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IRRICAMPO

e

VALLEY,os

seus parceiros para aumentar a

eficiência energética na rega com o seu pivot

A

eficiência dos sistemas de rega é fundamental nestes tempos em que os custos energéticos merecem cada vez mais importância nas
contas de cultura. Tudo indica que o custo da energia manterá esta tendência de subida e inclusive poderá chegar a ser um factor
restritivo para a agricultura de regadio. Nos países desenvolvidos, esta é uma preocupação crescente e por isso nesse sentido têm-se
desenvolvido estudos e medidas que apontam para a poupança de energia na agricultura de regadio. Os custos energéticos de exploração
de um sistema de rega nem sempre são tratados da forma mais apropriada. De facto, alguns especialistas consideram que é algo que muitas
vezes não interessa aos agricultores quando avaliam os custos de um projecto de rega. Contudo, cada vez mais se dá importância a este
assunto porque as margens vão sendo menores e os custos de mão-de-obra e de energia estão em crescendo. Este é um tema que merece
a maior das atenções por parte da IRRICAMPO - Sistemas de Rega, que em conjunto com a Valley trabalham em busca das melhores
soluções para os seus clientes.
EFICIÊNCIA NO CONTROLO DA APLICAÇÃO DE ÁGUA
Um dos principais objectivos de um agricultor de regadio é de optimizar a utilização da água que tem disponível, para melhorando a gestão
da rega e satisfazendo os aspectos relacionados com a conservação do meio ambiente. Isto, unido a uma redução dos custos de produção e
a um incremento da produtividade, é também um dos objectivos da IRRICAMPO em conjunto com a Valley.
A eficiência e uniformidade na aplicação de água pode ser alcançada através:
1º - Do dimensionamento dos bicos e espaçamento preciso dos aspersores, calculado de uma forma computadorizada, assegurando assim
um cálculo correcto e com isso garantindo a uniformidade na aplicação.
2º - Da utilização de aspersores de baixa pressão, que funcionam com pressões desde 400 gramas, poupando deste modo potência, energia
e claro dinheiro.
3º - Da utilização de sensores de pressão de água, os vulgares pressostatos, que deverão desligar o sistema se a pressão da água atinge
valores abaixo dos quais não há garantia de uma boa distribuição de água. O corte pode ser mecânico ou com indicador de pressão em
quadros digitais, como o “PRO2” e “SELECT2”.
4º - Da utilização dos pivots para efectuar a fertilização, produz-se uma poupança substancial relativamente a outros métodos tradicionais.
EFICIÊNCIA MEDIANTE OS QUADROS DE CONTROLO
Mediante os quadros de controlo, pode-se programar com exactidão os tempos de rega,
doses de água, etc., definindo uma rega personalizada para cada tipo de cultura e época
do ano, deste modo poupa-se água e com isso energia. Quadros de controlo, como os
“SELECT2” e “PRO2”, permitem modificar a profundidade e percentagem de aplicação de
água de forma automática segundo a posição do pivot no campo.
Quadro CAMS PRO2
Por exemplo, o VRI (Rega de Aplicação Variável), é um programa que divide a máquina em
até 30 zonas de aspersores permitindo variar a aplicação de água em cada zona e sector,
com a conseguinte optimização e poupança de água utilizada. Os sectores podem ser de 2 graus, isto é, até 180 sectores
num círculo completo, o que permite controlar até 5.400 zonas de rega. Com esta aplicação pode-se estratificar o
terreno até 5.400 zonas definidas pela dotação de água óptima necessária para cada uma delas.

