016). 

O MBE (Mean Bias Error) é o erro médio da simulação que representa o erro 

sistemático de um modelo estimado para sub ou superestimação. O MAE (Mean 

Absolute Error) fornece a média absoluta dos erros da simulação e o RMSE (Mean 

Square Error) atribui mais peso aos maiores erros, pois eleva ao quadrado (Kato, 

2016).  

Se o MBE resultar em um valor positivo, significa que, na média, os valores 

simulados estão superestimados, caso contrário, se resultar em um valor negativo, 

significa que, na média, os valores simulados estão subestimados (Kato, 2016).   

 

𝑀𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑠 − 𝑥𝑚

𝑁
𝑖=1 )                                                   (18) 

 

𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑁
∑ |𝑥𝑠 − 𝑥𝑚|𝑁

𝑖=1                                                         (19) 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑠 − 𝑥𝑚

𝑁
𝑖=1 )2                                                        (20) 

 

Em que: xs – média simulada; xm – média medida.  

 

3.7 Software para avaliação de desempenho de pivô central 

 

O software desenvolvido por Ludwig (2015) foi criado para avaliar a distribuição 

de pressão em diferentes posições do pivô central e determinar a pressão mínima 



39 
 

 

necessária por posições do giro do pivô central. Com esses dados determinados, o 

software continua a simulação verificando possibilidades de intervenção a fim de 

reduzir o gasto energético fazendo ajustes de percentímetro.    

Ludwig (2015) afirma que esse software é uma alternativa para avaliação do 

desempenho do sistema de irrigação pivô central uma vez que permite o usuário 

analisar a possibilidade de intervir na vazão e pressão a fim de reduzir custos 

operacionais. Além disso, permite avaliar a influência da declividade do terreno na 

distribuição das pressões no sistema. 

Ludwig (2015) utilizou a linguagem de programação Pascal, por meio do 

software Delphi e associou o Access 2013 para criar um banco de dados onde o 

software armazena os dados inseridos pelo usuário.  

Segundo Ludwig (2015), na primeira etapa do software, “Situação atual”, 

realiza-se uma análise de como está o funcionamento do pivô central, apresentando 

os valores de pressão emissor à emissor e a cada 45°, 15°, 9° ou 3° do giro do pivô 

central.  

Na segunda etapa, “Otimização da pressão”, o programa indica a condição 

ideal de pressão na base do pivô central para cada posição, respeitando a pressão 

mínima necessária para o funcionamento adequado dos reguladores de pressão e 

identifica as posições que apresentam sobre pressão (LUDWIG, 2015). 

No final da análise, o programa disponibiliza três possibilidades de irrigação e 

seus respectivos consumos energéticos, bem como a lâmina fornecida em cada 

posição. Os resultados foram sistematizados de forma comparativa entre os ajustes 

de percentímetro (100, 90, 80, 70, 65, 60, 55, 50%), auxiliando na tomada de decisão 

quanto a necessidade de intervenções no funcionamento do pivô central (LUDWIG, 

2015). Essa última análise, denominada “Otimização energética”, apresenta valores 

de simulações de economia de consumo de energia elétrica, em kWh.  

De acordo com a simulação dos dados a partir do software desenvolvido por 

Ludwig (2015), o pivô estudado operava com excesso de pressão e estava 

ultrapassando o limite máximo indicado pelo fabricante do regulador de pressão. 

Sendo assim, a simulação demonstrou a necessidade de intervenção no 

funcionamento.  

Ludwig (2015) concluiu que o software desenvolvido pode ser utilizado para 

avaliar o desempenho de um sistema de irrigação por pivô central e permite que o 
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usuário analise a necessidade de intervenção na vazão e pressão para minimizar 

custos operacionais.  

Por fim, Ludwig (2015) complementa a conclusão comentando sobre a 

necessidade de maior aprofundamento ao implementar um sistema de irrigação por 

pivô central desenvolvendo projetos e equipamentos mais eficientes hidráulica e 

energeticamente. Sendo assim, resultaria em maiores lucros ao produtor, com 

redução de energia e manutenção nos equipamentos.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4. 1 Desenvolvimento do software 

Este trabalho desenvolveu uma nova versão do software de Ludwig (2015), em 

linguagem de programação Object Pascal por meio do ambiente de desenvolvimento 

integrado (IDE) Delphi Community Edition, visando ampliar sua aplicabilidade, 

dotando-o da capacidade de avaliar a viabilidade econômica do uso de inversor de 

frequência em sistemas de irrigação pivô central. As diferenças entre o software de 

Ludwig (2015) e o software deste trabalho estão apresentadas na Figura 7. 

 

Figura 7. Comparação entre o software desenvolvido por Ludwig (2015) e o 

software desenvolvido por Silva (2020) 

 Ludwig (2015) Silva (2020) 

Linguagem computacional Object Pascal Object Pascal 

Ambiente de 
Desenvolvimento Integrado 

Delphi Community Edition Delphi Community Edition 

Objetivo geral 

Avaliar a influência da 
declividade do terreno nas 
pressões e no gasto energético 
em um sistema pivô central. 

Avaliar a viabilidade econômica 
do uso do inversor de frequência 
no sistema de irrigação por pivô 
central. 

Objetivo específico 
Avaliar a distribuição de pressão 
em diferentes posições do pivô 
central. 

Avaliar a distribuição de pressão 
em diferentes posições do giro 
do pivô central com a atuação do 
inversor de frequência. 

Solução para otimização da 
pressão e consumo de 
energia elétrica 

Alteração da velocidade de giro 
do pivô central, modificando o 
percentímetro. 

Alteração da velocidade de 
rotação do conjunto motobomba 
por meio da instalação do 
inversor de frequência no motor. 

 

Partindo das características hidráulicas e operacionais do pivô, considerando a 

topografia local, o número de horas trabalhadas, a tarifa de energia, o custo do 

inversor e os indicadores econômicos, o software realiza simulações da operação do 

pivô central nas diferentes posições na área irrigada.  

