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1. INSTALACIÓN DOS INVERNADOIROS

A empresa FERTRI encargarase da instalación de dous invernadoiros tipo túnel con lados

curvos coas seguintes dimensións 10 x 40 m.

A montaxe é moi sinxela, toda a estrutura ensámblase mediante bridas e grampas de gran

resistencia. Grazas ao seu deseño este tipo de estruturas son moi resistentes ao vento e

á carga de cultivo. Ao empregar fío de poliéster en substitución de arame, alóngase a vida

útil da cuberta. 

CARACTERÍSTICAS:

Ancho invernadoiro túnel: 10 m.

Longo invernadoiro túnel: 40 m.

Superficie de cada módulo: 400 m2.

Altura cenital: 3.7 m.

Separación entre arcos ø 60 mm: 2.00 m.

Separación entre as barras de cultivo: 2 m.

Altura das barras de cultivo: 2.2 m.

Número de péndulos ø 32 nas barras de cultivo: 2 ud.

Número de correas lonxitudinais: 6 ud.

Tipo de correas: tubo de ø 32.

Número de riostas de teito por túnel: 16 ud.

Número de frontais de elevar 2 ud.

Altura eixe frontal de elevar 2.2 m.

Ventilación lateral: 1 ventilación lateral con malla.

Recubrimento estrutura: leva plástico.

Recubrimento frontais: levan plástico.

DESCRICIÓN DOS MATERIAIS:

ESTRUTURA INVERNADOIRO TÚNEL LADOS CURVOS:

Fabricada en perfís de aceiro galvanizado sendzimir z-275 con arcos de ø 60 mm e con

correas de ø 32 mm. Inclúe bridas de ancoraxe de correas, picas de unión dos arcos ao

chan,  fío  de poliéster,  grampas de  suxeción de plástico ou clip  cuña en caso de ser

necesario. 
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FRONTAL DE ELEVAR CON MEDIA LÚA E PORTA DE ACCESO:

Fabricado en perfís de aceiro galvanizado sendzimir z-275 e pode ir cuberto en plástico

ou en malla. inclúe bridas de ancoraxe e rotación do frontal,  grampas de suxeción de

plástico e parafusos. 

VENTILACIÓN LATERAL CONTINUA ENROLABLE:

Colócase en todo o longo do túnel e posúe unha apertura de 1.50 m. Inclúe guías cada

dous arcos, tubo enrolador fabricado en aluminio de ø 52 mm, mecanismo redutor 1/10

sobre  guía  accionado  manualmente  mediante  manivela  desmontable,  clip  cuña  de

suxeición de plástico e parafusos.

PLÁSTICO:

Plástico  de  espesor  800  galgas  e  multicapa  especial  para  aplicacións  agrícolas  en

invernadoiros. posúe efecto antibafo e unha duración de 3 anos garantida polo fabricante.

Ten un coeficiente de transmisión luminosa do 92% e unha difusión óptima da luz do 14%,

ademais a súa termicidade é do 86%. 

MALLA:

Malla para a cubrición de frontais ou estrutura do invernadoiro. 
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2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Nas  obras  realizadas  no  ano  2009,  construiuse  unha  arqueta  ao  carón  da  nave  de

servizos e outra entre a caseta de rega e o pozo.  O cadro principal  consta de  cinco

grupos:

• ICP (Interruptor de Control de Potencia)

• IDE (Interruptor diferencial)

• PIAs (Pequenos interruptores automáticos)

• IGA (Interruptor Xeral Automático)

• PCS (Protector contra sobretensións)

No cadro principal  colocouse un “interruptor  automático 2P 16A curva D” e fíxose un

circuito que alimenta o motor monofásico de 3 cv. 

A seguinte imaxe ilustra a liña de cableado antiga (de cor negra) e a liña moderna (cor

amarela).

Anexo IV Enxeñería das obras                Páxina 5                                                                 



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

O  primeiro  paso  do  proceso  da  Instalación  Eléctrica  consistirá  na  reforma  do  cadro

existente, para dar saída aos dous circuítos (2 invernadoiros).Para iso instalaranse dous

interruptores automáticos, un para cada circuíto. Inclúe dous interruptores automáticos 2P

25A curva C.

O segundo paso será a alimentación dos invernadoiros.  Dende a caseta de rega farase

unha  zanxa  de  0.30  m.  de  profundidade  que  comunicará  dita  arqueta  até  os  dous

invernadoiros. Pasarase 240 m de mangueira de RV-K 0,6/1kV 3 G 4 mm². Éstes cables

irán no interior dun tubo  decaplast vermello de 90 mm.  A nova liña eléctrica terá unha

lonxitude de 100 m. Realizarase a subministración e instalación das alimentacións dende

o  cadro  anterior,  ata  os  dous  cadros  nos  invernadoiros.  A instalación  baixo  o  tubo

enterrado, inclúe dúas tiradas de cable e o tubo. 

