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RESUMO 

 

No presente trabalho foi desenvolvido um modelo de análise para a 
verificação da contribuição de um sistema de bombeamento utilizando um pequeno 

gerador eólico como fonte energética para pequenas propriedades rurais, o qual foi 

aplicado no município do Crato no Ceará. Foram consideradas as culturas do milho 

e do feijão-caupi, para serem irrigadas, um aerogerador de 6 kW e dois modelos de 

motobombas. Com os valores de velocidade do vento e ETc das culturas, não foi 

possível suprir as demandas hídricas das culturas na propriedade considerada.  

Sendo assim, foi demonstrada a viabilidade do modelo para tomada de decisão e 

que Crato não apresenta as condições necessárias para a implantação de projetos 

eólicos para irrigação.  

 

PALAVRAS – CHAVE: sistema de bombeamento, energia eólica, irrigação.  
 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

In this work it was developed an analytical model to verify the viability of a 
pumping system based on the use of a small wind generator for small properties, a 

case study was build up for the city Crato, Ceará state. There were considered: 

maize and beans to be irrigated using a wind turbine of 6 kW and two options pumps. 

With the wind speed values and cultures Etc, could not meet the water demands for 

the proposed property, thus demonstrating that the model is suitable for decision 

making as well as that Crato is not a place to implement such wind projects. 

 

KEYWORDS: pumping system, wind power, irrigation. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde seu início, a agricultura buscou a utilização de ferramentas para 

auxiliar os produtores nas diversas etapas de trabalho, um elemento histórico foi o 

uso do vento como fonte natural de energia que levou ao surgimento dos icônicos 

Moinhos de Vento e sistemas de bombeamento de água já pelos idos de 200 A.C.  

Com o passar dos séculos houve a ascensão das energias fósseis 

associados a sistemas de potência no campo, mais recentemente, o uso de 

sistemas de bombeamento com motores elétricos, uma vez que mais e mais 

propriedades agrícolas foram conectadas ao Sistema Interligado Nacional (SIN). 

Isso apresentou uma melhora no sentido de aumento de sustentabilidade, 
dado que a eletricidade no Brasil – na sua maioria – vem de fontes renováveis. Por 

outro lado, existem várias pequenas propriedades que não tem a qualidade de 

conexão necessária para manter um sistema de irrigação (baixa potência disponível, 

e/ou número limitado de fases). 

De acordo com o Atlas do Potencial Eólico Brasileiro (ANEEL, 2005), os 
estudos sobre o aproveitamento energético no país surgiram na década de 1970. 

Observou-se que com as velocidades médias anuais de 4 m/s, obtidas nos estudos, 

para uma altura de 10 metros, indicava uma viabilidade técnica das máquinas de 

pequeno porte para sistemas isolados, em especial para regiões do Nordeste e no 

arquipélago de Fernando de Noronha. 

Em paralelo, o desenvolvimento na área de aproveitamento do potencial 
eólico abriu espaço para diferentes aerogeradores, de diferentes portes, que 

poderiam apresentar-se como uma oportunidade de geração de potência para 

sistemas de pequeno porte. 

Esta dualidade: eletrificação dos sistemas de irrigação e possibilidade de 

gerar potência com pequenos sistemas eólicos aliando-se como uma das 

possibilidades de desenvolvimento de sistemas de irrigação para pequenas 
propriedades passa a ser o foco do presente trabalho, onde foi buscou-se traçar 

uma análise de sistemas de pequeno porte disponíveis no mercado nacional, assim 

como desenvolver uma metodologia que permitisse avaliar – para uma dada cultura 

– qual seria o aporte de irrigação que este sistema poderia dar. 
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2 OBJETIVO 

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um modelo que possa avaliar 

a contribuição de um sistema de bombeamento com uso de gerador eólico de 

pequeno porte para uma pequena propriedade agrícola. Para que este objetivo seja 

atingido, é necessário cumprir-se os seguintes objetivos parciais: 

 

1. Identificar os elementos constituintes do sistema e sua disponibilidade 

no mercado brasileiro; 

2. Propor um modelo de análise do sistema que possa servir de base para 

a avaliação da área irrigada ou lâmina aplicada; 
3. Elencar o perfil de uma pequena propriedade no Brasil em que este 

sistema pudesse ser aplicado, nesse caso no Crato/ CE; 

4. Avaliar a aplicabilidade do sistema no estudo de caso.  
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Energia Eólica 
A chamada energia eólica é o aproveitamento da energia cinética contida 

nas massas de ar em movimento, criadas pelas diferenças de pressão atmosférica 

resultante do aquecimento diferenciado da radiação solar incidente sobre a Terra. As 

turbinas eólicas ou aerogeradores convergem à energia cinética de translação em 

energia cinética de rotação. (ANEEL, 2005) 