Exemplo de pivot com
sistema VRI

OPTIMIZAR A INSTALAÇÃO DA REGA
A melhor forma de optimizar o uso da água e da energia é optimizar ao máximo a instalação do sistema de rega, para isso é fundamental:
1º - Desenho/instalação: contar com uma equipa profissional e preparada para o cálculo e dimensionamento da instalação,
a) Evitando sobredimensionamentos nos diâmetros das tubagens que encarecem a instalação inicial, ou subdimensionamentos que originem
gastos energéticos acrescidos ao longo da vida útil do pivot.
b) Utilização de pivots telescópicos, isto é, pivots com uma tubagem de maior diâmetro nas primeiras torres e de um diâmetro inferior nas
últimas.
c) Selecção do tipo de aspersores mais adequados. ►
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IRRICAMPO E VALLEY, OS SEUS PARCEIROS PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NA REGA COM O SEU PIVOT (Continuação)
2º - Utilização: controlando as dotações necessárias em função da cultura, do tipo de solo e das condições
climatéricas no momento em que se efectua a rega.
3º - Manutenção:
a) Utilizando componentes originais aumentamos a vida útil do seu pivot, como o Valley Heavy Duty.
b) Com tubagens revestidas interiormente de polietileno, como a opção “PolySpan”, que aguentam os efeitos
das águas ácidas, alcalinas corrosivas e salinas, que aumentam a vida útil da tubagem.
c) Redutoras reforçadas em bronze e engrenagens sem-fim de aço endurecido que oferecem uma maior
durabilidade.
d) Utilização de peças chave fabricadas em aço inoxidável.
Tubagem PolySpan
CONTROLO REMOTO NOS SISTEMAS DE REGA
Um dos avanços mais espectaculares no mundo da rega mecanizada nestes últimos anos foi a incorporação das
novas tecnologias ao serviço do utilizador final e do uso racional da energia.
A Valley, conhecendo as melhorias que a aplicação deste tipo de tecnologia supõe, incorpora no seu portfólio
uma ampla gama de sistemas de controlo remoto, cobrindo todas as necessidades actuais.
Existem três linhas de benefício na aplicação das novas tecnologias: i) por um lado a poupança energética;
um uso racional da água, o consumo eléctrico e a poupança em custos de deslocação, constituem poupanças
que se terão de ter cada vez mais em atenção na optimização das contas. ii) por outro lado, a eficácia no desenvolvimento do serviço; o
utilizador final pode realizar todas as tarefas, que em outros tempos teria de fazer directamente no campo, comodamente a partir da sua
casa ou desde o seu escritório; pode estabelecer programações horárias de regas, assim como, tomar conhecimento imediato de qualquer
problema ou avaria no funcionamento da máquina. iii) e por último, uma melhoria na produção agrícola.
O que é que um utilizador final pode esperar de um sistema de controlo remoto?
Com sistemas de gestão como o da Valley, com o simples gesto de pressionar uma tecla no computador, o
utilizador pode aceder a todas as funções do pivot, modificar a aplicação de água, a velocidade, a direcção do
pivot, programação de aspersores finais, etc. Dispõe de um sistema instantâneo de monitorização de alarmes, no
computador, através de mensagens para o telefone ou para correio electrónico.
Um bom sistema de controlo remoto armazena constantemente todos os eventos que sucedem no pivot, dados
fundamentais para estabelecer estatísticas de falhas, horas de funcionamento e eventos.
SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS) AO SERVIÇO DA REGA
A utilização do GPS para a condução das máquinas de rega é uma tecnologia utilizada há algum tempo, pelo
menos na Valley. Este sistema de condução permite conhecer com uma grande precisão a situação da máquina
e permite uma aplicação específica da quantidade de água, fertilizante ou qualquer outra contribuição a uma
parte específica do terreno. A tecnologia GPS permite aos agricultores estabelecer uma relação entre as
técnicas de produção com as características de cada terreno, minimizando custos e maximizando as produções.
Com a utilização dos equipamentos, e após várias campanhas, é normal que estes vão envelhecendo, e o seu rendimento baixe, como por
exemplo se verifica nos motores dos grupos electrobomba. Por outro lado, sistemas de rega mal dimensionados, ou dimensionados sem
rigor, resultam muitas vezes no sobredimensionamento sem critério dos equipamentos de bombagem provocando um consumo energético
excessivo e desnecessário ao longo do período de exploração do sistema. Actualmente, existem no mercado, a preços acessíveis, uma
série de equipamentos que permitem reduzir o consumo energético, desde variadores de frequência, motores com consumos mais baixos
e melhor rendimento, etc. No caso concreto dos variadores de frequência, é possível reduzir o consumo de um grupo electrobomba ao
estritamente necessário, mantendo uma “folga” potencial que poderá ser utilizada em caso de necessidade (seja por perda de rendimento
do grupo, variação do nível hidrodinâmico de um furo, etc.).
Outro aspecto a ter em consideração, será o aumento de rugosidade do interior das tubagens e/ou desgaste dos componentes das cartas
de rega que provoca um acréscimo das perdas de cargas no sistema obrigando a um aumento da pressão de funcionamento, muitas vezes
não suportado pelo equipamento de bombagem existente, levando por isso a que este trabalhe com pressões inferiores ao requerido e
prejudicando seriamente a uniformidade da aplicação de água/adubos. Para fazer face a esta situação, frequentemente aumenta-se a potência
do motor e consequentemente o consumo de energia sem que os resultados atingidos sejam os ideais e o problema de fundo resolvido.