O último paso será a  instalación  de iluminación e  unha toma de forza para os  dous

invernadoiros.  Para  iso  colocarase  un  cadro  eléctrico  en  cada  un  dos  invernadoiros,

alimentado segundo apartados anteriores.

Estes cadros eléctricos inclúen: un interruptor xeral automático, un protector diferencial,

unha saída para unha toma de corrente tipo  schuko (incluída no propio cadro) e dúas

saídas para senllos circuítos de iluminación do invernadoiro.

A instalación de iluminación de cada invernadoiro inclúe a instalación de dez pantallas

fluorescentes  estancas  de  2  x  36  W,  repartidas  en  dous  circuítos.  A instalación  da

alimentación das pantallas irá en instalación baixo tubo ríxido blindado.

Instalando as dez pantallas obtemos unha iluminación como a do esquema seguinte:
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Colocarase o seguinte material:

Título: INST. ELÉCTRICA INVERNADEROS

Non inclúo a man de obra dado que tanto a realización das zanxas como a reforma da

instalación eléctrica faremola a nosa conta.

Anexo IV Enxeñería das obras                Páxina 7                                                                 



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

3. INSTALACIÓN DE REGA

Componse de rega por goteo, da que se beneficiarán todos os cultivos, e de rega por

microaspersión no invernadoiro 1.

En primeiro lugar, determínanse as necesidades de auga de rega.

Determinarase así mesmo, a ETo ou evapotranspiración de referencia.

A distribución dos emisores en goteo estarán separados a unha distancia de 0.3 m, dentro

de cada lateral portagoteiros. No terreo principal a separación entre laterais é de 0.8 m.

No terreo das plantas nais a separación entre liñas é de 0.7 m. Deste xeito, garántese

unha  franxa  húmida  ao  longo  de  todas  as  liñas  de  cultivo.  En  microaspersión,  a

separación entre laterias será de 5 m, e entre emisores existirá unha distancia de 5 m.

Os emisores empregados son de 2,3 l/h a unha presión de 3 atm no caso de goteo, e de

200 l/h a 2 atm de presión, no caso de microaspersión.

Para o dimensionamento das tuberías laterais e terciarias tantéxanse diversas tuberías,

de  xeito  que  para  que  a  tubería  sexa  válida  deberá  estar  dentro  duns  valores  de

tolerancia.

En goteo existirán un total de 115 tuberías laterais. En microaspersión, instalaranse dous

laterais por módulo de invernadoiro.

Existirá unha única tubería primaria que conducirá a auga dende o cabezal de rega ata as

diferentes terciarias, que se dimensionou en PEBD 40 mm 4 atm. Como as regas se van a

realizar de xeito independente para cada módulo, e de forma independente en ambos

sistemas de rega, o caudal de tres tuberías terciarias coincidirá co da tubería xeral ou

primaria.

Tendo en conta os valores da presión necesaria para cada sistema de rega, instalarase

unha bomba de 3 CV de potencia, compatible para ambos sistemas de rega.

Anexo IV Enxeñería das obras                Páxina 8                                                                 



Proxecto de Paisaxismo e Medio Rural                                                        Steve Ramos Pérez

No cabezal  de rega inclúense ademáis outros elementos como un filtro de aneis cos

correspondentes  manómetros.  As  electroválvulas  irán  dotadas  dun  programador

incorporado que funciona con pilas. Colcaranse nunha arqueta na entrada do invernadoiro

1 e 2.

Nun  futuro  instalaranse  na  parcela  principal  nove  electroválvulas  con  programador

incorporado (unha para cada sector), e na parcela das plantas nais prevese poñer unha

electroválvula con programador incorporado. Deste xeito completarase a automatización

do sistema de rega.
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3.1       GOTEO INTEGRADO
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Gráfico 1: Pérdida de Carga en Tuberías de Baixa Densidade
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3.1.1  Parcela Principal

Esta parcela consta de 75 filas que corresponden a 75 liñas de rega. Cada fila ten 60 m.

A separación entre laterais é de 0.8 m. 

A distribución dos emisores en goteo estarán separados a unha distancia de 0.3 m, dentro

de cada lateral portagoteiros. Realizando o cálculo da lonxitude da liña entre a lonxitude

de separación danos un resultado de 200 goteiros por cada liña.

Cálculo:

60 m / 0,30 separación = 200 goteiros. 