Existem vários tipos de aerogeradores, de onde se destacam duas famílias: 

os de eixo vertical e os mais comuns os de eixo horizontal. O aerogerador horizontal 

é constituído de quarto partes: Torre, Nacele, Cubo e as Pás (normalmente em 3) o 

seu funcionamento se baseia, em que as pás do rotor captura a energia do vento e 

irão transmitir sua potencia através de um eixo de baixa velocidade. Dentro da 

Nacelle há uma caixa multiplicadora com um sistema de engrenagens que faz um 
eixo secundário rotacionar por volta de 40 vezes mais rápido que o eixo principal, 

essa energia mecânica será transformada por um gerador em energia elétrica 

(Custódio, 2013) 

Dentre as vantagens desse tipo de energia tem- se que a mesma é 

renovável, não gera nenhum tipo de resíduo, reduz a dependência nos combustíveis 

fosseis, é uma fonte de energia barata com um curto prazo de implantação 

comparadas as outras fontes tradicionais de energia.  

Entretanto há também desvantagens, tais como: poluição visual, poluição 

sonora, impacto sobre as aves local e a dependência de ventos que podem não ser 

suficientes para suprir a demanda existente em um determinado período de tempo.   

A variação de relevo e clima no Brasil contribui para a eficiência nos locais 
de implantação do projeto. Abrangido pelos climas equatorial, tropical, subtropical, 

semiárido, tropical de altitude e litorâneo, a velocidade dos ventos são relacionados 

diretamente com eles. Os diversos relevos existentes influenciam de forma variada 

nos ventos, agindo como obstáculos para a sua movimentação, indutores do 

fenômeno da mesoescala ou como gerador de acelerações e ondas orográficas. 

(ANNEL, 2005) 
Mediante tantos fatores positivos para a utilização da energia eólica no 

território nacional, o governo vem tomando medidas de incentivo à prática podendo 

citar a Resolução Normativa Aneel n° 482/2012, onde estabelece condições gerais 
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para a conexão à rede da microgeração e minigeração distribuída no Brasil seguindo 

o Sistema de Compensação de Energia, já em prática em países da Europa. Outro 

exemplo de investimento em tecnologias é o Programa de Nacionalização 
Progressiva proposto no ano de 2014 pelo BNDES, nele há um incentivo para a 

produção e abertura de mercado dos componentes dos aerogeradores e 

financiamento de parques eólicos, que pode ser acompanhado pelo website do 

BNDES (www.bndes.gov.br) 

 

3.2 Sistema de irrigação de pequeno porte  
De acordo com MELLO & SIlVA (2009, p. 1) irrigação pode ser definida 

como. “A aplicação artificial de água ao solo, em quantidades adequadas, visando 

proporcionar a umidade adequada ao desenvolvimento normal das plantas nele 

cultivadas, a fim de suprir a falta ou a má distribuição das chuvas.” Um exemplo bem 

sucedido que vem ajudando a erradicar a pobreza na Índia, é um modelo de 

abastecimento e irrigação de pequeno porte abastecido pela energia solar. Essas 
bombas movidas à energia do sol são uma ótima alternativa para a agricultura e 

atividades relacionadas, sendo uma opção de baixa manutenção e fácil instalação. 

O sistema consiste em uma bomba de pequeno porte ligada a uma placa solar, que 

bombeia as águas subterrâneas por meio de um poço semi-artesanal para 

armazenagem e distribuição das mesmas para consumo e irrigação a famílias 

agrícolas. 

 
Figura 1: Esquema ilustrativo do sistema de bombeamento de água indiano (FONTE: 

http://www.solar-apps.com/images/pumps.jpg ) 
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Um projeto piloto semelhante ao já em funcionamento na Índia, foi 

implantado no Piauí, garantindo aos produtores rurais locais a quantidade 

necessária de água para a irrigação por gotejamento de sua produção, em épocas 

de estiagem de chuva.   

 

3.3 Sistema de bombeamento eólico 
O sistema consiste em usar uma turbina eólica que aciona diretamente 

motores elétricos dispensando o uso de conversores, reduzindo em até 40% o valor 

do investimento necessário. As turbinas funcionam isoladas a até 100 metros de 

distância da fonte de água e também há um rendimento satisfatório quando utilizado 

em profundidades superiores a 100 metros (ENERSUD, 2011). 

O sistema é composto por uma torre tubular de 12 metros com uma turbina 
Verne 555 da própria empresa Enersud1 acoplada na mesma, contém 5 blocos de 

concreto como fundação, cabos trifásicos ligando a torre à turbina, e uma bomba 

centrífuga de 2 CV de potência e 200 v de tensão.  

  

 
Figura 2: Sistema de abastecimento em campo (Enersud, 2011). 