As simulações geram dados de saída, como: vazão, pressão, potência, 

consumo e custo de energia nas duas condições, sem inversor de frequência e com 

inversor de frequência. Dessa forma, é possível comparar estas duas condições e, 

posteriormente, por meio da análise do fluxo de caixa e dos índices econômicos de 

Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Payback, o software 

indica se investir na aquisição do inversor de frequência é viável ou não para 
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determinado pivô central, conforme suas condições operacionais e as características 

locais (Figura 8)  

 

Figura 8 – Dados de entrada e saída do software 

 

 

4.1.1 Simulação do pivô central sem inversor de frequência 

 

Nesta etapa, a nova versão do programa computacional utiliza parte das rotinas 

de cálculo desenvolvidas por Ludwig (2015), requerendo dados básicos do sistema 

pivô central, que pode ser tanto um projeto de pivô central a ser instalado ou um 

equipamento já em operação no campo.  A pressão na torre fixa do pivô é calculada 

para cada posição avaliada, podendo variar a cada 9°, 15° ou 45° de deslocamento 

do equipamento.  

A nova versão do programa adiciona, nessa primeira análise, os cálculos da 

potência consumida na bomba na rotação normal de fábrica (Equação 9). No entanto, 

primeiramente, deve-se calcular a pressão na bomba que é de acordo com o cálculo 

da pressão na base do pivô central (H0) (Equação 8). 

Sem a utilização do inversor de frequência, Ludwig (2015) considerou que a 

bomba mantém a mesma pressão na base do pivô em todo o caminhamento do pivô 
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central na área irrigada. Desse modo, a vazão, a pressão da bomba e a potência serão 

consideradas constantes também. Sabe-se que isso não é o que ocorre no campo, no 

entanto, Ludwig (2015) realizou a validação de seu software e observou uma diferença 

estatística apenas em 3 posições das 8 posições avaliadas e justificou esse resultado 

considerando um possível desgaste dos reguladores de pressão e emissores por 

apresentarem um tempo de uso de aproximadamente nove anos e ser realizado a 

fertirrigação, interferindo assim, na eficiência do equipamento avaliado. 

Com os dados de pressão, pressão na bomba e potência consumida pela 

bomba determinados, é possível passar para a próxima etapa do programa que é a 

simulação da pressão otimizada com a instalação do inversor de frequência. Esses 

dados são apresentados em uma tabela no programa e calculados por posição, afinal 

o inversor de frequência altera a rotação do motor e, consequentemente, a vazão, a 

pressão e a potência do sistema. 

 

4.1.2 Simulação do pivô central com inversor de frequência 

 

Para essa nova simulação, utiliza-se parte da rotina desenvolvida por Ludwig 

(2015) que resulta em um valor de pressão mínima necessária nos emissores da linha 

lateral do pivô central para atender o requerimento de pressão em cada posição de 

operação. As posições de operação são definidas pelo usuário, as opções que o 

software permite são a cada 45°, a cada 15°, a cada 9° ou a cada 3° da área irrigada. 

Ao final dos cálculos, é gerada uma planilha com dados de cota, perda de carga, vazão 

e pressão no emissor, além dos dados de sobre pressão, que é a indicação de quanto 

a pressão de projeto está acima da mínima necessária para os emissores.  

Na figura 9 está apresentado o fluxograma da simulação com uso do inversor 

de frequência.  
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Figura 9 - Fluxograma da simulação da pressão otimizada com uso do 

inversor de frequência  

 

 

Essa etapa do programa inicia-se pelo último emissor, o usuário deve estipular 

um intervalo de pressão, um valor máximo e um mínimo: o programa lê os valores do 

intervalo e faz o ajuste da rotação dentro desse intervalo de pressão para o último 

emissor. Exemplo: se a pressão demandada no último emissor for menor que o maior 

valor de pressão máxima definido pelo usuário, armazena o valor da pressão; se for 

maior, assume-se o valor da pressão máxima estabelecida pelo usuário. Se a pressão 
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demandada no último emissor for maior que o menor valor de pressão definido pelo 

usuário, armazena o valor da pressão; se a pressão demandada no último emissor for 

menor que o menor valor de pressão mínima definido pelo usuário, assume-se o valor 

da pressão mínima estabelecida pelo usuário para atender a necessidade de pressão 

mínima em cada posição dos emissores (Figura 10). 

 

Figura 10 - Sub-rotina de testes para obter o valor da pressão no último 

emissor por meio da pressão estabelecida pelo usuário 

 

 

No emissor anterior, utiliza-se a Equação 18 adaptada da Equação 6. 

 

𝐻𝑎𝑡 = 𝐻𝑎𝑛𝑡 + ℎ𝑓𝑠 + ∆𝑧𝑠                                                          (18) 

 

Em que: Hat - Pressão no ponto atual, mca; Hant - Pressão no ponto anterior, mca; hfs - 

perda de carga no trecho, entre emissores, mca; ∆zs - diferença de cota entre 

emissores, m.  

 

Para cada repetição, o software testa se a pressão encontrada é suficiente para 

atender as exigências do regulador de pressão, ou seja, a pressão mínima é menor 

que a pressão calculada. A pressão mínima é igual a pressão de saída do regulador 

mais a pressão adicional necessária para o seu ideal funcionamento, indicada pelo 

fabricante. Caso a pressão não atenda essa exigência, é calculada a diferença entre 
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as duas pressões e esse valor é somado em todas as saídas subsequentes ao longo 

da linha lateral (Figura 11).   

Após isso, o software verifica se já foi realizado o cálculo em todas as posições 

radiais da área irrigada (giro do pivô central), se ainda não estiver na última posição, 

passa-se para o próximo raio e para a última saída até que se atinja a base do pivô 

central no último raio.  

 

Figura 11 - Sub-rotina de ajuste da pressão mínima necessária para 

funcionamento dos emissores e finalização dos cálculos 

 

 

O fim dessa rotina de cálculos gera o resultado sobre qual deverá ser a pressão 

mínima fornecida na base do pivô central quando ele estiver passando em cada 

posição.  

Com esse dado determinado, permite-se obter o valor da pressão demandada 

na bomba em cada posição radial do pivô central (Equação 8) e, também, o valor da 

potência necessária em cada posição, pela Relação de Rateaux (Equação 12) sem 

que ocorra um desperdício de energia elétrica, visando assim, simular a otimização 

energética.  