Os emisores empregados son de 2,3 l/h a unha presión de 3 atm. O consumo de cada liña

será de 460 litros por hora.

Cálculo:

200 goteiros x 2,3 l/h = 460 l/h. 

Habendo un total de 75 liñas, o consumo destas será de 34.500 lItros por hora.

Cálculo:

460 l/h x 75 liñas = 34.500 l/h.

Xa que o caudal máximo é de 4.500 l/h, teremos que dividir esta cantidade para averiguar

o número de sectores necesarios. Así haberá oito sectores de nove liñas cada un que

sumaran 72 liñas. A maiores poñeremos outro sector de 3 liñas. En total teremos nove

sectores que nos darán as 75 liñas de rega.

Cálculo:

34500 l / 4500 l/h = 7,6 sectores o que equivale a 8 sectores.

O consumo individual destes oito sectores será de 4.140 l/h. En canto o sector de tres

liñas, o seu consumo é de 1.380 l/h.

Cálculo:

8 sectores – 9 liñas = 72 liñas. Cada sector consume 4.140 l/h (460 l/h x 9 liñas).

1 sector – 3 liñas = 3 liñas. Este sector consume 1.380 l/h (460 l/h x 3 liñas).
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No que respecta ás tuberías terciarias nos oito sectores, aplicarase a seguinte fórmula

para calcular o diámetro interior: Di ≥√0,236 x Q 

Di: Diámetro interior

Q:Caudal

Di ≥√0,236 x 4140 ≥ 31,25 mm. 

Segundo a táboa de “Perda de carga en tuberías de baixa densidade” (Ver Gráfico 1) a

tubería necesaria terá un diámeto exterior de 40 mm.

PE: polietileno

atm: atmósfera

BD: baixa densidade

PE 6 atm BD 40/32,6.

A tubería  terciaria  para o  sector  restante,  é  dicir,  para o sector  de tres  liñas  terá un

diámetro interior de 18 mm. Aplicando os cálculos do gráfico 1 danos un diámetro exterior

de 25 mm.

Di ≥√0,236 x 1.380 ≥ 18 mm.

PE 6 atm BD 25/20,40.
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3.1.2  Parcela das plantas nais

Esta parcela consta de 14 filas que corresponden a 14 liñas de rega. Cada fila ten 30 m.

A separación entre laterais é de 0.70 m. 

A distribución  dos  emisores  en goteo estarán separados  a  unha distancia  de  0.3  m.

Realizando  o  cálculo  da  lonxitude  da  liña  entre  a  lonxitude  de  separación  danos  un

resultado de 100 goteiros por cada liña.

Cálculo:

30 / 0,30 = 100 goteiros.

Os emisores empregados son de 2,3 l/h a unha presión de 3 atm. O consumo de cada liña

será de 230 litros por hora.

Cálculo:

100 x 2,3 l/h = 230 l/h.

Habendo un total de 14 liñas, o consumo destas será de 3.220 litros por hora.

Cálculo:

230 l/h x 14 liñas = 3.220 l/h.“Q”.

No que respecta  ás  tuberías  terciarias,  aplicarase a  seguinte  fórmula  para  calcular  o

diámetro interior: Di ≥ √0,236 x Q

Di ≥ √0,236 x 3.220 ≥ 27,56. A tubería terá un diámetro exterior de 40 mm (Ver Gráfico 1).

PE 6 atm BD 40/32,6.
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3.1.3  Invernadoiro 2

Neste invernadoiro cultivaranse 26 filas que corresponden a 26 liñas de rega. Cada fila

ten 40 m.  A separación entre laterais é de 0.8 m. 

A distribución  dos  emisores  en goteo estarán separados  a  unha distancia  de  0.3  m.

Realizando  o  cálculo  da  lonxitude  da  liña  entre  a  lonxitude  de  separación  danos  un

resultado de 134 goteiros por cada liña.

Cálculo:

40 / 0,30 = 134 goteiros.

Os emisores empregados son de 2,3 l/h a unha presión de 3 atm. O consumo de cada liña

será de 308,2 litros por hora.

Cálculo:

134 x 2,3 l/h = 308,2 l/h. 

Habendo un total de 13 liñas, o consumo destas será de 4.006,6 litros por hora.

Cálculo:

308,2 x 13 liñas = 4.006,6 l/h de caudal.

No que respecta  ás  tuberías  terciarias,  aplicarase a  seguinte  fórmula  para  calcular  o

diámetro interior: Di ≥ √0,236 x Q

Di ≥ √0,236 x 4.006,6 ≥30,74. A tubería terá un diámetro exterior de 40 mm (Ver Gráfico1).

PE 6atm BD 40/32,6.