 

 

                                            
1 A menção de marcas não constitui recomendação por parte da Autora. 
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Figura 3: Torre e turbina Verne 555 (Enersud, 2011) 

 

3.4 Mercado Brasileiro de Aerogeradores 
Considerando que todo o potencial eólico brasileiro não é totalmente 

aproveitado, há programas e estudos visando o mercado de aerogeradores de 

grande e pequeno porte. Segundo a CEPEL, o Ministério Brasileiro de Minas e 

energia vem encomendando estudos para firmar o desenvolvimento tecnológico dos 

aerogeradores de pequeno porte no mercado brasileiro, tendo em vista que esse é 

um mercado ainda pouco explorando no país, que já alcança a consolidação dos 

aerogeradores de grandes portes junto à instalação de parques eólicos.   

Em 2008, houve a desaceleração da economia americana e europeia 

fazendo com que as empresas fabricantes de aerogeradores fossem obrigadas a 

procurar novos mercados para instalação e desenvolvimento de novos parques 

eólicos. O Brasil com o seu grande potencial eólico, foi amplamente beneficiado com 

o ocorrido.  
A grande parte dos fabricantes de aerogeradores instalados no território 

brasileiro são multinacionais que restringem as atividades à montagem dos 

principais componentes no país. Já existem oito fabricantes de aerogeradores com 

unidades de fabricação no Brasil: Wobben, Vestas, Siemens, Alstom, Gamesa, GE, 
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Wind Power (Impsa) e Weg, com proposta de novas duas fábricas da Acciona e 

Suzlon.  

A introdução das tecnologias desses fabricantes no mercado nacional 
obrigou os vendedores de energia eólica a reduzirem seus preços de mercado, 

fazendo com que aumentassem a competitividade dessa fonte de energia nos leilões 

nacionais, de acordo com o Panorama do setor de energia eólica publicado na 

Revista do BNDES, 39° edição.  

Sobre as tecnologias desenvolvidas exclusivamente no país podemos citar a 

parceria entre a WEG com a fabricante espanhola MTOI para a fabricação de 

aerogerados inteiramente nacionais e da Wind Power Energy que além de fabricar 

aerogeradores nacionais quer investir em turbinas com potência superior a 4 MW.  

Para os mercado de turbinas com capacidade inferior a 1 MW de potência, 

para atuar em geração distribuída foram identificadas ao menos três empresas 

nacionais: Canoas2, Eletrovento3 e Enersud4. O desenvolvimento tecnológico e 
aproveitamento da existência das empresas já instaladas no mercado nacional 

deverão ocorrer em curto prazo, para que estas não percam espaço para as 

empresas estrangeiras.  

 
  

                                            
2 http://www.canoaseolica.com/ 
3 http://www.eletrovento.com.br/ 
4 http://www.enersud.com.br/ 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Identificação dos elementos do sistema 
O sistema de bombeamento eólico usando para a irrigação em pequenas 

propriedades será composto pelos seguintes elementos: um Aerogerador de 

pequeno porte e uma bomba de deslocamento positivo.  

Foi adotado a turbina eólica VERNE 555 da empresa Enersud, com potência 

de até 6 kW que atua em ventos de até 12 m/s. Esta é uma turbina horizontal de 

fluxo axial, com diâmetro das hélices de 5,5 metros e altura da torre de 12 metros. 

Possui um controle de carregamento de baterias com booster para aproveitamento 

das baixas velocidades de vento. Sua curva de desempenho pode ser observada na 

Figura 4 

 

 
Figura 4: Curva de potência para a turbina VERNE555 kW (Enersud, sem ano) 

 

Entende-se que é importante lembrar que há modelos no mercado brasileiro 

que se adequariam ao projeto com a mesma eficiência, a exemplo da lista de 

equipamentos abaixo listados, mostrando um perfil dos aerogeradores de pequeno 

porte disponíveis no mercado nacional: 

 

 Canoas – TE24 (24 kW), TE05 (5 kW); 

 Eletrovento – Turbo 500 (500 W), Turbo 2000 (2 kW) e Turbo 5000 (5 kW); e 
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 Enersud - Notus 138 / 112 (250 W e 350 W), Gerar 246 (1 kW), Verne 555  

(6 kW). 
 

Foi analisado o comportamento de duas bombas, cada uma se adequando 

melhor para cada tipo de cultura estudada. O primeiro modelo utilizado foi uma 

motobomba submersa, modelo Sub-10 NY de 4”, com potência de ½ CV e vazão de 

3,3 m³/h, para a cultura do milho. A segunda cultura estudada foi a do feijão-caupi, e 

para essa cultura foi utilizada uma motobomba centrífuga, modelo BC- 91 S/T com 

potência de ¼ CV e vazão de 4,8 m³/h para uma coluna d’água de 10 metros. 