Assim,

é de todo conveniente saber efectivamente se o seu pivot

está a trabalhar no rendimento óptimo em termos de consumo de
energia e se o seu projecto de rega está bem dimensionado, bem como
saber da possibilidade de efectuar uma actualização dos distintos
componentes do seu pivot.
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aconteceu em 2012...
Mais uma distinção para a equipa
irricampo

feira Agroglobal 2012

Num universo de 1000 Pequenas e
Médias Empresas, a IRRICAMPO Sistemas de Rega Lda., é a única
empresa instaladora de rega que cumpre
os requisitos fundamentais para receber
o prémio PME Excelência.
Nos passados dias 5 e 6 de Setembro 2012 teve lugar a 3ª edição
da AGROGLOBAL – Feira do Milho e das Grandes Culturas, em
Valada do Ribatejo – Cartaxo.

Numa época em que só se ouve falar
de crise e de instabilidade económicofinanceira das empresas, é com muito
orgulho que recebemos esta distinção do IAPMEI, que tal como
a notícia publicada na edição do Jornal Expresso de 17 de
Dezembro 2011, realça a qualidade do desempenho económicofinanceiro da IRRICAMPO.

Esta edição contou com cerca de 183 expositores, o que evidencia
a crescente importância e interesse deste evento. A IRRICAMPO
esteve presente com um espaço agradável e acolhedor para
confraternizar com os nossos clientes e amigos bem como, para
mostrar a todos, algumas das novidades em equipamentos de rega
que fazem parte do portfólio da nossa empresa.

É pois, com muito orgulho, que comunicamos este facto, cientes
que a IRRICAMPO continua a merecer a confiança dos seus
clientes na hora de fazer os investimentos em sistemas de rega.

Muito agradecemos a todos os que nos visitaram.

A rega Gota a Gota no Milho

Nova Imagem Irricampo
IRRICAMPO, imagem renovada para reforçar a relação próxima
de sempre.
Qualidade, profissionalismo, formação constante e inovação
contínua, em termos tecnológicos e humanos, são valores que fazem
da IRRICAMPO uma empresa de referência no mercado da rega,
em Portugal.

A IRRICAMPO realizou no passado dia 28 de Junho em Cuba do
Alentejo, na propriedade do sr. José Manzaca, uma jornada de campo
com o intuito de divulgar junto dos seus clientes um ensaio efectuado
com rega gota a gota no milho.

A IRRICAMPO apresenta-se agora renovada e conceptualmente
mais forte, pois integra todos os elementos que completam o ciclo e
que são a chave do nosso sucesso: o Sol, elemento da Natureza que
promove a vida e dá energia; as Gotas, que representam a água e são
a essência da actividade da IRRICAMPO e as Folhas, que simbolizam
a agricultura, o negócio dos seus clientes.

No local foi possível observar o estado de desenvolvimento da
cultura e efectuar uma sessão de perguntas e respostas relativa
às dúvidas que mais surgem aos agricultores relativamente a este
método de rega, quando aplicado à cultura do milho.

Com uma nova identidade, mais actual, a IRRICAMPO transmite,
de forma renovada, a qualidade e a confiança de sempre e representa
ainda uma das mais-valias da empresa: a relação de verdadeira parceria
que mantém com os seus clientes através de um conjunto permanente
de soluções a 360º para a agricultura, que inclui a comercialização,
montagem e assistência pós-venda de sistemas de rega.

Após a jornada de campo, seguiu-se um almoço na nossa delegação
de Beja, na Quinta do Mata Bodes, onde se aproveitou também para
apresentar alguns dos produtos comercializados pela IRRICAMPO.
Foi uma excelente jornada de trabalho, a qual serviu para
confraternizar e trocar algumas experiências com os nossos clientes.
Esta acção contou ainda com a colaboração das empresas Syngenta,
Valinveste e Regaber Portugal.

Equipa da Irricampo Reforçada

António Gomes

A IRRICAMPO admitiu 2 novos colaboradores para reforçar o seu departamento comercial, pretendendo
com isso reforçar o acompanhamento de proximidade para com os nossos clientes. Assim, em Março último,
admitimos o Engº António Gomes de 24 anos, Licenciado em Agronomia que desempenha as suas funções
na nossa delegação de Beja e em Setembro último o Engº Francisco Empis de 33 anos, licenciatura em Eng.ª
Agronómica que por sua vez desempenhará a sua actividade na nossa sede em Santarém.

Ao António e ao Francisco, desejamos as maiores felicidades e sucesso neste novo desafio profissional que abraçaram.

3

Francisco Empis

Dezembro 2012

irricampo de visita às fábricas da
valmont nos e.u.a.

