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Cada componente da unidade de acionamento Western é projetado para 
fornecer maior confiabilidade e longevidade. Motores com 95% de eficiência, 
redutores feitos com os mais resistentes aços e projetados para trabalhar em 
qualquer condição e rodas duráveis que podem suportar a exposição prolon-
gada à radiação dos raios ultra violetas. Temos tudo o que o seu pivô precisa 

para irrigar como se fosse novo.

TODAS AS PEÇAS SÃO 
ORIGINAIS DA WESTERN.



ALGUMAS PALAVRAS DO GERENTE
GERAL DA AISCO

DANIEL FERNÁNDEZ

Para a AISCO é um motivo de enorme satisfação preparar, 
com todo o nosso carinho, esta edição da revista MAKE IT 
GROW, dedicada neste caso a um evento de tanta relevância 
como a AGROGLOBAL e publicado especificamente em 
língua portuguesa.

Cuidando de cada um dos seus detalhes, a organização da 
AGROGLOBAL conseguiu fazer desta exposição agrícola uma 
referência, não só a nível de Portugal, mas também a nível 
europeu e internacional. A AISCO pode fazer esta afirmação 
com conhecimento de causa, já que, ao longo do ano, participa 
em diferentes e variadas feiras agrícolas ao redor do mundo. 

Por outro lado, num ambiente de incerteza como o que nos rodeia 
devido à pandemia, o esforço adicional que representa organizar um 
evento agrícola destas características, unindo os principais atores do 
sector e tentando recuperar o ritmo normal da vida, ainda que com 
todas as precauções possíveis, é de louvar.

Relativamente à rega mecanizada, a atividade principal da AISCO, o 
desenvolvimento dos produtos avança há vários anos para a redução 
dos custos operacionais, melhorando a eficiência da aplicação de água 
e diminuindo os requisitos energéticos. 

Não obstante, se há uma área para a qual a rega mecanizada se dirige 
claramente e a grande velocidade, é a da aplicação das novas tecnologias, 
não unicamente a esta, mas também a um conjunto de ferramentas 
adicionais, que, através do sistema de rega, proporcionará ajuda aos 
agricultores na tomada de decisões sobre a gestão das culturas.

Ferramentas, que até à data eram mais adequadas para sistemas de 
rega localizada para culturas de alto valor, começam a estar disponíveis 
de forma geral para regas mecanizadas extensivas, com a melhoria que 
isso significará no aumento de rendimentos e no controlo de custos.

Controlo remoto dos equipamentos, tanto das máquinas de rega como 
das estações de bombagem, otimização das pressões de trabalho, controlo 
da aplicação de água em função de sensores de humidade no solo e das 
condições climáticas, são já opções plenamente disponíveis e operacionais. 
Outras, como o controlo agronómico das culturas mediante dispositivos 
instalados nos próprios equipamentos ou ligados a estes, estão num estado 

de desenvolvimento avançado e com toda a segurança, serão 
incorporados na utilização quotidiana rapidamente.

De todos estes temas e muitos outros relacionados com 
a agricultura e a rega em particular, partilharemos com 
todas as pessoas interessadas, que nos visitem durante a 
AGROGLOBAL no expositor do nosso distribuidor para 
Portugal, a IMPER REGAS.

Como fabricante mundial de equipamentos de rega, para 
a AISCO, o facto de contar com a IMPER REGAS como 
distribuidor é uma garantia de qualidade e excelência na 

aplicação de produto e na satisfação dos clientes.

A IMPER REGAS é uma empresa com mais de 25 anos de experiência 
no sector. A alta qualificação técnica e comercial da sua equipa de 
profissionais garante aos utilizadores dos equipamentos WESTERN 
as melhores e mais atualizadas propostas, desde o desenho dos 
projetos ao serviço pós-venda, incluindo as mais avançadas soluções 
tecnológicas já mencionadas. 

Em relação a este número da MAKE IT GROW, incluímos um conjunto 
de artigos referentes aos temas mais atuais relacionados com a rega 
mecanizada, que esperamos seja interessantes para os leitores.

Gostaria de fazer uma menção especial ao artigo sobre a REGA 
ANGOLA, o nosso distribuidor em Angola, outro importante 
mercado lusófono para os nossos produtos. A REGA ANGOLA 
desenha, distribui e presta serviço pós-venda, há já muitos anos, aos 
equipamentos de rega da WESTERN em Angola. Com presença local 
permanente e inventário próprio de peças de substituição, a REGA 
ANGOLA, garante não só um serviço eficaz aos utilizadores dos 
equipamentos, mas também propõe soluções completas, incluindo 
equipamentos de bombeamento e instalação dos projetos.

Por último, reiterar o agradecimento à AGROGLOBAL e a 
oportunidade que nos oferece a todos; técnicos, fabricantes, 
produtores e distribuidores de nos reencontrarmos nestas 
circunstâncias complicadas. Esperamos que o evento seja um êxito e 
contribua para o avanço deste sector agrícola, tão importante para o 
bem-estar da nossa sociedade.
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“O desenvolvimento dos nossos produtos 
avança há anos no sentido de reduzir 
os custos operacionais, melhorar a efi-
ciência da aplicação de água e reduzir os 
requisitos de energia.”



Este pivô é alternativa mais eco-
nómica visto que utiliza menos 
energia e emprega os componen-
tes mais adequados para a área 
irrigada.
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Parece evidente que os campos pequenos tenham necessidades 
muito diferentes das áreas grandes. Apesar disto e da 
sensibilização das pessoas para esta diferença, continua a ser 
utilizada a mesma maquinaria em ambos os espaços.

A Western concebeu um sistema de irrigação compatível com 
especificações de campos até 30 hectares com baixas taxas de 
fluxo. Este pivô é alternativa mais económica visto que utiliza 
menos energia e emprega os componentes mais adequados 
para a área irrigada. Está concebido especificamente para 
utilização por agricultores que desejam irrigar pequenos lotes 
automaticamente com um preço competitivo, e sem problemas. 