 

4.1.3 Simulação da otimização energética 

 

Essa etapa o programa computacional realiza uma estimativa da economia de 

energia gerada pela utilização do inversor de frequência durante a operação do 
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equipamento comparando com os valores de potência, consumo e custo de energia 

sem o inversor de frequência.  

Por meio da informação de potência calculada nas diferentes posições do 

equipamento, sem (Equação 9) e com o uso de inversor de frequência (Equação 12), 

calcula-se o consumo e o custo da energia elétrica nas duas situações: sem inversor 

de frequência (Equações 21, 22 e 23)   e com o inversor de frequência (Equações 24, 

25 e 26).  

 

4.1.4.1 Consumo e custo da energia elétrica sem inversor de frequência 

 

 Consumo da energia elétrica atual (sem inversor)  

             

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑘𝑊ℎ) = 𝑃1(𝑘𝑊) × ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜                       (21) 

 

Em que: Horas de funcionamento - total de horas anuais de operação do pivô central; 

 

 Custo da energia elétrica atual (sem inversor)  

             

𝐺𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑅$) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 × 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ                                         (22) 

 

 Custo total da energia elétrica atual (sem inversor) 

         

𝐺 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙(𝑅$) = 𝐺𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 (𝑅$)                                       (23) 

 

Sem a utilização do inversor de frequência, considera-se que a bomba mantém 

a mesma potência em todo o caminhamento do pivô central na área irrigada, sendo 

assim, a vazão e pressão da bomba se mantém constante e o custo total da energia 

elétrica é constante em todo o caminhamento do pivô central (Ludwig, 2015).  

 

4.1.4.2 Consumo e custo da energia elétrica com inversor de frequência 

 

Para a simulação dos dados com o inversor de frequência, criou-se um 

Fluxograma (Figura 12) para facilitar o entendimento. A simulação inicia-se lendo a 
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pressão mínima necessária na torre fixa calculada em cada posição radial do giro do 

pivô central na etapa da simulação do pivô central com inversor de frequência.  

 

Figura 12 - Fluxograma da simulação da otimização energética 

 

 

As equações utilizadas na simulação da otimização energética estão listadas a 

seguir.  

 Consumo da energia elétrica com inversor  
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Nessa etapa, deve-se dividir as horas de funcionamento pelo número de 

posições que se está realizando a simulação.  Exemplo: no caso estudado, realizou-

se a simulação a cada 15°, portanto, o número de posições é 24 (360°/15°= 24 

posições). 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟(𝑘𝑊ℎ) = 𝑃2(𝑘𝑊) ×
 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜

𝑛0 𝑑𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖çõ𝑒𝑠
                               (24) 

 

Em que: horas de funcionamento – total de horas anuais de operação do pivô central; 

no de posições – número de posições que o usuário escolheu.  

 

 Custo da energia elétrica com inversor 

 

𝐺𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟(𝑅$) = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 × 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑘𝑊ℎ                                        (25) 

 

Essa sequência de cálculos também é realizada em cada posição radial da área 

irrigada, repetindo-se até a última posição na área irrigada. Os valores também são 

apresentados em forma de tabelas no software, na aba “pressão pivô com inversor” e 

alimentam o banco de dados.   

O efeito de possíveis reajustes tarifários que possam ocorrer ao longo do 

período analisado não foi considerado, pois o respectivo reflexo sobre os fluxos de 

caixa em questão seriam nulos, uma vez que o reajuste ocorreria tanto no valor total 

da conta com inversor quanto sem inversor.  

Com o custo da energia elétrica, com o inversor de frequência, em cada posição 

calculada realiza-se a soma desses valores. 

 Somatório do custo da energia elétrica com inversor 

 

𝐺 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟(𝑅$) =  ∑ 𝐺𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟                                                  (26)

  

4.1.4.3 Redução do custo energético  

Por meio dos resultados obtidos dos somatórios dos custos gerado sem e com 

a instalação do inversor de frequência no conjunto motobomba, calcula-se a 

porcentagem de economia que o inversor de frequência pode trazer para o irrigante. 

A Equação 27 demonstra como é realizado esse cálculo. 
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𝑅𝑒𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 =
𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙−𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟  

𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 
× 100                 (27) 

 

A partir dos resultados obtidos nessa etapa, realiza-se a análise da viabilidade 

econômica da adoção do inversor de frequência para as condições específicas do pivô 

central avaliado. 

 

4.1.4 Análise econômica 

Para análise da viabilidade econômica utiliza-se dos dados de entrada:  

a) Custo do inversor de frequência e kit de sensores (Despesa); 

b) Economia do custo da energia elétrica devido à utilização do inversor de 

frequência (Receita); 

c) Vida útil do pivô central e do inversor de frequência; 

d) Taxa de juros. 

 

A análise econômica da utilização do inversor de frequência é realizada 

avaliando se a economia de energia elétrica gerada pelo inversor de frequência 

compensa o custo do investimento do equipamento. 

Nessa etapa do programa computacional executa-se o Fluxo de Caixa do 

investimento, calcula o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) 

e o Payback para avaliar se o projeto é economicamente viável ou não.  

O Fluxo de Caixa Simples é o resultado da diferença entre as despesas e as 

receitas, podendo ser positivo ou negativo. O Fluxo de Caixa Descontado considera a 

taxa de juros, que é a Taxa Mínima de Atratividade do investimento. Para calcular o 

fluxo de caixa anual do investimento utilizou-se as Equações 28 e 29.  

A receita anual da economia gerada devido ao uso do inversor de frequência 

no sistema pivô central é a diferença entre a soma do custo da energia elétrica, no 

ano, sem o inversor de frequência e a soma do custo da energia elétrica, no ano, com 

o inversor de frequência. Representando, assim, a economia esperada pelo 

funcionamento desse equipamento no conjunto motobomba do pivô central. 

A Equação 28 demostra o cálculo da receita anual a partir do cálculo do 

consumo de energia elétrica em cada posição do pivô central. 

