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O sistema de irrigação localizada se 
desenvolveu em função da escassez de água. 
Este sistema aplica água em apenas parte da 
área, reduzindo assim a superfície do solo 
que fica molhada exposta às perdas por 
evaporação. Com isto, a eficiência de 
aplicação é bem maior e o consumo de água 
menor.
São dois os métodos mais utilizados nos dias
de hoje que utilizam esta técnica, por
gotejamento e por micro aspersão . É a forma
mais efetiva de irrigação conhecida. Una serie
de dispositivos e equipamentos tem-se
desenvolvidos para tornar estas técnicas cada
vez mais viáveis de serem implementadas no
setor rural, seja para naquelas áreas próximas
à grandes cidades como em campos muito
afastados da civilização.

Irrigação por gotejamento e irrigação por
micro aspersão solar, é simplesmente
potencializar o já efetiva método de irrigação
localizada com a utilização da energia elétrica
produzida por painéis fotovoltaicos para
acionar as bombas que deslocam á agua
desde rios ou açudes etc. até as lavouras, se
liberando da utilização de motores elétricos
acionados por energia elétrica de distribuição
publica ou motores diesel.

Simplesmente porque a quantidade de água
aplicada a cada planta é a suficiente apenas
para o que a mesma precisa. Ainda realizando
isto com energia solar fotovoltaica permite ao
agricultor ter a independência energética.



Os principais componentes de um sistema de 
gotejamento, seguindo o caminho da água da fonte 
até a planta: 
➢ Bombeamento (motor, bomba, controlador, 

painéis solares)
➢ Filtragem (filtros separadores, tela, disco ou areia)
➢ Ramais (tubulação em geral de PVC 35, 50, 75 ou 

100 mm)
➢ Laterais (tubos de polietileno que suportam os 

emissores)
➢ Emissores (gotejadores ou microaspersores) 
É possível ter também automação composta de: 
controladores, solenoides, válvulas de controle, 
válvulas de segurança, ventosa antivácuo, medidores 
de umidade do solo. Ademais é possível a  fertirrigação 
onde se precisa de: tanques, injetores, agitadores e 
outras peças menores.

Vantagens em comparação a irrigação tradicional:

✓ Custo operacional menor
✓ Corte total (100%) de gasto em energia elétrica de 

distribuição pública
✓ Aumenta a produtividade do cultivo, em até 60%, 

típico 40%
✓ Aumenta a economia de água em mais de 40% o 

que providencia a economia de energia, permitindo 
o uso de energia elétrica solar fotovoltaica 
repagando um maior custo de investimento no 
curto prazo

✓ Permite a fertirrigação diminuindo o uso de 
fertilizantes

✓ Diminui o uso de defensivos agrícolas
✓ Adaptam-se as diversas culturas
✓ Não precisa de topografias planas (sistema 

autocompensado)
✓ Maior eficiência no controle da irrigação
✓ Diminui a erosão do solo
✓ Maior  uniformidade de distribuição de água
✓ Diminui a infestação de ervas daninhas localizadas 
✓ Evita a contaminação de folhas e frutos com 

bactérias fungos e outros microrganismos 
prejudiciais 

✓ Diminui a mão de obra
✓ O vento e a declividade do terreno não limitam a 

irrigação
✓ Grande adaptação aos diferentes tipos de solo
✓ Diminuição do impacto ambiental
✓ Tempo de vida útil entre 5 a 7 anos para os 

componentes de irrigação, > 20 anos para os 
painéis solares e componentes eletrônicos

Desvantagens em comparação a irrigação tradicional:

➢ Custo investimento  inicial um pouco mais elevado
➢ Possível oclusão dos gotejadores com água não 

devidamente filtrada
➢ Maior uso de tubulações e mangueiras de 

superfície

Apesar de um investimento inicial alto (1,4 a 4,9 
R$/m2), porém considerando as recorrentes tensões 
geradas por políticas governamentais incertas, os 
preços cada vez maiores da eletricidade e do o óleo 
diesel, as flutuações cambiais, a escassez de água de 
rega, entre outros fatores,  as irrigações solares  estão 
se convertendo  hoje no Brasil, numa ferramenta 
eficiente para muitos empreendimentos agrícolas. 
A viabilidade da irrigação localizada para sistemas 
pequenos é muito alta. O diferencial está no sistema 
de bombeamento solar de maior porte que 
apresentam um retorno de investimento entre 3,5 a 5 
anos  que é maior comparados a outros sistemas de 
rega localizada, como sistemas com bombeamento 
diesel, entre 1 e 3 anos.

Isenção de ICMS para equipamentos classificados : 
NCM8413.81.00; NCM8541.40.16; NCM8541.40.32; 
NCM 8501.31.20; NCM 8501.32.20; NCM 8501.33.20; 
NCM 8501.34.20 . 
Ainda, segundo decreto 3827/01 os equipamentos e 
acessórios destinados à geração de energia elétrica, 
solar são isentos do IPI.
Há um projeto(#268/2014) em tramitação final no 
congresso que estimula o uso da energia solar na 
irrigação, o mesmo foi  aprovado em comissão do 
Senado, hoje encontra-se para aprovação final na 
Comissão de Agricultura e Reforma Agrária.
Finalmente em 12/04/2017 o BB começou aprovação 
de financiamentos de projetos de energia solar rural. 



SOLID DESIGNER, Engenharia Solar Agrícola é uma empresa jovem formada da junção de duas 
empresas ENGENMAX e SOLID DESIGNER. Ambas empresas com grande experiencia industrial, 
fornecedoras de soluções a diversos setores da indústria. A SOLID DESIGNER Engenharia Solar 
Agrícola além da experiencia industrial em mecânica, elétrica, eletrônica, pneumática, 
hidráulica e automação, soma ao seu acervo, a experiência comprovada de agrônomos 
especializados em Irrigação.

SOLID DESIGNER Engenharia Solar Agrícola oferece aos seus clientes na área agrícola:

✓ Estudos completos da viabilidade econômica de um empreendimento agrícola de irrigação 
localizada, solar, seja do tipo gotejamento quanto do tipo  micro aspersão

✓ Projeto completo para a implementação de irrigação localizada solar para qualquer região do 
Brasil e qualquer tipo de cultivar

✓ Integração de sistemas de irrigação localizada solar, seja de pequeno, quanto de médio ou 
grande porte

✓ Implementação em campo dos sistemas de irrigação solar e manutenção permanente após 
instalados

SOLID DESIGNER Engenharia Solar Agrícola integra 
sistemas com partes de terceiros e também fabrica 
com tecnologia proprietária os seguintes 
equipamentos:

✓ Tanques/filtros de areia
✓ Hidrociclones/separadores de contaminantes 

sólidos
✓ Conjuntos ou sistemas engenheirados de filtragens 

e fertilização
✓ Bases para montagens de painéis solares
✓ Sistemas de controle de rega de grande porte 

baseados em controladores computadorizados 
(PLC)

✓ Reboques contendo sistemas completos de 
geração elétrica fotovoltaica, filtragem de água de 
rega, fertirrigação e dispositivos de controle 
automático
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