O Small Field oferece muitas das opções que aparecem nos 
sistemas com mais  opção de pivô móvel, possibilidade de 
automação com iControlRemote, todos os painéis de comando 
disponíveis, rodas de diferentes tamanhos...

QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DO PIVÔ PARA 
CAMPOS PEQUENOS?

          •  Excelentes resultados com um investimento mínimo.

          •   Redução nos custos da energia.

          •   Versatilidade e flexibilidade, uma vez que pode ser  
                usado em todos os tipos de condições e colheitas.

          •   Custo mais baixo por hectare.

PRODUZIR MAIS COM MENOS
PIVÔ CENTRAL SMALL FIELDS

A ligação Hook & Eye entre ex-
tensões permite o movimento em 

qualquer direção

QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS PARA 
UM PIVÔ CONCEBIDO PARA SUPERFÍCIES 
MAIORES?

•  A base do pivô é feita de pés mais leves conectados por um 
conjunto de treliças robustas em ângulo que conferem a robustez 
necessária à estrutura. 

•  A ligação Hook & Eye entre os vãos permite o movimento em 
qualquer direção, ao mesmo tempo que evita que as forças de 
torção sejam transmitidas ao longo dos vãos.

• A unidade de tração está desenhada para utilização com pés 
mais leves, reduzindo asssim custos desnecessários. É mais 

económico mas também uma alternativa igualmente fiável para 
utilização com torres que suportam extensões mais curtas ou 
tubos mais finos. As caixas de engrenagens são especialmente 
desenvolvidas para utilização com pneus mais pequenos.

•  Os nós da treliça de 5/8” estão desenhados e fabricados para 
aumentar a sua vida útil combatendo a fadiga. Adicionalmente, 
o sistema de galvanização a quente melhora a proteção anti-
corrosão.

•  A tubagem de 5” de diâmetro torna o sistema mais leve, 
estando também especificamente indicada para taxas de fluxo 
médias de 80 000 litros/h.

A TABELA SEGUINTE MOSTRA AS ESPECIFICAÇÕES DO 
PIVÔ SMALL FIELD.

C A R AC T E R Í ST I C A C A M P O  P E Q U E N O

Ponto do Pivô   6 5/8 Light

Tubo 5” 

Conexão Ganho e Olhal Interno  

Spans disponíveis  Até 61.87m 

Comprimento máximo do sistema  Não rebocável 812 pés 
Rebocável 658 pés

Alinhamento Padrão 

Opção de pneus Até 14.9 x 24 

Caixa de velocidade 725GB UMC 

Saliência superior 64 pés  

Inclinações máximas Até 15% 

Treliças de reforço Cabeças forjadas 5/8”   

Painéis Todos disponíveis 

iControlRemote   ✓

Opções rebocáveis    ✓

PRODUCTOS



José Alexandre
Da Silva Caeiro

Sócio Gerente

Foi a 10 de Abril de 1996 que a Imper Regas iniciou a sua atividade comercial, tendo como principal objetivo 
o crescimento e desenvolvimento na área das regas para a agricultura.

Desde então e mantendo uma estratégia assente sobre os pilares do profissionalismo, qualidade inovação 
e ética comercial, a Imper Regas Lda. alcançou uma posição marcada pela credibilidade para com os seus 
clientes e fornecedores.

Sendo uma empresa especialista na elaboração e instalação de projetos de rega, temos tido sempre como 
prioridade a qualidade das marcas que representamos, pois só assim contribuímos para aumentar a nossa 
carteira de clientes bem como a satisfação dos mesmos.

É desta forma que a Imper Regas em muito têm contribuído para o desenvolvimento 
de algumas zonas agrícolas do país.

Para que tudo isto aconteça a Imper Regas conta com uma excelente equipa de 
colaboradores e com uma vasta rede de distribuidores que sempre estarão dispostos 
a apresentar as melhores soluções que poderão proporcionar aos agricultores uma 
rentabilidade mais elevada.

É desta maneira que desde sempre a Imper Regas tem obtido resultados positivos 
que por sua vez são investidos no crescimento e desenvolvimento da mesma.

IMPER REGAS
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para o ajudar no aconselhamento e 
desenvolvimento dos seus projectos 
com um serviço de qualidade preço 
que possa marcar a diferença.

Como e de que maneira a 
Imper Regas enfrentou a 
crise do ano 2020?
Na realidade não poderemos afirmar 
que no nosso sector a crise do 2020 
tenha tido alguma incidência, ou 
pelo menos que a mesma tenha sido 
acentuada! O sector agrícola nunca 
se deteve e como tal tanto a Imper 
Regas bem como todas as empresas 
que tinham uma relação directa com o 
sector agrícola tiveram o privilégio de 
que a crise tenha passado um pouco 
de lado.

Como vê o sector num 
futuro próximo?
Continuo a ver o crescimento deste 
sector com optimismo. Cada vez mais 

torna-se mais importante a boa gestão 
dos recursos hídricos. O agricultor 
sabe que nas suas explorações deve 
fazer um bom uso eficiente da água e 
como tal todos chegamos á conclusão 
que não é o mesmo regar que molhar 
a terra.

Que papel tem a tecnologia 
no desenvolvimento e 
crescimento do sector?
Actualmente a tecnologia já está de 
mão dada com o crescimento do sector 
agrícola e mais nas instalações dos 
sistemas de rega. A tecnologia permite 
não só o aumento da produtividade, 
como também a redução do 
consumo de água,  menor impacto 
ambiental, bem como a redução dos 
erros humanos, pois actualmete a 
inteligência artificial passou a ser uma 
ferramenta de grande utilidade. Assim 
sendo podemos encontrar desde os 
programadores, drones, sensores, gps 
e muitos mais, como ferramentas que 
contribuem para o desenvolvimento 
do sector.