Ambas as motobombas são da empresa Schneider Motobombas5 

 

4.2 Determinação do perfil de pequena propriedade 
De acordo com informações coletadas pela EMATER (2011), no Ceará 

existem dois grupos de produtores agrícolas no município: o primeiro é caracterizado 
por produtores que praticam a agricultura de subsistência familiar, com menos 

tecnologia e, com um tamanho de propriedade de até 3 ha, com casas de alvenaria 

ou pau a pique.  

O segundo grupo, de maior interesse no presente trabalho, se estabelece 

em maior porcentagem no local, é caracterizado pela agricultura de subsistência, 

com produção de milho e/ou feijão, voltada para o comércio em feiras e para 
intermediários, que lhe gera uma renda para poder empregar na melhoria de sua 

produção, como o uso de defensivos, técnicas de aração e irrigação do solo. O 

tamanho médio de sua propriedade é de 12 ha, com casas de alvenaria, banheiro, 

energia e água encanada. 

 

4.3 Modelo de análise do sistema proposto 
A metodologia utilizada para o presente trabalho foi a análise dos dados 

eólicos retirados dos Atlas do Potencial Eólico do estado do Ceará (GOVERNO DO 

ESTADO DO CEARÁ, 2001) e do Brasil (ANEEL, 2005).  

 

                                            
5 A menção de marcas não constitui recomendação por parte da Autora 
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Posteriormente esses dados foram aplicados para alimentar um software de 

análise de desempenho de sistemas eólicos, no presente caso, tendo sido adotado o 

Homer Energy Versão 2,19 (Junho 2005), software que foi responsável por realizar a 

modelagem do sistema eólico, gerando os resultados do potencial total elétrico 

produzido pelo aerogerador, que por sua vez alimentou a análise de desempenho do 

sistema de bombeamento. Uma visão esquemática do modelo pode ser vista na 
Figura 5. 

 

 
Figura 5: Representação esquemática do modelo de tomada de decisão 

 
Com o desempenho desta, pode-se determinar o quanto de água o sistema 

bombearia mensalmente com as características do vento local e das bombas 

utilizadas.   

Foram inseridos no software os seguintes dados: 

 Módulo Turbina – foi adicionado os dados da sua curva de potência 

em relação as velocidades do vento, de acordo com informações 

fornecidas pelos fabricantes, o tempo útil da máquina e a altura do 

cubo.  

 Modulo Carga – foi adicionada uma carga primária de corrente 

alternada A/C, com pico de carga de 6 KW e média anual de 103 

Kwd/d. 
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 Módulo Recurso Eólico – foi adicionado nos comandos do software, 

as informações de velocidade dos ventos mês a mês. Os dados 
obtidos de velocidade dos ventos registravam somente os valores 

semestrais, então foram considerados os mesmos valores de 

velocidade de Janeiro a Junho e Julho a Dezembro. Foi adicionado o 

valor da constante de Weibull anual para a região de 2,5 e a altura da 

turbina de 12 metros.   

 Módulo Restrições – Foram consideradas as restrições de: 100% para 

a capacidade máxima anual de escassez  (maximum anual capacity 

shortage); 10% de carga horária e 100% de produção eólica  

 

Uma visão do modelo montado no Homer, dos equipamentos que serão 
utilizados no sistema, pode ser visto na Figura 6.  

  

 
Figura 6: Esquematização do arranjo, retirado do software Homer Energy.(Fonte: 

Elaboração da autora) 

 

Após o cálculo dos resultados, foi obtido como saída do modelo uma planilha 

com os dados da velocidade do vento (m/s), carga primária, potência total gerada 
pela turbina, durante todas 8760 horas do ano. Assim foi possível verificar em quais 

horas do ano a turbina gerou energia o suficiente para fazer a motobomba funcionar, 

e então estabelecer uma relação entre a potência máxima da bomba com a sua 

vazão máxima para determinar a vazão em m³ que a turbina geraria para cada hora 

do ano e consequentemente o volume bombeado para cada mês, limitando a 
potência disponível do aerogerador com a potência da própria bomba. Assim tornou-
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se possível verificar se o volume bombeado mensalmente atenderia a demanda 

hídrica do feijão e do milho em todo o seu ciclo fenológico. 

A determinação da necessidade hídrica das culturas foi norteada por sua 
Evapotranspiração, que é o somatório das perdas pela evaporação e com a 

transpiração, e ocorreu através da seguinte equação: 

ܿݐܧ =   ܿܭ. ݐܧ
Equação 1: Equação da Evapotranspiração da cultura 

 

Onde: ETc = Evapotranspiração da cultura 

           ETo = Evapotranspiração de referência  

           Kc = Coeficiente da cultura  

 

De acordo com a Figura 7, que representa o mapa da Evapotranspiração 

média, do estado do Ceará, para o período no mês de julho retirado do site do 

Agritempo. O município de Crato possui uma ETo equivalente a 3,2 mm/dia.  
 