Projecto SudExpand

A IRRICAMPO participa na continuação do projecto SudExpand
de iniciativa da Syngenta.

No passado mês de Setembro, a gerência da IRRICAMPO em
conjunto com 2 colaboradores, Rudolfo Esteves e Nuno Guerreiro

A jornada de campo efectuada pela Syngenta no dia 25 de Setembro
teve uma vez mais lugar na Herdade do Freixo em Selmes, concelho
de Beja, contando com a participação da IRRICAMPO,Valinveste e
Agroterra, parceiros da Syngenta neste projecto.

- visitaram, a convite da Valmont, as fábricas da Valley em Omaha e
McCook, nos E.U.A.
Além destas duas unidades fabris da Valley visitaram ainda a fábrica

Em pequenas “estações” dentro da cultura de milho foram
explicadas as soluções empregues nesta cultura, o tipo de semente,
agroquímicos utilizados, densidade de sementeira e à IRRICAMPO
coube a responsabilidade de apresentar o sistema de rega com pivot
Valley.

das ceifeiras CASE, uma fábrica de bio-etanol, 2 distribuidores locais
Valley, bem como uma das maiores feiras agrícolas da região do
Nebraska a “Husker Harvest Days”.
Esta iniciativa resulta da vontade de reforçar permanentemente

Mais uma vez uma óptima jornada de campo, com todos os nossos
parceiros, amigos e clientes, proporcionando agradáveis momentos
de convívio e de negócio.
Novo
to
Produ

as competências, conhecimentos, contactos, e cultura dos seus
colaboradores!

vrm - valley remote modem
O modelo VRM BASESTATION
permite a comunicação por SMS
e GPRS com os quadros Valley
Select, Select2, PRO e PRO2. É
possível arrancar e parar o pivot
através de mensagens SMS e de
receber informações de anomalias
ou falhas. Em conjunto com o
software Valley BaseStation2-SM é possível comunicar através de
uma ligação internet com os pivots, disfrutando de todas as opções
e vantagens inerentes da utilização deste software da Valley, além
de as comunicações serem mais rápidas e de custos mais reduzidos.

A Valley na sua contínua busca de inovação para o mercado de rega
agrícola, disponibiliza um novo sistema de controlo e comunicações
para as suas máquinas de rega.
Disponível em duas versões, VRM CLASSIC e VRM BASESTATION,
este sistema de fácil instalação e altas prestações foi concebido
para o fácil controlo dos sistemas de rega Valley existentes. Tanto
o modelo VRM CLASSIC como o modelo VRM BASESTATION
dispõem de opção de alarme contra roubo de cabos.
O modelo VRM CLASSIC
permite
controlar
através
de SMS os quadros Valley
Classic e Classic PLUS, assim
como, receber informações de
anomalias ou falhas.

Com
o
software
BaseStation2-SM
e
o
módulo
VRM
BASESTATION podemos
efectuar, entre muitos
outros, alguns do seguintes
comandos:

Alguns dos comandos que se podem enviar por
SMS para o VRM CLASSIC são:
- Arrancar com água; Arrancar a seco; Parar; Com água; A Seco;
Frente; Trás

- Arranque, paragem, alteração de dotação/velocidade do pivot e
direcção

Permite ainda a programação de autocontrolos de segurança e de
rega. Os autocontrolos de segurança podem ser, como exemplo, o
arranque/paragem do pivot por pressão do hidrante ou arranque
por tensão eléctrica. Para os autocontrolos de rega em quadros
com sistema de autoparagem ou autoreverse, permite configurar,
por exemplo no sistema autoreverse, que quando o pivot chega à
barreira, pare durante “x” segundos a regar nesse local e depois
inverta o sentido do pivot.

- Criação de programas de rega (apenas nos quadros PRO e PRO2)
- Programação de opção diária
O software BaseStation2-SM permite ainda o acesso a relatórios de
horas de rega, horas a seco, totais e o envio de alarmes por correio
electrónico.
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4 Dicas para colocar os seus aspersores prontos a funcionar