Como tem sido a evolução 
do sector do regadio em 
Portugal?
Na última década o crescimento 
da área de rega em Portugal teve 
um aumento significativo. Desde a 
construção da barragem do Alqueva, 
a maior reserva de água da Europa 
Ocidental, contribui-o para que nos 
dias de hoje se permita regar uma 
área aproximada de 120 mil hectares.
Atualmente os sistemas de rega  
estão dimensionados e calculados 
de forma a que se permita um maior 
uso eficiente da água e ao mesmo 
tempo, rentabilizar as culturas com 
uma boa gestão efectuada a partir dos 
automatismos e telegestão.

Quais são os desafios a 
que a empresa se tem 
que enfrentar nestes 
momentos?
Os principais desafios, foram e são, 
prestar cada dia um serviço de excelência 
aos nossos clientes e poder ter como 
parceiros os melhores fornecedores 
no que diz respeito à qualidade dos 
produtos, bem como que estes estejam 
na vanguarda da tecnologia.

Qual o valor acrescido que 
a Imper Regas oferece aos 
seus clientes? 
Pensamos que o valor mais 
importante que a Imper Regas oferece 
aos seus clientes, é a credibilidade e 
a confiança depositada na empresa 
devido ao trabalho bem feito ao longo 
destes 25 anos.  Também é sumamente 
importante o cliente sentir que 
tem na Imper Regas um parceiro 

www.imperregas.pt



Como economizar custos 
ajustando a pressão de 
bombeamento à necessidade 
de pressão do pivô.

Até 30% de redução adicional do custo energético da 
irrigação, ajustando a pressão de bombeamento de acordo 
com as pressões nos pivôs que estão a ser irrigados num dado 
momento.

Ao melhorar a eficiência de uma instalação de irrigação - ou qualquer outro processo - é fundamental concentrar-se na redução 
do desperdício que ocorre num dado momento. Por desperdício entendemos todo o consumo que não agregue valor acrescentado 
à produção e que, além disso, seja dispensável. A qualidade e quantidade do produto final será a mesma se não incorrermos nessa 
despesa. Também é importante assumir que o nível de desperdício de um recurso não tem de ser constante ao longo do tempo e, 
portanto, é necessário um ajuste dinâmico para minimizar o custo total. Não é suficiente um “ajuste inicial muito bom” e esperar que 
seja ótimo durante todo o tempo de operação. 

Por falar em irrigação, existem dois recursos que normalmente são desperdiçados em maior ou menor grau e que estão intimamente 
relacionados: a quantidade de água aplicada e a pressão à qual é aplicada. Como todos sabemos, ambos os parâmetros convergem no 
mesmo custo: energia. Neste artigo vou focar-me em como garantir que a pressão da água seja a estritamente necessária em qualquer 
momento; nem um décimo de kg/cm2 a mais, ou a menos, do que é estritamente necessário para obter uma irrigação uniforme. 

Nas instalações que ainda não dispõem de conversor de frequência, tudo dependerá do grau de ajuste do projeto às condições de 
utilização em cada momento. Não existe outro ajuste possível que não seja a abertura e fecho de uma válvula na saída do conversor 
que possa reduzir, mesmo que ligeiramente, a potência absorvida pela bomba quando a procura é inferior à capacidade nominal da 
mesma. Na prática, este ajuste não traz melhorias significativas.

“Uma vez decidido tomar medidas para reduzir ao mínimo 
o consumo de energia, é essencial instalar um conversor de 
frequência que controle a velocidade de  de operação e, com 

ela, o consumo de energia da bomba.”

HISTÓRIA DE SUCESSO HISTÓRIA DE SUCESSO
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Este mecanismo já gera economia ao 
ajustar o consumo de acordo com o caudal 
exigido num determinado momento: uma 
maior exigência de fluxo faz com que a 
pressão na tubagem caia e isto faz com que 
a bomba aumente a sua velocidade para 
compensar; e vice-versa. Isto é suficiente 
em explorações sem grandes diferenças 
de elevação de um ponto para o outro e que 
irrigam sempre com o mesmo caudal de 
fluxo, por exemplo: uma exploração com 
vários pivôs que operam sempre ao mesmo 
tempo e diferenças de elevação inferiores 
a 5 metros. Há um detalhe que não pode 
passar despercebido: a configuração de 
pressão é definida para o caso em que 
todos os pivôs e setores de cobertura que 
podem ser fornecidos simultaneamente 
por bombeamento estão a irrigar de 
modo a compensar a maior queda de 
pressão na rede para este caudal máximo. 
Na prática, é frequente que nem todos os 
pivôs e áreas de cobertura sejam sempre 
irrigados simultaneamente, enquanto a 
pressão definida durante o bombeamento 
permanece fixa.

Vamos agora considerar um cenário mais 
realista: uma exploração com diferenças 
de elevação de 20 metros ou mais, vários 
pivôs a irrigar em diferentes momentos 
e alguns setores de cobertura em 
diferentes elevações. Com um conversor 
de frequência, é prática comum definir 
uma configuração de pressão que garanta 
uma irrigação uniforme no ponto mais 
alto da exploração, e que cobre o caso 
em que todos os pivôs / setores que 
podem ser fornecidos simultaneamente 
estão a irrigar. Na maioria dos casos, 
esta pressão permanecerá fixa ano após 
ano. Neste exemplo é fácil visualizar 
como, dependendo se áreas mais altas 
ou mais baixas estão a ser irrigadas e 
com mais ou menos pivôs ou setores de 
cobertura a operar simultaneamente, 
muitas vezes chegará mais pressão do 

“Um sensor instalado na saída de 
bombeamento alimenta a pressão da água 
de volta para o inversor, de modo que 
é possível definir uma configuração de 
pressão que o inversor manterá estável.”