 Receita anual (R$) 
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𝑅𝑒𝑐𝑒𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =  𝐺 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 −  𝐺 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙         (28) 

 

Em que: Receita anual = economia esperada (R$); G atual total = soma do custo da 

energia elétrica sem o inversor de frequência (R$); G inversor total = Soma do custo 

da energia elétrica com o inversor de frequência (R$). 

 Despesa – Valor do investimento inicial - VI (R$) 

 

VI = (Valor inversor + kit sensores) - Valor chave de partida                                     (29) 

 

Com os valores de receita e despesa anual determinados, calcula-se o Fluxo 

de Caixa Simples (Equação 13) e, posteriormente, o Fluxo de Caixa Descontado 

(Equação 14). 

O Fluxo de Caixa Descontado considera a taxa de juros e é apresentado ano a 

ano, dessa forma o usuário tem a visualização em números do seu caixa ao longo do 

tempo considerando a TMA.  

Conseguinte aos cálculos acima, calcula-se o Valor Presente Líquido (VPL) que 

é um método muito utilizado para a determinação da viabilidade de um investimento 

dentro de um determinado período.  O VPL considera a variação monetária ao longo 

do tempo e o custo de oportunidade do capital, que é a Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) (Equação 15).  

Se o valor do VPL for positivo, significa que investir em um inversor de 

frequência no sistema pivô central avaliado é viável economicamente, gerando lucro 

ao produtor. Caso seu valor seja nulo (zero), significa que o investimento se paga ao 

longo dos anos, mas sem gerar lucro ao produtor. Por fim, se o valor for negativo, 

significa que o investimento é inviável economicamente e, portanto, não gera lucro ao 

produtor. 

O próximo cálculo realizado é o da Taxa Interna de Retorno (TIR). A TIR é 

matematicamente definida como a taxa de juros que tornaria o VPL nulo (Equação 

16). Sendo assim, caso a TMA seja menor que a TIR, o investimento com essa taxa 

é viável, caso contrário (TMA>TIR), o investimento não é viável. Seguindo esse 

conceito, a TIR nos mostra qual a taxa máxima a ser considerada para o investimento 

ser viável economicamente. 
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 E, por fim, calcula-se o Payback Simples. O Payback é o tempo de 

recuperação do investimento, esse indicador econômico indica o período (tempo) que 

o investidor irá precisar para recuperar o capital investido, no entanto, desconsidera-

se a taxa de juros (Equação 17).  

 

4. 2 Caracterização do sistema de irrigação avaliado 

 

Figura 13 -  Imagem da área irrigada pelo Pivô Central e mapa de curvas de 

nível da área irrigada 

 

Fonte: A) Google Earth Pro© (2020). B) Fonte: Autor. 
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O pivô central avaliado está localizado na Fazenda Santa Rosa, no município 

de Bataguassu, Estado do Mato Grosso do Sul, cujas coordenadas geográficas são: 

Latitude 21°54’18’’ sul e longitude 52°35’60’’ oeste e 366 m de altitude (Figura 13 A - 

B).  

 

4.2.1 Características do pivô central 

Para uma avaliação inicial do programa computacional que foi desenvolvido 

utilizou-se os dados do pivô central fornecido pela empresa Fockink®. Esse pivô 

central apresenta 9 lances e 1 balanço (9 torres móveis, 1 torre fixa) totalizando um 

comprimento de 498,70 m e área irrigada total (incluindo o canhão) de 80,04 ha.  

A linha lateral é composta por 202 emissores do modelo “IWob UP3”, pressão 

de operação 7 mca, do fabricante Senninger® e 1 canhão “End Spray”, pressão de 

operação 13,8 mca, também do fabricante Senninger®. O primeiro emissor encontra-

se à uma distância de 8,4 m da torre fixa do pivô e os demais estão com espaçamento 

de 2,1 m entre os emissores próximos às torres móveis e 2,24 m para os emissores 

nos lances. A lâmina bruta é de 10 mm dia-1.  

O canhão final apresenta um raio médio de alcance de 6,06 m, lâmina bruta de 

7,57 mm dia-1 (6,88 m3 h-1).  

 

4.2.2 Características do sistema de bombeamento 

O sistema de bombeamento é composto por 2 bombas IMBIL® ligadas em série, 

com vazão de 378,94 m3 h-1 e altura manométrica de 51,56 mca cada bomba e rotação 

de 1750 rpm (Figura 14). Nos motores elétricos de 100 CV estão conectados 2 

inversores de frequência de 100 CV cada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 

 

Figura 14 - Curva da bomba IMBIL ITAP 150/400 (1750 rpm) 

 

 

4.2.3 Base de dados operacionais  

O valor do painel elétrico de controle de bombeamento com 2 inversores de 

frequência de 100 CV é de R$59.288,981.  

A vida útil do pivô central considerada na simulação foi de 15 anos de acordo 

com Azevedo (2003), Medeiros et al. (2004) e Oliveira; Zocoler (2013).  

A taxa de juros, Taxa Mínima de atratividade (TMA), utilizada foi o valor da taxa 

Selic atual que é de 5,5% (Correio Braziliense, 2019). 

O tempo de operação anual do pivô central utilizado foi de 800 horas2. Esse é 

um dado de entrada fundamental para realização da análise da viabilidade econômica 

do investimento, no entanto, é um dado particular de cada irrigante que varia de 

acordo o planejamento anual da área irrigada e perspectiva de 

investimento/produtividade.  

A tarifa de energia2 utilizada para a análise da viabilidade econômica do 

investimento foi de acordo com Classe Rural A4, a qual o irrigante se enquadra, que 

é de R$0,3866 kWh-1 para o horário fora de ponta. Para o horário de ponta o custo do 

kWh é de R$ 2,17 e para o horário reservado3 é de R$0,0735.   

 

                                            
1 Informação obtida com a empresa Fockink®. 
2 Informação obtida com o gerente da Fazenda Santa Rosa. 
3 Horário compreendido entre 21h30m (vinte e uma horas e trinta minutos) e 6h (seis horas) do 

dia seguinte. 
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4. 3 Análise Geoestatística 

Para análise exploratórias dos dados e confecção dos mapas utilizou-se a 

análise geoestatística a fim de avaliar a dependência espacial. Os dados 

experimentais foram submetidos ao ajuste de modelo teórico, no Programa 

Geoestatístico GS+ “Geostatistical for Environmental Sciences”. 