Invernos, mesmo os relativamente moderados, é tempo de inactividade para os aspersores. Mas à medida
que a época de sementeira se aproxima, é importante ter a sua máquina pronta e a carta de aspersores
é um ponto fulcral onde se deve focar.
À medida que os preços dos cereais se mantêm altos, é vital assegurar que o seu equipamento e a carta
de aspersores estão em óptimo estado para aumentar os seus rendimentos.
Aqui estão algumas dicas para fazer isso mesmo:
1) Certifique-se que todos os componentes dos aspersores estão
correctos e instalados na localização certa na máquina.
2) Ligue e inspeccione visualmente todos os aspersores para
verificar que todos estão a funcionar correctamente. Inspeccione
os aspersores à procura de variações no padrão de saída de água.
“Problemas” a investigar: bicos entupidos ou pratos com desgaste.
3) Procure por fugas nos aspersores, reguladores de pressão
e componentes dos “drops” quando utilizar a máquina com água.
Substitua os componentes danificados ou partidos.
4) Verifique se a pressão de funcionamento do pivot é igual à pressão
de projecto. Para cartas de aspersores com reguladores de pressão,
a Valley recomenda a colocação de um manómetro de pressão no
último “drop” no final da máquina e no sector do terreno mais
elevado para verificar se a pressão final é suficiente para o correcto
funcionamento dos reguladores de pressão.

Todos os reguladores de pressão requerem uma pressão de 5
PSI acima do valor nominal de funcionamento gravado no próprio
regulador. Por exemplo, um regulador de 10 PSI requere uma pressão
de 15 PSI à entrada para um funcionamento correcto. Finalmente, não
esquecer que a cada 5.000 horas de funcionamento, os produtores
devem de considerar a substituição dos aspersores e reguladores de
pressão.
Isto varia baseado em parâmetros de qualidade da água como a utilização
de água limpa ou água suja e se a água contém areia ou outros detritos.
Com este número de horas, o desgaste dos bicos dos aspersores, desgaste
dos pratos e reguladores de pressão irá alterar o caudal e padrão de
distribuição de água dos aspersores o que irá reduzir a uniformidade da
carta de aspersores. Novos componentes de aspersores combinados com
uma carta de aspersão bem desenhada, asseguram que a uniformidade e
eficiência estão ao seu mais alto nível, certificando que os produtores
maximizam os seus ganhos a partir da tão preciosa água que aplicam
durante a campanha.

a carta de aspersores é um dos componentes
mais críticos de um pivot. não tenha
medo de investir numa tecnologia nova e
actualizada.
aumente a sua rentabilidade
invista na carta de aspersores
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efitech - A eficiência do uso de energia na rega gota a gota

N

os últimos anos, um pouco por todo o mundo começou a
revelar-se uma elevada preocupação ambiental em torno
do escasso recurso que é a água e do consumo da mesma
para a prática agrícola. Actualmente surge associado um novo tópico
de igual importância:

“A eficiência do uso de energia.”
Como premissa inicial, abordamos sistemas de rega ultra eficientes,
tão precisos que utilizam apenas a quantidade de água necessária,
localizada apenas onde faz falta. Mas é novamente chegado o
momento de olhar para o futuro, abordando novos conceitos entre
os quais consumir o mínimo de energia possível sem sacrificar a
produtividade e a qualidade das culturas.
A Irricampo em parceria com a Regaber Portugal, tendo os
produtos da Netafim™ como elemento central deste novo conceito,
está a apresentar aos clientes a solução de rega EFITECH. Um
sistema de rega gota a gota, com tubagem de baixa espessura, com
gotejadores autocompensantes de ultrabaixo caudal e funcionamento
com a menor pressão de trabalho do mercado. Trata-se de mais um
passo decisivo, na alta eficiência do sistema de rega constituindo
em simultâneo uma solução com preocupações ambientais pelos
menores consumos de água, de energia e de matéria-prima derivada
de petróleo. Consequentemente conseguem-se também reduzir os
resíduos agrícolas.
Destinada a regar várias culturas, por diversas campanhas, há
apenas alguns anos atrás seria difícil pensar em gotejadores termo
soldados no interior de tubagem deste tipo e ainda mais improvável
estes serem autocompensantes e com todas as características que
presentemente se proporcionam. O novo gotejador DRIPNET da
Netafim™ constitui a essência do sistema Efitech, representando a
solução ideal para culturas hortícolas e em linha.

O QUE É EFITECH? É um conjunto de produtos que vai do cabeçal
de rega até aos gotejadores, passando pelos acessórios adequados,
máquinas para manuseamento do tubo gota a gota, filtragem e opções
de controlo e automatização com diferentes níveis de complexidade.
O sistema Efitech é recomendado como solução completa, por
exemplo, como alternativa para culturas que tradicionalmente são
regadas por aspersão (milho,cebola, alho, batata, etc), para aumentar a
produção e tornar mais eficiente o uso de recursos (água, fertilizantes
e energia) e em culturas que são regadas tradicionalmente por gota a
gota, não autocompensante (tomate, brócolos, etc).

A grande vantagem diferenciadora do sistema
EFITECH é o desempenho exclusivo
com ultrabaixo caudal e baixa pressão de
funcionamento.
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