Ponto de configuração de pressão fixo para bombeamento sem iControlTotal

HISTÓRIA DE SUCESSO HISTÓRIA DE SUCESSO
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Emiliano Muñoz
Vicente
Proxima Systems CEO

que é estritamente necessário. Como tal, se traçarmos 
uma linha horizontal que representa a pressão fixa 
que chega ao final de um pivô desde o bombeamento, 
e abaixo dela outra linha quebrada representando 
quantos metros abaixo do nível máximo da parcela 
estamos a irrigar a qualquer momento e sombreamos a 
área entre as duas linhas, então esta área sombreada é 
a pressão=energia=custo do desperdício (ver gráfico). 
Algumas pessoas respondem a isto dizendo que têm 
reguladores de pressão na rede e que isto é suficiente. 
Falso. Assim que o bombeamento tenha gerado a 
pressão, já incorremos no consumo de eletricidade e 
mesmo que depois a reduzamos em 3 kg/cm2, o custo 
já está incorrido.

A solução para o acima exposto é simples. Os 
controladores de bombeamento iControl Total - além 
da monitorização, controlo remoto e programação 
de bombeamento e fertirrigação - incorporam uma 

função de ajuste contínuo do ponto de configuração de 
pressão na bomba, e aqui está a diferença, baseada nas 
pressões medidas em cada momento pelos sensores 
instalados na última secção do pivô e nas válvulas dos 
setores de cobertura (em vez de levar em conta apenas 
a pressão na saída do bombeamento, como é habitual). 
Isto permite que o bombeamento por vezes tenha um 
consumo correspondente à pressão máxima definida - 
enquanto as áreas mais altas estão a ser irrigadas - e 
no restante tempo esteja a fornecer um, dois, três ou 
mais kg/cm2 abaixo desse ponto de configuração fixo. 
A magnitude da poupança depende principalmente 
das diferenças de elevação entre as diferentes zonas 
do terreno e do nível dinâmico no furo. Graças a esta 
funcionalidade, em instalações reais os controladores 
iControl Total estão a poupar entre 10% e 30% de 
consumo de energia, o que - na maioria dos casos - 
proporciona um retorno do investimento em poucos 
meses.
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Falamos com Paulo Vieira de 
Carvalho – Administrador 
Rega Angola SA.
Paulo Luiz Ferreira Verde Vieira de Carvalho, 56 anos de idade, 
Natural de Coruche, Portugal, trabalha na área da irrigação á 
cerca de 33 anos.

A Rega Angola SA foi fundada em outubro de 2013, sendo 
atualmente uma das empresas de referência no sector da rega 
em Angola. Apoiamos os nossos clientes desde a conceção/
dimensionamento dos equipamentos, à comercialização, 
instalação e pós-venda/assistência técnica.

Como tem sido a evolução do sector da rega em 
Angola?
A implementação de sistemas de rega em novos projetos agrícolas 
tem tido uma dinâmica de crescimento considerável em sintomia 
também com a melhoria das práticas agrícolas. Os empresários 
agrícolas de sucesso apostam na melhoria destas práticas, onde os 
sistemas de rega não são excepção.

Quais são os reptos que tiveram de enfrentar 
em Angola?
A estagnação nos investimentos, nomeadamente no sector 
agrícola devido à crise provocada pela queda do preço do 
petróleo, influenciou muito o investimento nesta área, a 
grande desvalorização do Kwanza.

Que valor acrescentado oferece a Rega Angola 
aos seus clientes?
Um grande conhecimento na área da irrigação, o conhecimento 
da realidade Agrícola de Angla, excelência na qualidade dos 
nossos projetos, nas marcas que representamos e na capacidade 

técnica local, quer na instalação quer na assistência técnica 
local e permanente.

Como a Rega Angola superou a crise de 2020?
A maior crise no sector foi para nós sentida nos anos de 2017 
a 2019. O ano de 2020 já foi um ano com um crescimento 
significativo.

Como vê o sector num futuro próximo? 
Perspetivamos que os próximos anos sejam de crescimento. O 
ano de 2021 está a ser positivo, prevendo encerrar o ano com 
um volume significativo de pivots adjudicados e instalados. 
Estamos com vários projetos em carteira, destacando em 
particular o projeto da Unicanda, na província de Malanje. 
Iniciamos no passado mês de julho a instalação dos primeiros 
500ha de pivots, num total a instalar de 1.500ha, só nesta 
Fazenda.

Que papel tem o desenvolvimento tecnológico 
e da empresa e o sector? 
É constante e dinâmico. A Rega Angola aposta na formação 
constante dos seus quadros, bem como na utilização de novas 
tecnologias, apesar de alguns (investidores) na área agrícola 
ainda não estarem vocacionados para dar este salto.

Entrevista ao Engº Pedro Freudenthal – Diretor Geral UNICANDA 

Porque elegeu a Rega Angola como seu fornecedor de confiança?
Pela capacidade técnica, pela proatividade e vontade de estar presente no mercado agrícola nacional.

Que valor acrescentado aporta a Rega Angola?

A Rega Angola pode aportar respostas mais rápidas e ajustadas às necessidades da Unicanda, fruto da experiência e profundo 
conhecimento que acumulou também no mercado angolano.

Equipa Rega Angola
A Rega Angola dispõe de uma equipa motivada para conceber, 
desenvolver e implementar as melhores soluções no menor 
espaço de tempo possível, tendo na assistência técnica 
permanente um dos seus trunfos.

A eficiência de um Sistema de Rega inicia-se com um bom 
cálculo e dimensionamento. A Rega Angola é a única empresa 
em Angola com estas competências.

Prever a melhor forma de implementar os sistemas e de 
como otimizar os recursos disponíveis é possível graças 
às ferramentas que são empregues no desenvolvimento 
das propostas, nomeadamente a pré-visualização em 3D, 
técnicas e ferramentas utilizadas pelo nosso Gabinete de 
Cálculo e Dimensionamento.

+244 941 40 76 76
geral@regaangola.com
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A SUA CULTURA EM BOAS MÃOS
A Rega Angola, fundada em outubro de 2013, é uma empresa focada 
na promoção e desenvolvimento económico colocando no mercado 
produtos e serviços que potenciem valor acrescentado aos clientes 
nas áreas do uso e gestão dos Sistemas de Irrigação.

Apostamos na inovação e desenvolvimento permanente dos nossos 
produtos e serviços, acreditamos ser uma mais-valia para o cliente 
que utiliza os nossos produtos.