Figura 7: Mapa da evapotranspiração no período de 02/07/2015 a 06/07/2015, no estado 
do Ceará (Fonte: Agritempo, julho 2015) 
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4.4 Estudo de caso 
Para a escolha do local foram seguidos alguns critérios, Crato consegue 

integrar os dois requisitos para a implantação desse sistema de bombeamento, a 

cidade possui condições ideais para a agricultura juntamente com condições 

climáticas e eólicas favoráveis. Crato possui visibilidade econômica por ser 

fronteiriça de Juazeiro do Norte, local famoso do Ceará considerado um dos maiores 

centros religiosos do país devido a figura de Padre Cícero.  

 

4.4.1 Local  
O local escolhido para a implantação do projeto foi a cidade do Crato, 

município do interior do estado do Ceará. Situada no Sopé da chapada do Araripé 

no extremo sul do estado e na microrregião do Cariri, possui coordenada 07°14’02” 
S e 39°24’32” O, altitude de 426 metros e uma área total de 1009,2 km². Em 2012 a 

cidade contava com aproximadamente 120.000 habitantes, sendo a 3ª cidade mais 

desenvolvida e com o 9° PIB do estado, segundo dados da prefeitura local, 

conforme pode ser visto no site da prefeitura local. 

  

 
Figura 8: Localização do município do Crato / CE (FONTE: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/26/Ceara_Municip_Crato.svg/280px-
Ceara_Municip_Crato.svg.png) 
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4.4.2 Clima  
Conhecido como o “Oásis do Sertão” por suas características climáticas 

mais úmidas e favoráveis à agricultura e pecuária, a temperatura média anual varia 
entre 24°C e 27°C com média mínima de 18° e máxima de 33°C.  

 

 
Figura 9: Gráfico da média de temperatura mensal ao longo dos 12 meses (FONTE: 

Climate Data) 

 

O perfil pluviométrico tem maior volume de chuvas no verão se contrapondo 

com um inverno mais seco. De acordo com dados do Climate Data o mês de agosto 

é o mais seco totalizando 6 mm de precipitação e a maioria da precipitação ocorre 

em março com 241 mm de precipitação mensal. Crato tem uma pluviosidade média 

anual de 1086 mm.  
 

Temperatura média máxima 

Temperatura média mínima 
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Figura 10: Gráfico do perfil pluviométrico da região ao longo dos meses (FONTE: Climate 

Data) 

 

4.4.3 Cultura 
As culturas escolhidas para o presente trabalho são o milho e o feijão-caupi.  

O milho e o feijão-caupi, são culturas já bastante cultivadas entre os agricultores do 
Crato, ou como única cultura, ou consorciadas entre si.  

 

4.4.3.1 Características do milho 

Para que o potencial genético de produção desse cereal atinja índices 

máximos os fatores climáticos como: temperatura, precipitação pluviométrica e 

fotoperíodo devem estar com níveis considerados ótimos.  

As condições ótimas de temperatura variam com o crescimento da planta, 

pois quando a temperatura do ambiente é mais elevada o processo metabólico é 
mais acelerado e quando a temperatura é mais fria o metabolismo tende a 

desacelerar. Essa oscilação metabólica pode ocorrer dentro dos limites extremos de 

10º C a 30ºC, fora dessa faixa não ocorre o rendimento correto dos grãos. A 

temperatura considerada ideal no desenvolvimento de todas as etapas do milho, da 

emergência até a floração está entre 24ºC e 30°C. 

O milho pode ser cultivado em regiões com precipitação variante de 250 mm 
até 5000 mm anuais. Sendo que a cultura necessita de aproximadamente 600 mm 

de água durante o seu ciclo completo de 120 dias. Em sua fase inicial a planta 
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consome 2,5 mm/dia na fase de maturação e na fase de espigamento esse valor 

pode se elevar para 5 mm/dia a 7,5 mm/dia. Dependendo das condições de umidade 

do ar, esse valor pode chegar a 10 mm/dia, se a umidade relativa do ar estiver baixa. 
 

4.4.3.2 Características do Feijão – Caupi 

De acordo com a Embrapa Meio-Norte (2003), o feijão-caupi é considerado 
um alimento básico para a população de baixa renda do Nordeste Brasileiro, por 

além de ser muito rico nutricionalmente, não demanda altas tecnologias no seu 

cultivar e por possuir um ciclo fenológico curto, entre 65 a 100 dias. 

