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Resumo 

A planilha eletrônica foi criada com o intuito de unificar metodologias avançadas no estudo do 

comportamento físico dos fluidos em condutos forçados envolvendo teoria e prática utilizando da 

literatura científica de cada particularidade para otimização do sistema. A planilha em si foi utilizada 

em campo na Fazenda Santa Helena no município de Rochedo – MS, BR MS 080. Os sistemas de 

irrigação por aspersão, são capazes de aumentar a produtividade agrícola e reduzir os custos de produção 

auxiliando no crescimento do agronegócio. O dimensionamento de projetos hidráulicos para quaisquer 

tipos de sistema, geralmente, exige do leigo ou projetista um certo conhecimento sobre o assunto. O mal 

dimensionamento do sistema pode acarretar em uma ineficiência do sistema provocando desperdício ou 

escolha desnecessária de materiais encarecendo ainda mais o projeto. Para que qualquer profissional da 

área ou leigo pudesse dimensionar de maneira correta um sistema de irrigação por aspersão, foi criada 

a Proposta da Planilha de Diagnostico Físico Pontual que analisa os fenômenos físicos apenas através 

da inserção de dados. Devido à complexidade provocada pelo acumulo de informações indispensáveis 

para a criação do sistema houve a necessidade de reunir as informações e torna-las de fácil acesso para 

reproduzir situações reais em tempo real. O software Excel da Microsoft foi uma ferramenta chave para 

a criação e aprimoramento de todas as ideias implantadas no projeto desenvolvido. Os resultados obtidos 

virtualmente mostraram serem satisfatórios quando comparados ao sistema real existente onde quando 

convertidos os efeitos das ações físicas no estado limite de serviço em um padrão limite de resistência 

para a escolhas dos materiais, provaram que os materiais ali utilizados atendiam as necessidades 

estabelecidas. Pode-se dizer então que, para a reprodução de um mesmo sistema de irrigação por 

aspersão com condições geográficas semelhantes com as ali presentes, a planilha e capaz de reproduzir 

situações reais virtualmente mostrando o melhor aproveitamento da base de cálculo utilizada para a 

criação de um possível futuro aplicativo. 
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