E tecnologias e estamos concentrados em melhorar continuamente 
a eficácia e eficiência da empresa bem como a competência dos 
colaboradores da empresa.

Fornecemos uma diversidade de serviços competentes, tais como, 
a comercialização e instalação de equipamentos, projetos de 
engenharia, execução de obras e ainda assistência técnica.

Somos uma equipa empenhada e motivada em encontrar soluções 
completas que permitam responder aos desafios do presente e do 
futuro.



A exclusiva gestão remota da rega. O controlador compacto de 
comando instala-se dentro da última caixa da torre do seu pivô 
central, para permitir monitorizar e gerir os seus sistemas de 
rega remotamente sem 
alterar o seu painel de co-
mando existente. Vem com 
um cartão SIM incorpora-
do que seleciona automa-
ticamente a rede preferida 
para ligar o seu pivô central 
ao nosso sítio iControlRe-
mote.net onde pode moni-
torizar e gerir os seus siste-
mas de rega remotamente.

Por que você precisa 
de um
iControlRemote?

• Economiza seu 
tempo e reduz custos 
operacionais.
• Controla o desempenho 
da irrigação de seu 
computador, portátil ou 
smartphone.
• Fácil de usar, em 
qualquer lugar e a qualquer hora.
• Pode ser utilizado em todas as marcas de pivôs 
disponíveis no mercado.

QUALQUER HORA, QUALQUER LUGAR.

O produto iControlRemote foi desenvolvido para os painéis de 
comando Western e Pierce. Pode ser usado com painéis eletro-
mecânicos básicos ou painéis avançados sempre que o painel 

inclui a função Inversão 
Automática de sentido. 

Quando escolhe o iControl-
Remote não precisa de mu-
dar o seu painel de coman-
do padrão existente, nem 
precisa de adicionar outra 
caixa de junção ao lado do 
seu painel de comando.

O iControlRemote.net 
permite-lhe monitorizar o 
estado atual dos seus sis-
temas de rega incluindo a 
pressão final real, percen-
tagem de velocidade, ân-
gulo, pistola final, total de 
horas de funcionamento e 
total de horas  com água.

O iControlRemote e o seu 
sítio iControlRemote.net 
mostram as suas operações 
históricas em formato grá-

fico para o ajudar a visualizar facilmente o estado dos seus siste-
mas de rega durante a época de crescimento. 

COMANDOS
• Iniciar / Parar
• Avançar / Recuar
• Pistola final ON/OFF
• % de Velocidade
• Velocidade controlada por 

iControlRemote ou Painel 
Principal.

PROGRAMAS  
Programas de Iniciar / Parar no 
calendário semanal.
• Controlo da pistola final por setor.
• % de velocidade e profundidade 

de aplicação da água controlada 
por setor e por direção de 
marcha.

• Inversão automática 
ou paragem automática 
controlada por 2 ângulos com 
atraso se com água

• Paragem em Ranhura por Ângulo.

MONITORIZAÇÃO 
• Posição da extensão no Google Map.
• Estado da máquina (ON/OFF).
• Direção de marcha.
• Estado da pistola final.
• Velocidade real da máquina (%).
• Aplicação em profundidade (mm).
• Pressão na última torre (como 

opção se o transdutor de pressão 
estiver instalado).

• Sinal GPS.
• Sinal GSM.
• Contador de Horas Total.
• Contador de Horas de Água.
• Volume de água (m3).

ALARMES
• Alarme de Roubo de Cabo.
• Perda de alimentação.
• Baixa pressão.
• Sem água.
• Estado.

• Mudança de direcção.
• Ligação GPS perdida.

OPÇÕES
• Transdutor de pressão na última 

torre.
• Controlo da água (ON/OFF): 

precisa de um dispositivo 
adicional para controlar a 
bomba ou a válvula nas redes 
hidráulicas.

• Painel solar para alarme 
de roubo de cabos quando a 
máquina está sem energia 
durante o Inverno.

• Compatível com o produto 
iProx para controlar a estação 
de bombagem, aspersores Solid 
Set, irrigação por gotejamento e 
outras válvulas de rede.

• Estação meteorológica.
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Pode ser utilizado com todas as marcas de pivôs disponíveis no mercado.

PRODUCTOS PRODUCTOS



O pivô central é sem dúvida a estrela da irrigação mecânica e bem 
conhecido em todo o planeta em qualquer empresa agrícola. O seu 
sucesso deve-se não só ao seu baixo custo por hectare, mas também à 
sua fácil utilização e manutenção mínima. No entanto, é importante 
saber que o pivô central nem sempre é a melhor solução. Em campos 
retangulares ou outras formas poligonais, geralmente é necessário 
instalar vários pivôs centrais ou pivôs de círculo parcial para cobrir 
a maior área possível de superfície. Nestes casos, as vantagens de um 
sistema linear devem ser consideradas.

Sistemas Lineares.
Vamos sempre em 
frente.
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O que é um sistema linear?
Apesar de ser cada vez mais comum encontrar 
sistemas lineares no campo e de as vendas 
deste tipo de máquinas terem aumentado 
significativamente nos últimos anos, ainda 
existem muitas dúvidas e questões entre os 
utilizadores finais. Um sistema linear consiste 
num carrinho com propulsão automática (por 
cabo elétrico ou gerador) que se desloca ao longo 
das extensões a que está ligado. O abastecimento 
de água pode ser obtido por aspiração a partir 
de um canal ao longo do percurso do sistema 
ou com fluxo pressurizado através de uma 
mangueira flexível ou mangueira de polietileno.

(Alimentação final quando o carrinho está 
situado no início ou no fim do sistema e 
Alimentação central quando o carrinho está 
situado no centro). Os três tipos de orientação 
incluem: por sulco, por cabo ou por antena.

Outra singularidade importante do sistema é 
a sua aplicação de água. Todos os aspersores 
que compõem a disposição dos aspersores 
num sistema linear aplicam um fluxo de 
água contínuo ao longo do seu comprimento, 
sempre quando o espaçamento é  constante, 
garantindo a consistência na aplicação da água.