Esta espécie se adequa bem a locais com precipitações entre 250 mm a 500 

mm anuais. Embora seja uma cultura que tolere bem a condições de seca, o 

estresse hídrico resulta numa redução severa na produtividade. Seu consumo total 
de água num ciclo varia entre 300 mm a 450 mm, possuindo uma demanda hídrica 

média de 3 mm/dia para a sua fase de desenvolvimento inicial e passando a 5 

mm/dia para as fases de crescimento, florescimento e enchimento das vagens até 

atingir um pico de 9 mm/dia, quando a cultura alcança seu pleno desenvolvimento 

vegetativo. 
 

4.4.4 Ventos  
Estado do Ceará está sob influência de uma contínua circulação atmosférica 

sub-equatorial dos ventos alísios, que são o movimento contínuo das massas de ar 

de superfície em direção das menores pressões da faixa equatorial. No hemisfério 

Sul e na latitude do estado do Ceará, os ventos alísios são de direção Sudeste com 

pode-se observar na Figura 11.  
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Figura 11: Mapa com a representação dos ventos alísios na faixa Equatorial. Note que o 

Estado do Ceará está em evidencia (FONTE: Atlas do Potencial Eólico do Ceará) 

 
A região do Crato está localizada ao pé de uma chapada, e com isso sua 

velocidade média anual dos ventos é inferior ao valor de velocidade da região 

litorânea. Entretanto, mesmo com essa deficiência, o local mantêm boas taxas de 

velocidade. 

De acordo com os mapas disponíveis no Atlas de Potencial Eólico do Estado 

do Ceará, é possível visualizar o valor da velocidade média anual em Crato nas 

alturas de 50 metros e 70 metros. A 50 metros a velocidade média é de 5 m/s e a 70 

metros de altura a velocidade média é de 6 m/s. A média semestral foi medida 

apenas na altura de 50 metros e nos meses de Janeiro a Junho a velocidade é de 

4,5 m/s e de Julho a Dezembro a velocidade oscila entre 6 m/s e 7 m/s, conforme 

dados apresentados no Anexo 1 – Dados do Atlas Eólico.  
 

4.4.5 Fonte de água no local 
A partir de dados do Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

para o Nordeste, a fonte de água mais utilizado para as pequenas irrigações 

familiares são os poços, que permitem uma implantação em curto prazo permitindo 

acesso a uma água de boa qualidade.  
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5 RESULTADOS 

Neste capítulo, iremos apresentar os resultados obtidos para o presente 

trabalho.  

 

5.1 Estudo de caso. 
De acordo com dados da Embrapa Milho e Sogro (2011) e Embrapa Meio-

Norte (2003), há uma variação nos valores de kc de acordo com a fase que a cultura 

se encontra, apresentando maiores valores em suas fases intermediárias 

compreendidas pelo crescimento, florescimento e enchimento.  Utilizando a equação 

da ETc, foi mensurada a necessidade hídrica em mm/dia para cada fase da cultura, 
e realizando as devidas conversões e multiplicando a ETc diária pelos dias de cada 

fase do ciclo, chegamos a uma ETc em m³/fase. Como o ciclo fechado do milho é 

em torno de 120 dias, foi considerado cada fase com 30 dias de duração, já o feijão-

caupi possui seu ciclo em torno de 65 dias, foi considerado: 15 dias, 29, dias, 13 

dias e 8 dias para as fases 1, 2, 3 e 4 respectivamente, como pode ser observado na 

Tabela 1. 
 

Tabela 1: Valores de Kc para cada fase das culturas (Fonte: Elaboração própria) 

Fases 
Milho  Feijão - caupi 

KC    ETc (m³/fase.ha)    KC      ETc (m³/fase.ha) 
1 0,75 720 0,5  240  
2 0,99 936  0,88  716,8 
3 1,23 1152  1,05 403,2  
4 0,79 756  0,75  168 

 

Foi observado que para a melhor aproveitamento do volume captado pelo 

sistema, a semeadura de ambas as culturas deveriam acontecer entre agosto e 

novembro. Para saber a necessidade hídrica mensal teve-se que relacionar a 

demanda diária de cada fase com os dias de cada mês. Com isso, o volume de água 

necessária para o milho em cada fase é o mesmo que o necessário em cada mês 
do, entretanto como o ciclo do feijão-caupi é menor, a necessidade hídrica mensal 

não irá coincidir com a necessidade de cada fase, pois terá meses que englobará 

duas a três fases do ciclo. Na Tabela 2 é possível observar o volume demandado 



27 
 

para cada mês, considerando o início da semeadura em agosto e os dias de cada 

fase. 