Os parâmetros do modelo do variograma ajustado foram usados na 

interpolação dos dados por krigagem ordinária. A análise da variabilidade espacial 

seguiu o Índice de Dependência Espacial (IDE): índice ≤ 25% – fraca dependência 

espacial; de 25 a 75% – moderada dependência espacial e ≥ 75% – forte dependência 

espacial (Zimback, 2001). 

Após as estimativas dos parâmetros dos variogramas experimentais realizou-

se as interpolações de dados por krigagem, visando definir o padrão espacial das 

variáveis estudadas. 

Realizou-se também a validação cruzada com base no coeficiente de regressão 

para verificar a qualidade do ajuste do variograma. 

 

4. 4 Metodologia do Erro Médio 

 

A metodologia do erro médio (MBE) foi realizada comparando-se os resultados 

obtidos por meio da simulação realizada no software desenvolvido. Comparou-se os 

dados de pressão nos emissores em cada posição da linha lateral na situação com 

inversor de frequência e sem o inversor de frequência no conjunto motobomba. Dessa 

forma, determinou-se se a média das pressões nos emissores na situação com 

inversor de frequência foram maiores ou menores que na situação sem o inversor de 

frequência.  

Quando o MBE resultar em um valor positivo, significa que, na média, os 

valores de pressão nos emissores na situação com inversor de frequência estão 

superestimados em relação aos valores de pressão nos emissores na situação sem 

inversor de frequência, caso contrário, se resultar em um valor negativo, significa que, 

na média, os valores de pressão nos emissores na situação com inversor de 

frequência estão subestimados em relação aos valores de pressão nos emissores na 

situação com inversor de frequência.  

Para essa análise, utilizou-se a Equação 18 modificada (Equação 30) e 

Equação 31. 
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𝑀𝐵𝐸 =
1

𝑁
∑ (𝑥𝑐𝑖 − 𝑥𝑠𝑖

𝑁
𝑖=1 )                                                   (30) 

 

Em que: xci – média simulada com inversor, mca; xsi – média simulada sem inversor, 

mca.  

 

𝑀𝐵𝐸 (%) =
𝑀𝐵𝐸

𝑥𝑠𝑖
× 100           (31) 

 

Não realizou-se essa metodologia devido às dificuldades encontradas para a 

realização da coleta dos dados em campo. Primeiramente, ocorreu uma dificuldade 

para encontrar um pivô central com o inversor de frequência instalado no sistema 

motobomba e este estar funcionando. Após encontrar esse equipamento, a dificuldade 

foi obter os dados técnicos do equipamento e da área irrigada, dependendo da 

disponibilidade das empresas em fornecer tais dados. Por fim, deparou-se com 

contratempos na gestão da propriedade em que se encontra o pivô central. Ao 

conseguir agendar a visita, dias antes, o equipamento foi danificado e não foi 

consertado em tempo hábil para coleta de dados.  

Outra informação fornecida pelo gerente da fazenda foi o custo da energia 

elétrica para acionamento do sistema de irrigação que consiste em uma demanda 

mensal de R$ 1.800,00 somado ao consumo (kWh) totalizando aproximadamente R$ 

3.000,00. Dessa forma, seria inviável, para o produtor, o acionamento do equipamento 

para realizar a coleta dos dados sem a necessidade da irrigação da área 

conjuntamente.   
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para apresentação dos resultados, primeiramente serão abordados as 

características do software e seu funcionamento, posteriormente, serão apresentados 

e discutidos os resultados obtidos com os dados do pivô central analisado.  

 

5.1 O software 

A primeira etapa do programa é para identificação do pivô central analisado, na 

qual o usuário insere o nome da fazenda, proprietário e o equipamento que está sendo 

avaliado. Nessa mesma janela pode-se acessar as demais janelas do programa: 1) 

Dados do Pivô Central; 2) Dados da área; 3) Pivô Central sem inversor; 4) Otimização 

da pressão e 5) Pivô Central com inversor; 6) Viabilidade Econômica (Figura 15). 

 

Figura 15 - Identificação do Pivô Central avaliado e acesso às demais janelas 

do software 

 

 
5.1.1 Dados do sistema de irrigação por Pivô Central 

 

Na janela “Dados do pivô central”, primeiramente, o usuário deve inserir os 

dados do equipamento a ser analisado, tanto dados estruturais quanto dados 

operacionais, como: grau de giro do pivô, número de emissores; distância dos 



58 
 

 

 

emissores ao solo (m); distância do primeiro emissor (m); espaçamento entre 

emissores (m) e espaçamento das torres (m) (Figura15).   

Após a inserção desses dados, deve-se inserir dados relacionados à tubulação 

e sua estrutura, que são: rugosidade relativa, número de lances com o mesmo 

diâmetro e comprimento, o número de emissores por vão (entre torres), o comprimento 

de cada vão e diâmetro da tubulação, indicando conforme a sequência, a partir da 

base do pivô, em que eles estão instalados.  Na sequência, pede-se para que o 

usuário insira dados característicos dos emissores, reguladores de pressão, canhão 

e sistema de bombeamento (Figura 16). 

 

Figura 16 – Janela de inserção dos dados do sistema de irrigação por Pivô 

Central 

 

 

 

5.1.2 Dados da área 

Nessa janela, o usuário insere as cotas de pontos ao longo do pivô central, nas 

diferentes posições de operação avaliadas. Quanto maior o número de dados de 

entrada, maior será a representatividade da declividade do terreno. Os dados 

inseridos devem apresentar a distância em relação ao ponto anterior e a cota do ponto 

(Figura 17).  
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Figura 17 – Janela de inserção dos dados da área irrigada pelo Pivô Central 

 

 

 

5.1.3 Pivô Central sem inversor de frequência 

Nessa nova janela do programa é possível visualizar a situação do 

equipamento sem o inversor de frequência instalado, onde são apresentados os 

dados de cota, perda de carga, vazão e pressão demandada no ponto do pivô para 

atender cada emissor da linha lateral por posição do caminhamento do pivô central. 