Os moto-redutores também são particulares. 
Os moto-redutores utilizados num sistema linear 

As particularidades do 
sistema linear.
O que torna o sistema linear tão especial 
é a sua capacidade de agir de forma 
independente ao longo da extensão do 
campo e alcançar uma grande superfície para 
irrigação. Quanto maior o comprimento do 
seu caminho no campo, maior a superfície 
irrigada, reduzindo o custo por hectare e 
tornando o sistema economicamente viável 
em longos campos retangulares.. Integral à 
sua mobilidade característica é o seu sistema 
de orientação, que depende do número de 
secções do sistema e da posição do carrinho 

têm velocidades diferentes; os das extremidades 
têm uma velocidade mais lenta de 35/29 rpm 
do que os moto-redutores intermédios com 
velocidades de 44/35 rpm, o que lhes permite 
acompanhar o ritmo das secções exteriores.

Nem todas as extensões são iguais. A extensão 
situada no centro, também chamado “Extensão 
livre”, une duas torres, uma em cada extremidade. 
As outras extensões da máquina são suportadas 
por esta extensão livre que atua como dois 
pivôs centrais que repousam no mesmo centro 
e partilham a mesma base. Esta configuração 
permite um alinhamento substancialmente 
melhor entre secções, sobretudo quando uma 
das torres avança a uma velocidade superior à 

de outra torre situada no extremo oposto. 

Os sistemas lineares podem abrigar 
diferentes componentes modulares no seu 
carrinho, tais como tanques de combustível, 
geradores, reservas de fertilizantes-irrigação 
ou conjuntos de moto-bombas.

Todos os sistemas lineares Western  têm 
a flexibilidade de fazer um caminho não 
necessariamente em linha reta e podem ser 
adaptados para acomodar curvas com um raio 
superior a quatro vezes o comprimento da 
máquina. Esta flexibilidade é importante para 
campos que não são 100% retangulares. Um efeito 
secundário desta flexibilidade é a ligeira perda 
na distribuição homogénea da água devido à 
aplicação de mais água na parte interior da curva.

Tecnologia de operação 
nos sistemas lineares.
Os painéis de comando e a tecnologia de 
operação remota implantados em sistemas 
lineares evoluíram exponencialmente nos 
últimos anos.

Todos os tipos de painéis iControl são projetados 
para garantir a máxima durabilidade, desde os 
seus componentes elétricos até ao armário de 
revestimento que tem de suportar condições 
climáticas extremas em alguns casos. Todos 
são fáceis de usar com a opção de implementar 
a operação de controlo remoto.

“Todos os sistemas 
lineares Western  têm 

a flexibilidade de 
fazer um caminho não 

necessariamente em linha 
reta e podem ser adaptados 

para acomodar curvas”

Os painéis disponíveis para os 
sistemas lineares são:

1. iControlStandard  
é um painel versátil que pode 
ser usado em pivôs centrais ou 
sistemas lineares. No caso deste 
último, é adaptado com alguns 
relés de controlo de orientação 
conectados eletricamente aos 
micro interruptores na caixa 
de orientação. Esta opção 
está orientada para o uso nos 
seguintes casos:

2. iControlLineal  
é um painel que possui uma 
paragem automática que substitui 
os relés de controlo de orientação 
que vimos anteriormente. É usado 
quando são necessárias mais 
informações (posição da máquina 
em metros e diagnósticos) através 
do ecrã no painel. Esta função 
de paragem automática requer 
um maior conhecimento de 
manutenção por parte do pessoal 
que presta serviços à máquina 
após a sua compra. 

• Que utilizam o painel 
existente.

• Que convertem um 
pivô central para um 
sistema linear por alguma 
circunstância. 

• Que querem fiabilidade 
adicional no painel e 
manutenção mínima.
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O QUE 
DISTINGUE 
ALGUNS 
SISTEMAS 
LINEARES DE 
OUTROS?
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A Western tem uma vasta gama de 
sistemas lineares que cobrem todos os 
terrenos possíveis e circunstâncias de 
acessibilidade à água. O desenvolvimento 
e evolução destes sistemas está 
relacionado com o tamanho da área em 
que foram originalmente utilizados. 
Os modelos LS200 e LS400 evoluíram 
como adaptações do CP600 a partir 
dos modelos europeus existentes que 
foram utilizados em campos de menor 
dimensão. No entanto, os modelos 
LS4x4 foram desenvolvidos nos 
Estados Unidos, concebidos para serem 
utilizados em campos maiores, para 
os quais foram equipados com maior 
capacidade de tração.

LS4x4 DitchFeed

Os sistemas DitchFeed capturam água de 
um canal através de um sistema de sucção. O 
carro pode estar situado no final do sistema 
ou no centro, dependendo da localização do 
canal e da superfície a ser irrigada.

Neste caso, é importante que o caminho 
seguido pelo carrinho tenha variação 
limitada em relação ao nível da água no 
canal. Desta forma evitamos problemas no 
sistema de aspiração como a cavitação da 
bomba no caso de baixos níveis de água ou 
a acumulação de ar no tubo de aspiração no 
caso oposto. 

Os tanques de combustível no carrinho têm 
uma capacidade maior que outros sistemas 
(1700 a 2000 litros) dado o aumento de 
energia necessária para bombear a água.

Com respeito aos sistemas de aspiração, as 
opções disponíveis incluem:
• Filtro simples
• Filtro com auto-limpeza 
• Guincho elétrico
• Bomba elétrica de escorva

LS400

O LS400 é a mesma linha do sistema LS200 
com a diferença que o LS400 possui um 
carrinho de quatro rodas que proporciona 
um sistema de tração com maior capacidade 
de tração, e é compatível com mangueiras 
de um diâmetro máximo de 160 milímetros 
com até 150 metros de comprimento. Tal 
como o LS200, o LS400 tem um cotovelo 
articulado de seis polegadas de diâmetro, 
embora o seu uso limite a tração do sistema 
enquanto atua com alavanca na parte lateral 
do carrinho.