 
Tabela 2: Relação de ETc mensal para o milho e feijão-caupi (Fonte: Elaboração própria) 

Mês 
Milho Feijão 

ETc (m³/mês ha) ETc (m³/mês ha) 
Agosto 720 649,6 

Setembro 936 865,6 
Outubro 1152 96 

Novembro 756  - 
 

5.1.1 Capacidade de bombeamento 
Na Tabela 3 são mostrados os valores de bombeamento para cada mês do 

ano, juntamente com a demanda esperada de cada cultura estudada. Vale ressaltar 

que foi considerado que não há o consórcio entre as culturas, ou planta milho ou 

planta feijão. Podemos observar que os valores mensais de demanda, tanto do 
milho como o do feijão-caupi, excedem demasiadamente o volume bombeado em 

todas as fases de seu desenvolvimento, independente da motobomba utilizada. 

 
Tabela 3: Resultados do volume bombeado por mês pelo sistema, com o volume de água 

necessário para cada mês do cultivo. (Fonte: Elaboração própria) 

Mês  

Milho Feijão - caupi 
Volume bombeado 

(m³/mês) 
Volume requerido 

(m³/mês ha) 
Volume bombeado 

(m³/mês) 
Volume requerido 

(m³/mês ha) 

1 2,447 0 7,118 0 
2 2,118 0 6,16 0 
3 2,321 0 6,752 0 
4 2,327 0 6,769 0 
5 2,355 0 6,852 0 
6 2,269 0 6,600 0 
7 9,996 0 29,079 0 
8 9,797 720 28,499 649,6 
9 9,597 936 27,918 865,6 

10 9,926 1152 28,874 96 
11 9,764 756 28,403 0 
12 9,781 0,000 28,455 0 

 

Na Figura 12 é mostrado o volume de água bombeado durante o ano para a 
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cultura do milho, já na Figura 13 pode ser visto o volume da necessidade hídrica do 

milho durante o seu ciclo completo de 120 dias. Pode-se ver que, mesmo nos 

períodos de maior atuação eólica, e consequentemente com maior volume de água 
bombeado, o sistema não consegue oferecer quantidade de água suficiente para 

poder irrigar um hectare. Os mesmo resultados foram apresentados para a cultura 

do feijão-caupí, como é representado pela Figura 14 onde é mostrado o volume de 

água bombeado durante o ano e na Figura 15 onde é explicitada a necessidade de 

água desta cultura durante todo o seu ciclo fenológico de 65 dias. 
 

 
Figura 12: Volume de água bombeado para o milho durante um ano. 
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Figura 13: Demanda hídrica do milho durante um ciclo de 120 dias. 

 

 

 
Figura 14: Volume de água bombeado para o feijão-caupí durante um ano. 
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Figura 15: Demanda hídrica do feijão-caupí durante um ciclo de 65 dias. 

 

5.1.2 Área irrigada 
Considerando o mesmo arranjo de sistema, com os mesmos valores de 

volume bombeado e evapotranspiração mensal, foi possível determinar a área que 

poderia ser irrigada com tal método, como demonstrado na Tabela 4. 
 

Tabela 4: Valores de áreas cultivadas que conseguirão ser irrigadas. (Fonte: Elaboração 
própria) 

Mês de 
cultivo  

Área Irrigada (m²) 

Milho Feijão- caupi 

Agosto  136 438 

Setembro 102 322 

Outubro 86 3.007 

Novembro 129 - 
 

 
Podemos observar que há uma maior área a ser irrigada quando utilizamos 

a cultura do feijão-caupi, consequência de sua menor demanda hídrica. O maior 

valor de área contemplada pela irrigação acontece em outubro, pois é neste mês 
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que irá ocorrer os quatros últimos dias da última fase do feijão-caupi. Já a menor 

área irrigada irá ocorrer em outubro, quando acontece a terceira fase do milho, o 

embonecamento, fase que mais demanda água em todo o seu ciclo fenológico.   

 
  



32 
 

6 DISCUSSÃO 

Tendo ficado claro que não foi possível o atendimento da demanda hídrica, 

para ambas as culturas, numa área total de 12 hectares equivalente a uma 

propriedade média no Crato ou considerando apenas as áreas que conseguirão ser 

irrigadas, mostrou-se a inviabilidade da adoção do sistema de bombeamento eólico. 

Esse sistema não irá aumentar a produtividade do agricultor local, tendo em vista 

que a maior área irrigada não representa 2,5% da área total da propriedade.  

Tendo em vista que o investimento econômico inicial para a implantação 

deste projeto é alto e a área irrigada é ínfima, para ser considerado algum aumento 

expressivo na produção. O sistema não irá trazer um retorno econômico que consiga 
suprir os gastos iniciais de implantação, tornando-se assim, economicamente 

inviável.  

Há uma falta de informações específicas sobre os dados mensais dos 

ventos, no que foram estimados os valores de potência total gerada pela turbina, 

com base apenas em mapas de velocidades semestrais do estado; prejudicando a 
precisão dos resultados. Entretanto, mesmo com a melhoria da qualidade dos dados 

mensais de velocidade do vento, ficou claro que não seria obtido um resultado 

distante do encontrado (não irrigação).  