 Os cálculos realizados pelo programa são realizados emissor a emissor, a 

partir da base do pivô até a última saída na última posição. Na aba “pressão 

selecionada” é apresentada as pressões em cada posição da área irrigada relativas 

ao emissor selecionado pelo usuário e a pressão na bomba referente às pressões 

selecionadas. Calcula-se, também, a potência na bomba em kilowatts (kW) (Figura 18 

e 19).  
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Figura 18 - Janela da pressão em cada emissor e posição do pivô central sem 

o inversor de frequência 

 
 

 
Figura 19 - Janela de apresentação da pressão presente no sistema de 

bombeamento sem inversor de frequência 
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Com os dados de pressão e de potência na bomba em cada posição 

determinados, passa-se para a próxima etapa de cálculos que é a otimização da 

pressão nos emissores em cada posição simulada, mostrando ao usuário que um 

sistema de bombeamento otimizado diminui a sobre pressão existente na linha lateral 

de sistemas não otimizados. 

 

5.1.4 Otimização da pressão nos emissores  

Para a otimização do pivô central, leva-se em consideração a pressão mínima 

necessária nos emissores em cada posição do pivô central para atender a demanda 

de pressão nos emissores, reguladores de pressão e, se houver canhão, a pressão 

de operação do canhão também. Nos cálculos é adicionado o efeito da declividade, 

subtraindo quando estamos em situação de aclive, pois há diminuição de pressão na 

linha lateral, e somando quando estamos em declive, pois há ganho de pressão na 

linha lateral.  

Na aba “sobre pressão” é indicado quanto de pressão está acima da mínima 

necessária para os emissores em cada posição (Ludwig, 2015). 

 

5.1.5 Pivô central com inversor de frequência 

Conseguinte à apresentação dos valores de pressão considerando a ausência 

do inversor de frequência, com rotação do motor constante e o projeto considerando 

a posição crítica e, após a apresentação dos valores mínimos de pressão necessária 

em cada emissor por posição é apresentado as pressões nos emissores com a 

atuação do inversor de frequência (Figura 20). 

Nessa etapa estabelece-se uma pressão máxima e uma pressão mínima. Esse 

intervalo deverá ser estabelecido pelo usuário levando em consideração a curva da 

bomba, pois ao alterar a rotação do motor, alteramos o rendimento da bomba (Figura 

22 e 23; Tabela 1).  
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Figura 20 - Janela de apresentação da simulação das pressões nos emissores 

considerando a atuação do inversor de frequência 

 

 

Para passar para a próxima etapa do software é necessário o usuário 

selecionar o valor do primeiro emissor (emissor 0) e, após esses dados serem 

selecionados é realizado os cálculos referentes à otimização da pressão por meio da 

atuação do inversor de frequência, mudando a rotação do motor. Calcula-se, então, a 

nova rotação do motor, a nova vazão e a nova potência em cada posição da área 

irrigada. Os dados são apresentados no software e salvos no banco de dados (Figura 

21).  
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Figura 21 - Janela da otimização do pivô central com a atuação do inversor de 

frequência 

 

 

Figura 22 - Comportamento da curva da bomba IMBIL® ITAP 125/400 em 

diferentes velocidades de rotação do motor considerando as Relações de 

Rateaux 

Fonte: Autor (2020) 
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Figura 23 – Curva de rendimento da bomba considerando diferentes 

velocidades de rotação do motor segundo o fabricante 

 

 
Fonte: IMBIL (2020) 

 

Tabela 1 - Velocidade de rotação do motor e rendimento da bomba IMBIL® ITAP 

150/400 de acordo com o fabricante 

Velocidade de rotação do 
motor 

rpm 

Rendimento da bomba 
 

% 

1750 80 

1525 80 

1400 Fora da curva rendimento 

               Fonte: adaptado de IMBIL (2020) 
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5.1.6 Análise da viabilidade econômica 

A próxima janela do programa apresenta, primeiramente, os resultados dos 

cálculos de consumo e custo da energia elétrica, com e sem a instalação do inversor 

de frequência no sistema pivô central. A partir desses dados calculados, realiza-se a 

análise da viabilidade econômica apresentando em porcentagem a redução do custo 

da energia elétrica, a economia esperada pela aquisição do inversor de frequência 

(Receita anual), o Fluxo de Caixa Descontado, o Valor Presente Líquido (VPL), a Taxa 

Interna de Retorno (TIR) e o Payback do investimento (Figura 24).  

 
Figura 24 - Janela da otimização energética e da viabilidade econômica 

 

5.2 Análise econômica 

Para o pivô central avaliado o custo anual na condição sem inversor de 

frequência é de R$ 45.628,08 e, na condição com o inversor de frequência, esse custo 

é de R$ 31.205,71. Dessa forma, de acordo com a simulação realizada, obtém-se uma 

economia de R$ 14.422,37 por ano, que representa 31,61% (Tabela 2).  

Tabela 2 - Resultado da análise econômica  

RCE (%) 31,61 

VPL (R$) 85.476,73 

TIR (%) 11,77 

Payback (anos) 4,11 

   RCE = Redução do custo energético. 



66 
 

 

 

 

O VPL apresentou um valor positivo, o que significa que o investimento é viável 

economicamente para o investidor e, continuará sendo viável com uma TMA de até 

11,77%. A partir dessa TMA, o VPL passa a ser negativo e não viável ao investidor.  

O investidor terá seu retorno financeiro em, aproximadamente 4 anos. A partir 

disso, o que o investidor obter de economia na sua conta de energia será seu lucro 

de investimento. 

 

5.3 Análise de variáveis 

Para o estudo de caso proposto, foram avaliadas combinações de dois tempos 

totais de operação, 800h anuais e 1600h anuais, e duas tarifas de energia, 

R$0,9216/kWh que representa 70% do tempo de funcionamento do pivô fora do 

horário de ponta (R$0,3866/kWh4) e 30% do tempo de funcionamento do pivô no 

horário de ponta (R$ 2,17/kWh4) e R$0,3866/kWh (Tabela 3).   