LS200

O sistema LS200 consiste num carrinho 
de duas rodas concebido para rebocar 
mangueira de polietileno com um diâmetro 
máximo de 125 milímetros com até 140 
metros de comprimento, o que o torna 
o sistema perfeito para ser utilizado em 
campos retangulares. O cotovelo articulado 
de seis polegadas de diâmetro acomoda 
o engate da mangueira para o carrinho.

LS4x4 BigFoot

Este sistema é caracterizado pela sua 
capacidade de virar até 180 graus da sua 
base, duplicando a superfície de rega em 
cada sentido do movimento do sistema. 
O carrinho deve ser posicionado na 
extremidade da máquina e uma mangueira 
deve ser utilizada para aceder ao 
abastecimento de água.

LS4x4 HoseDrag

A principal diferença do LS4x4 HoseDrag 
em relação ao LS400 é onde a água entra 
no sistema, localizado nas extremidades do 
eixo horizontal de 12 polegadas. A ligação 
da mangueira está centrada entre as rodas 
que permitem a tração sem alavanca, 
distribuindo o trabalho simetricamente em 
ambos os conjuntos de rodas. O carrinho 
pode ser posicionado no final da máquina 
ou no meio para formar duas secções unidas 
em cada lado do carrinho. É um sistema 
linear apropriado para uso com maior 
volume de água que pode manusear uma 
mangueira flexível de 200 milímetros de 
diâmetro até 100 metros de comprimento ou 
140 metros se o material da mangueira for 
polietileno. No caso de escolher diâmetros 
de mangueira menores, os comprimentos 
serão aumentados proporcionalmente ao 
peso das mangueiras.



Para simular o efeito que a utilização da tubagem de 8-5/8” de 
diâmetro tem sobre a pressão de operação necessária na base do 
pivô, a primeira secção de 6-5/8” foi substituída por uma secção 
de 8 5/8” e posteriormente, para comparação, foi recalculada a 
pressão no mesmo ponto. O resultado foi uma redução na pressão 
operacional requerida de 16%, ou seja, a pressão diminuiu para 
42 psi (2,89 bar).

Este exercício foi repetido da mesma forma desde a primeira até à 
sétima secção para mostrar graficamente a tendência da pressão 
operacional em cada cenário. O gráfico seguinte revela o efeito da uti-
lização de tubos de 8-5/8” de diâmetro sobre a pressão operacional 
necessária, ao utilizar sete secções deste diâmetro em vez de 6-5/8”.

Na AISco estamos empenhados em fornecer aos nossos 
clientes as soluções mais adequadas para os seus projetos, 
razão pela qual procuramos maximizar o retorno do seu 

investimento, considerando possíveis 
fatores limitantes como as condições 
climáticas, o abastecimento de água e 
a disponibilidade. 

Este estudo foi desenvolvido num 
país onde o preço do combustível é 
considerado um dos elementos críticos 
no cálculo do retorno do investimento 
(ROI) de um novo projeto agrícola. A 
área total do projeto é de 6000 hectares 
- foi escolhida para análise uma parcela 
padrão de 60 ha - e o preço do gasóleo na 
época do estudo era de 0,53 USD por litro. 

Área irrigada, (ha)
Cultivo
Caudal, (m3/h) 
Consumo máximo de água / por dia
Qualidade da água, (ppm)
Consumo médio de combustível, (l/h/hp)
Média anual de horas de funcionamento, (h)
Custo do combustível ($)

60
Alfalfa
1500
14
1500
0.186
5000
$0.53

Como parte deste compromisso, foi realizado um estudo 
para mostrar o impacto da pressão sobre a rentabilidade 
de uma exploração agrícola e para procurar otimizar a 
pressão operacional dos seus sistemas de rega (pivôs) 
de forma a reduzir o custo anual do combustível e assim 
maximizar o seu lucro. 

Uma vez definido o objetivo, o passo seguinte era 
estudar as condições climáticas do projeto para definir 
as necessidades máximas do cultivo e conhecer o caudal 
necessário para irrigar os 60 hectares. Posteriormente, 
foi selecionada a configuração mais adequada dos 
sistemas de rega, procurando a pressão otimizada na 
base do pivô de cada um dos pivôs e, consequentemente, 
um custo operacional anual mais baixo, com base na 
informação disponível na tabela abaixo.

Menos Pressao,
Mais 
Rentabilidade

Para irrigar os 60 hectares, foi concebido um pivô central com 
8 secções de diferentes comprimentos, todas elas com um diâme-
tro de tubo de 6 5/8” e com um raio total de 438 metros, neces-
sário para irrigar a área de superfície desejada.

Todas as secções foram equipadas com aspersores de baixa 
pressão e reguladores de 10 PSI. A pressão no final do pivô foi 
ajustada para 15 psi (1 bar) e uma vez calculadas as perdas por 
atrito, a pressão necessária na base do pivô foi determinada 
como sendo de 50 PSI (3,2 bar). Este pivô foi considerado o pri-
meiro cenário e o índice de comparação inicial. 

PIVOT PRESSURE (PSI)
60
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TWO
TOWERS

8 5/8”

THEE 
TOWERS

8 5/8”

FOUR 
TOWERS

8 5/8”

FIVE 
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8 5/8”

SIX 
TOWERS

8 5/8”

SEVEN 
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8 5/8”

EIGHT
TOWERS

8 5/8”

ONE
TOWER
8 5/8”

All 6-5/8”

49.5

42

37.5

33
30

28.5
25.5 24

Khaled Shalabi
(Ph.D & MBA)

MD & CEO – AISCO 
AFRICA

Alkhorayef Industries 
Co.