O modelo de análise se mostrou eficiente para a determinação da potência 

gerada pela turbina escolhida, para a determinação do volume de água bombeado 

para qualquer tipo e modelo de bomba que for utilizar no projeto e para estabelecer 
uma relação entre o volume bombeado com a necessidade hídrica da planta a ser 

irrigada. Através deste sistema é possível, também, determinar o tamanho da área a 

ser irrigada.  

Neste particular, a escolha da bomba – e sua potência mínima para 

acionamento – foi o principal parâmetro para identificar o número de horas de 

bombeamento – que, para a Autora, é um parâmetro chave para o sucesso da 
irrigação. Quando menor a potência da bomba, maior o numero de horas de 

funcionamento (mais água irrigada); quando maior a bomba, menor o número de 

horas de funcionamento, Encontrar este equilíbrio – baseado no desempenho do 

aerogerador – foi considerada a etapa chave no dimensionamento do sistema. Uma 

outra opção para utilização das bombas, seria trabalhar com um modelo de 
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associação de bombas com diferentes potências acompanhando a curva de 

potência do aerogerador.  

Considerando uma média de volume de água bombeado, foi possível 
determinar o perfil de cultura que tal sistema atenderia. Considerando o volume 

bombeado de 28 m³/mês, isso resultaria numa cultura de Etc equivalente a 0,093 

mm/dia e Kc = 0,029. Não foi encontrada na literatura uma cultura com tal perfil, para 

que fosse possível empregar a metodologia descrita no trabalho.  

Fica claro que, a partir da metodologia proposta é possível identificar a 

viabilidade e/ou funcionalidade em fomentar um programa de incentivo a energia 

eólica local, e que dado as caraterísticas de micro clima – Kc e velocidades do 

vento, tal programa seria desenvolvido em âmbito local ou máximo regional, com 

uma prefeitura ou consorciação entre as prefeituras desta região.  

Como depende diretamente da velocidade do vento, não serão todos os 

locais do país que poderão receber um sistema de abastecimento de tal tipo. Um 
programa de tal porte fomentaria a indústria eólica nacional, geraria empregos e 

diminuiria a dependência dos pequenos produtores com os combustíveis fósseis.  

Outro resultado de tal programa seria dar a oportunidade desses pequenos 

produtores de conseguir em uma determinada parte do ano alimentar suas lavouras 

com a água bombeada e quando não tiver na época de cultivo, obter água para seu 

próprio consumo. 
Outra maneira de utilizar tal sistema seria considerando um tempo de 

reservação, esta seria uma possível forma de se utilizar a água do sistema em 

qualquer época do ano.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para futuros trabalhos, considerando o mesmo arranjo de sistema e 

metodologia, que se mostra viável aos pequenos produtores. Deve-se considerar um 

local onde a ETo local não seja tão elevada, o que diminuiria a demanda de água, 

ou escolher um local com maior incidência de ventos. 

Sugere-se também a possibilidade de avaliar sistemas em que – na faixa de 

potência abaixo do acionamento da bomba, a energia seja direcionada para baterias 

para que a comunidade possa ter um suprimento de eletricidade. 

Outra sugestão seria utilizar tal sistema apenas para a captação de água, 

destinando-a para o abastecimento e consumo familiar. 
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8 CONCLUSÕES  

Por fim, podemos concluir que, para a região do Crato-CE, o sistema se 

mostra ineficaz quando se trata da irrigação do milho e do feijão-caupi por meio do 

bombeamento eólico.  

Obtivemos valores de volume de água bombeado mensalmente pelo sistema 

muito abaixo das demandas hídricas por mês das duas culturas, considerando suas 

respectivas fases e Kc’s.  

Obtivemos uma média de 2,3 m³/mês de água bombeada para a cultura do 

milho, no primeiro semestre e de 9,7 m³/mês para o segundo semestre. Já na cultura 

do feijão-caupí, como foi utilizado uma bamba de menor potência, a média encontra 
para o primeiro semestre foi de 6,7 m³/mês e de 28,4 m³/mês para o segundo 

semestre.  

Foi possível mensurar o tamanho da área que pode ser irrigada para cada 

cultura, o que se considerando o melhor cenário, alcançaria apenas 2,5% da área 

total da propriedade. Fazendo com que o produtor não tenha um aumento de 
produtividade e um retorno econômico significativo.  

Pelos resultados obtidos, fica claro que o bombeamento eólico por si só 

poderá atender ao sistema de irrigação, sendo necessário associa-lo a um 

reservatório (elevado ou não) o qual se garante as condições de pressão e 

regularização de vazão necessária para  dimensionamento do sistema de irrigação 

propriamente dito.  
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10 ANEXO 1 – Mapa de Potencial Eólico 
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