 

Tabela 3 - Análise da viabilidade econômica do uso de inversor de frequência 

em diferentes cenários 

 800 horas 

 0,9216 (R$/kWh) 0,3866 (R$/kWh) 

Sem inversor Com inversor Sem inversor Com inversor 

Custo Total (R$) 108.770,92 74.390,02 45.628,08 31.205,71 

Economia Esperada (R$) 34.380,90 14.422,37 

VPL (R$) 
TIR (%) 
Payback (anos) 

285.812,11 85.476,73 

49,26 11,77 

1,72 4,11 

 1600 horas 

 0,9216 (R$/kWh) 0,3866 (R$/kWh) 

Sem inversor Com inversor Sem inversor Com inversor 

Custo Total (R$) 217.541,84 148.780,03 91.256,16 62.411,42 

Economia Esperada (R$) 68.761,80 28.844,74 

VPL (R$) 630.913,20 230.242,45 

TIR (%) 104,70 39,96 

Payback (anos) 0,86 2,06 

 

O maior valor de VPL encontra-se no cenário de 1600 horas anuais de 

operação do pivô central com a tarifa de energia elétrica custando R$0,9216/kWh.  

                                            
4 Informação obtida com o gerente da Fazenda Santa Rosa.  
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Dessa forma, constata-se que quanto maior for o tempo de operação do pivô 

central e a tarifa de energia elétrica maior, mais rápido será o retorno financeiro obtido 

com o investimento. Quanto maior for o valor da economia obtida, mais rápido será o 

retorno financeiro do investimento. 

Outras variáveis que atuam nessa análise são o valor do investimento inicial e 

a Taxa Mínima de Atratividade (TMA). Quanto maior for o investimento inicial, menor 

será o valor do VPL e quanto maior for a TMA, maior será o VPL.  

Campana et al. (2003) observaram que o número de horas de operação anual, 

o valor da tarifa de energia elétrica e o valor do inversor de frequência influenciam na 

viabilidade econômica do investimento de um inversor de frequência no sistema de 

irrigação por pivô central, sendo que o valor do inversor de frequência e o número de 

horas trabalhadas foram os parâmetros mais representativos. 

 

5.4 Análise da Diferença Média (DM) 

Para essa análise, realizou-se a média do arco total (0° a 360°) da área irrigada 

e também a média a cada 90°, sendo as seções denominadas Arco 1 (0° a 90°), Arco 

2 (90° a 180°), Arco 3 (180° a 270°) e Arco 4 (270° a 360°) (Figura 25).  

 

Figura 25 – Demonstração da divisão das seções  

 

A1 - Arco 1 (0° a 90°); A2 - Arco 2 (90° a 180°); A3 - Arco 3 (180° a 270°); A4 - Arco 4 (270° a 360°). 

Fonte: Autor 

A diferença média em todas situações apresentou valores negativos, isso 

mostra que em todas as posições a atuação do inversor de frequência atuou de modo 

a diminuir em maior ou menor porcentagem a pressão nos emissores. Considerando 

a área total, essa diminuição representou 49,60% e analisando de forma mais 



68 
 

 

 

segmentada observa-se que para os arcos 3 e 4 (linha lateral em declive) essa 

diminuição foi maior, 66,36% e 67,31%, respectivamente (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Análise da diferença média das pressões com inversor de frequência 

e sem inversor de frequência 

 DM Xci Xsi Xci - Xsi 

 % mca mca mca 

Total -49,60 19,75 ±7,83 39,21 ±7,33 19,45 ±11,55 

A1 -21,66 25,80 ±7,56 32,94 ±7,34 -7,14 ±5,18 

A2 -30,62 23,71 ±7,04 34,18 ±6,97 -10,46 ±5,70 

A3 -66,36 15,35 ±1,38 45,62 ±2,04 -30,27 ±2,19 

A4 -67,31 14,37 ±1,60 43,96 ±2,52 -29,59 ±2,27 

DM = Diferença média; Xci = média pressão com inversor; Xsi = média pressão sem inversor; A1 = Arco 
1; A2 = Arco 2; A3 = Arco 3; A4 = Arco 4. 

 

Na Tabela 4 pode-se observar, também, que a atuação do inversor de 

frequência tem maior representatividade nas áreas que a linha lateral apresenta 

declive, Arco 3 e 4, pois a diferença da média com inversor e sem inversor (Xci - Xsi) 

apresentaram valores maiores, 30,27 mca e 29,59 mca, respectivamente. 

Observa-se também que quando tem-se um aclive maior, como é o caso do 

Arco 1 (∆z = 18 m), a atuação do inversor de frequência é menor do que quando o 

aclive é menor (∆z = 9 m), como no Arco 2.  

 

5.5 Análise Geoestatística 

Os valores de pressão no emissores em cada posição radial (a cada 15°) da 

área irrigada pelo pivô central foram analisados por meio da estatística descritiva para 

as duas condições, sem a atuação do inversor de frequência e com a atuação dele. 

Na Tabela 5 encontra-se os valores dos parâmetros estatísticos utilizados para 

descrever as distribuições dos dados medidos.   
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Tabela 5 - Valores da estatística descritiva das variáveis de pressão com e sem 

inversor de frequência 

Variável Média S Ck 
Valor (mca) 

CV 
Mínimo Máximo 

Com inversor 19,75 7,34 1,00 11,97 45,85 53,86 

Sem Inversor 39,21 7,83 -0,18 16,91 52,31 61,37 

S = Desvio padrão; Ck = Coeficiente de curtose; CV = Coeficiente de variação 

 

Nota-se que os valores mínimo de pressão nos emissores é 11,97 mca e 16,91 

mca, apresentando pressão maior que a pressão mínima dos reguladores de 

pressão5. Sendo assim, observa-se que mesmo com o ajuste na pressão dos 

emissores gerada pelo inversor de frequência, os emissores terão pressão suficiente 

para distribuir água em qualquer posição que se encontrar a linha lateral.  

Contudo, a pressão média para a condição sem inversor de frequência 

apresenta aproximadamente 20 mca a mais de pressão que a condição com inversor 

de frequência. Esse dado mostra o potencial de economia de energia que há nesse 

sistema pivô central. 