ARTIGO ARTIGO
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“Após análise dos resultados obtidos, podemos 
concluir que, como consequência desta 

redução, há uma poupança anual de 29% no 
custo de combustível por sistema, o que se 
traduz num aumento da rentabilidade. ”

$60.000

$50.000

$40.000

$30.000

$20.000

$10.000

$

DUAS
TORRES

8 5/8”

TRÊS
TORRES

8 5/8”

QUATRO 
TORRES

8 5/8”

CINCO
TORRES

8 5/8”

SEIS TORRES 
8 5/8”

SETE
TORRES

8 5/8”

OITO
TORRES

8 5/8”

UMA TORRE
8 5/8”TODOS 6-5/8”

Como resultado da substituição das secções de 8-5/8” em vez de 
6-5/8”, as perdas de pressão por fricção ao longo doa tubagem 
horizontal diminuem consideravelmente e, portanto, a pressão 
de operação necessária na base do pivô também é reduzida para 
24 psi (1,65 bar). Isto mostra o impacto positivo da utilização do 

tubo de 8-5/8” de diâmetro em vez de 6-5/8” para alcançar uma 
pressão mais baixa na base do pivô.

 

A tabela e gráfico seguintes revelam em detalhe o cálculo hidráulico de cada cenário e o impacto do uso de sete secções 
8-5/8” sobre a pressão na base do pivô.

SEIS
SECÇÕES

8 5/8”

SETE
SECÇÕES 

8 5/8”

OITO
SECÇÕES 

8 5/8”

242425.528.530.033.037.542.049.5

87.5 80.0 75.5 71.0 68.0 66.5 63.5 62

17.4 16.4 15.4 14.8 14.4 13.8 13.5

$36,715

-27.34%

$41,052

-18.86%

$43,654

-13.71%

$46,256

-8.57%

ESPECIFI-
CAÇÕES DO 

SISTEMA

PRESSÃO 
DE BASE 
DO PIVÔ 

(psi)

TUBAGEM 
10” (500m)

PERDA DE 
CARGA 

(psi)

TODOS
6-5/8”

UMA 
SECÇÃO 

8 5/8”

DUAS 
SECÇÕES

8 5/8”

TRÊS
SECÇÕES

8 5/8”

QUATRO 
SECÇÕES

8 5/8”

CINCO 
SECÇÕES

8 5/8”

PRESSÃO 
NECES-

SÁRIA NA 
BOMBA (psi)

Consumo 
médio de 

combustível 
(l/h)

Custo do 
consumo de 
combustível 

($/ano)

Variação 
do custo de 
consumo de 
combustível.

62

2.32.374.176.679.372.878.183.38102.19

19.0

38

13.5

$35,848

-29.14%

Custo de combustível, $/por ano

$35,848

-29.14%

$38,450

-24.00%

$39,317

-22.29%

$50,529

Base do 
índice
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• Gestão e automação centralizada remota, incluindo geradores, bombas, fertirrigação, conjunto 
sólido, irrigação por gotejamento.

• Controlo total sobre os custos
• Os sensores sem fio fornecem dados precisos para decisões bem informadas.
• Aplicação de água e frequência de irrigação otimizadas.
• Vigilância por vídeo em tempo real de equipamentos, colheitas e instalações

Benefícios do iControlTotal 
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O iControlTotal é uma ferramenta de gestão e automação remota para bombas, conjuntos sólidos, 
sistemas de rega por gotejamento e pivôs que utiliza um PC, tablet ou smartphone ligado à Internet.  
Além disso, pode gerir todos os seus locais de irrigação a partir de apenas um lugar: o seu telemóvel, 
onde quer que esteja no mundo.

Os alertas, gráficos e relatórios do iControlTotal irão ajudá-lo a tomar decisões informadas para a 
máxima produtividade das suas operações. Está preocupado com os assaltantes? Não há problema! 
Receberá um alerta sempre que uma pessoa não autorizada entrar nas suas instalações.

Ser capaz de gerir remotamente as suas operações de rega irá aumentar o seu lucro graças a uma 
maior precisão e controlo da frequência e consistência da rega, ao mesmo tempo que reduz a 
utilização de mão-de-obra, água e energia. O iControlTotal também pode ter em conta as condições 
climatéricas para o ajudar a tomar as melhores decisões de rega.

Desempenho de rega completo.

O ICONTROLTOTAL É UM 
PRODUTO MULTI-FUNCIONAL 
DESENHADO DE ACORDO 
COM AS NECESSIDADES DE 
CADA CAMPO. GRAÇAS AO 
CATÁLOGO DE RECURSOS 
DISPONÍVEIS, O CLIENTE PODE 
PROJETAR O ICONTROLTOTAL 
SOB PEDIDO.  

Características
Controlo remoto e automação
• A irrigação e fertirrigação são automatizadas.
• Gestão unificada da irrigação de todas as suas operações a partir de uma única aplicação web
• Gestão da geração de energia (gerador ou energia solar)
• Válvulas solenóides de controlo sem fios

Monitorização e gráficos
• Controlo da bomba, estado da eletroválvula, fluxo e pressão da água, níveis do poço / reservatório, 

operação da bomba, chuvas, etc. podem ser combinados em gráficos e relatórios úteis.
• Os dados dos contadores de água / eletricidade, sensores de  pressão / humidade, estações 

meteorológicas, níveis de poços, etc. estão perfeitamente integrados.
• Os alertas por SMS/e-mail/lnternet são automaticamente acionados após qualquer falha (pressão, 

bombas, válvula bloqueada, etc.)
• Os gráficos e relatórios podem combinar dados de todos os campos.
• Informação em tempo real disponível 24x7 no seu telemóvel, tablet ou PC.

Eficiência: poupar energia e água
• A regulação do bombeamento de pressão controla a pressão nas últimas torres do pivô ou no setor mais alto em vez de apenas na saída da bomba.
• Monitorização da utilização de eletricidade / combustível e irrigação precisa para cada estágio de crescimento da cultura. 
• Para estações de bombas solares: abertura / fecho automático de válvulas elétricas de acordo com as condições de radiação / pressão.

Sistema anti-roubo
• Visualização do campo em tempo real, com alarmes de roubo e de intrusão enviados para o seu telemóvel. Suporta câmaras pan/tilt/zoom.
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