 

Tabela 6 - Parâmetros dos modelos dos variogramas ajustados aos 

dados pressão nos emissores com e sem a atuação do inversor de frequência 

 
Modelo 

ajustado 

Alcance 

m 

Efeito 

Pepita 
Patamar 

R² 

% 

IDE 

% 

Classe 

espacial 

Sem inversor Gaussiano 505,0 0,1 101,2 98,7 98,0 Forte 

Com inversor Exponencial 234,0 12,5 64,4 83,5 80,6 Forte 

IDE = índice de dependência espacial 

Analisando a distribuição da frequência dos dados verifica-se que 50% das 

pressões nos emissores para o pivô central sem inversor de frequência estão acima 

de 40 mca (Figura 26 B) e, a média encontra-se em 39,21 mca (Tabela 5). Realizando 

a mesma análise das pressões para o pivô central com inversor de frequência verifica-

se que 50% estão abaixo de 17 mca (Figura 26 D) e, a média encontra-se em 19,75 

mca (Tabela 5).   

                                            
5 Pressão de saída do regulador de pressão somado à pressão sobressalente (7 + 3,46 = 10,46 mca). 
Dados fornecidos pelo fabricante. 
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Essa média de pressão nos emissores consideravelmente menor encontrada 

para a o pivô central com inversor não prejudicou a lâmina de irrigação aplicada na 

área, uma vez que o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) apresentou 

valor de 89,2%6 e o Coeficiente de Uniformidade Estatístico (CUE) apresentou valor 

de 86,8%6, ambos considerados bons por ASAE, 1997 e BERNANDO et al., 2006.  

 

Figura 26 - Distribuição de frequência de dados (A) e Frequência cumulativa 

(B) da pressão no pivô central sem inversor de frequência. Distribuição de 

frequência de dados (C) e Frequência cumulativa (D) da pressão no pivô 

central sem inversor de frequência 

 

 

De acordo com o variograma obtido para as duas condições, pressão nos 

emissores sem o inversor de frequência e pressão nos emissores com o inversor de 

frequência, verificou-se forte dependência dos dados nas duas condições.  

Na Figura 27 A observa-se que o variograma apresentou tendência, onde o 

patamar não está definido e um alcance maior que a linha lateral do pivô central 

avaliado.  

                                            
6 Informação obtida com o gerente da Fazenda Santa Rosa. Ensaio realizado pela empresa 

RASA – Assessoria e Consultoria em Irrigação, Recursos Hídrico e Ambiente. 
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Na Figura 27 C observa-se que o variograma apresenta um patamar, o que 

define a dependência dos dados em relação à distância.  

Comparando-se as Figura 28 e 29 nota-se que com o inversor de frequência a 

pressão nos emissores é menor e consegue-se maior homogeneidade dos dados. Os 

valores de pressão nos emissores, no geral, estão mais próximos da pressão mínima, 

mostrando maior eficiência do sistema de irrigação. Essa maior eficiência do sistema 

significa economia de energia elétrica, consequentemente, significa menores custos 

para o funcionamento do sistema.  

 

Figura 27 - Variograma (A) e Representação gráfica (B) da pressão no pivô 

central sem inversor de frequência. Variograma (C) e Representação gráfica (D) 

da pressão no pivô central com inversor de frequência 
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Figura 28 - Representação gráfica da pressão no pivô central sem inversor de 

frequência 

 

 

Figura 29 - Representação gráfica da pressão no pivô central com inversor de 

frequência 
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A economia de energia que a utilização do inversor de frequência pode gerar é 

de extrema importância econômica e de interesse individual para o irrigante. Contudo, 

deve-se analisar também que um menor consumo de energia apresenta uma questão 

ambiental, uma vez que acarreta em economia nos meios de geração de energia. 

Sendo assim, é ambientalmente correto evitar esse desperdício diminuindo a 

dissipação de pressão nos sistemas de irrigação, além de ser economicamente 

interessante ao produtor.   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a realização desse trabalho dependia-se de um pivô central que tivesse 

um inversor de frequência instalado no sistema motobomba. Na busca por esse pivô 

central, verificou-se que grande parte dos produtores desconheciam essa tecnologia.  

Ao entrar em contato com as empresas que desenvolvem os projetos de pivôs 

central, identificou-se uma dificuldade de como realizar o projeto do pivô, entender 

como seria seu funcionamento e, assim, realizar a correta programação do inversor 

de frequência. Além disso, ao instalar o sistema de irrigação por pivô central no 

campo, as empresas esbarravam no problema da comunicação entre o inversor de 

frequência, instalado na casa de bomba, e o comunicador presente na linha lateral. 

 Em conversa com projetistas de diferentes empresas, esse tem sido um dos 

desafios que tem enfrentado para a expansão dessa tecnologia. Outro desafio é a 

questão da viabilidade econômica, uma vez que um sistema pivô central com inversor 

de frequência apresenta um valor maior de mercado.  

Sendo assim, o software desenvolvido nesse trabalho pode colaborar tanto na 

questão de confecção dos projetos quanto na questão econômica, uma vez que 

apresenta uma visão detalhada da variação de pressão ao longo do caminhamento 

do pivô central e também uma análise econômica baseada em índices financeiros. 

Dessa forma, verifica-se a necessidade de extensão desse software para além das 

portas da Universidade.  

Esse trabalho mostrou a necessidade de mais pesquisa relacionada ao uso do 

inversor de frequência no sistema pivô central para melhorias operacionais e 

estruturais. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A ferramenta computacional desenvolvida para avaliar a viabilidade econômica 

da utilização do inversor de frequência no sistema pivô central se mostrou adequado 

e eficiente para realizar essa análise. 

O número de horas trabalhadas, a tarifa de energia, a declividade da área e o 

valor do inversor de frequência são variáveis que alteram a viabilidade econômica da 

utilização do inversor de frequência.   

O inversor de frequência, por meio do ajuste da velocidade de rotação do motor, 

diminuiu a média da pressão no sistema, diminuindo a potência e, consequentemente, 

o consumo e custo de energia elétrica do sistema. 

A geoestatística utilizada mostrou estatisticamente o comportamento da 

pressão nos emissores sem a atuação do inversor de frequência e com o inversor, 

comprovando que há uma diminuição da pressão nos emissores com a atuação do 

inversor de frequência. 
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