Poñerase  dous  sectores,  un  por  cada  13  liñas.  Cada  sector  terá  a  súa  propia

electroválvula.

Ainda que só se cultiva stevia, faise a división do sistema de rega do invernadoiro en dous

sectores por se un día decídese incorporar cultivos diferentes.
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3.2 MICROASPERSIÓN

3.2.1 Invernadoiro 1
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O invernadoiro 1 conta coa seguinte dimensión: 300 m2 (30m longo x 10 ancho). Haberá

dúas liñas e poñeranse 6 microaspersores en cada liña. A separación entre as liñas de

rega será de 5 m.

Cálculo:

30 m / 5 m de separación = 6 microaspersores.

Os microaspersores empregados son de 200 l/h a unha presión de 2 atm. O consumo de

cada liña será de 1.200 litros por hora. O consumo total das dúas liñas é de 2.400 litros

por hora.

Cálculo:

6 x 200 l/h = 1.200 l/h cada liña

1200 l/h x 2 liñas = 2.400 l/h.

No que respecta á tubería terciaria, aplicarase a seguinte fórmula para calcular o diámetro

interior: Di ≥ √0,236 x Q

Di ≥ √0,236 x 2.400 ≥ 23,79. A tubería terá un diámetro exterior de 32 mm (Ver Gráfico 1).

PE 6 atm BD 32/26.

Tubería dos goteiros de microaspersións

Di ≥ √0,236 x 1.200 ≥ 16,82.  A tubería terá un diámetro exterior de 25 mm (Ver Gráfico 1).

PE 6 atm BD 25/20,42.

Poñerase unha electroválvula para este sector.

Na zona de mesas de cultivos para PAMC e hortalizas (ver  ANEXO III  Enxeñería do

proceso), usarase unha mangueira para regar as bandexas de sementeiras. Ao chegar a

fin de semana ou na nosa ausencia, trasladaranse ditas bandexas a zona de venda onde

está instalado o sistema de rega por aspersión con programador.
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3.3 CÁLCULO DAS NECESIDADES DE REGA

         3.3.1 Parcelas exteriores

Táboa1. Factores mensuais de consumo Blaney-Criddle. Período 1971-2000

Evapotranspiración dun cultivo ETc.

A ETc é  a  evapotranspiración  do  cultivo  que  pretendemos  regar,  definidada  como  a

evapotranspiración  dun  cultivo  determinado  nun  solo  fértil,  sen  enfermidades  e  con

suficente cantidade de auga para dar unha plena produción.

Factores f de evapotranspiración. Lts/m2/mes

f = ET0 = Evapotranspiración de referencia

Ao carecer de coeficiente de cultivo Kc para estes cultivos, farase que ET0 coincida con

Etc.

Para o mes de xaneiro haberá un factor de 78 l/m2/mes. Poderemos saber o factor diario

dividíndoo polo número de días do mes.
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Cálculo:

78/31 = 2,52 l/m2/día

Esta mesma fórmula aplicarase para o resto dos meses do ano. De cara a facer estes

cálculos de modo máis lixeiro para a súa lectura, limítome a poñer os resultados:

• Xaneiro: 2,52 l/m2/día

• Febreiro: 2,96 l/m2/día

• Marzo: 3,65 l/m2/día

• Abril: 4,31 l/m2/día

• Maio: 4,9 l/m2/día

• Xuño: 5,6 l/m2/día

• Xullo: 5,74 l/m2/día

• Agosto: 5,36 l/m2/día

• Setembro: 4,63 l/m2/día

• Outubro: 3,81 l/m2/día

• Novembro: 2,83 l/m2/día

• Decembro: 2,52 l/m2/día
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Precipitación da zona do cultivo

Táboa 2: Precipitación media mensual (mm/mes). Período 1971-2000

A táboa 2 recolle a precipitación media mensual na zona de A Coruña, que é a que nos

interesa. Para averiguar a precipitación media diaria durante o periodo indicado imos a

dividir  cada valor  polo número de días que ten cada mês por  metro cadrado.  Así  os

resultados son os seguintes:

Cálculo:

128/31 = 4,13 mm/m2/día

• Xaneiro: 4,13 mm/m2/día

• Febreiro: 3,64 mm/m2/día

• Marzo: 2,55 mm/m2/día

• Abril: 2,83 mm/m2/día

• Maio: 2,58 mm/m2/día

• Xuño: 1,4 mm/m2/día

• Xullo: 0,97 mm/m2/día

• Agosto: 1,13 mm/m2/día
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• Setembro: 2,27 mm/m2/día

• Outubro: 3,55 mm/m2/día

• Novembro: 3,8 mm/m2/día

• Decembro: 4,36 mm/m2/día

Finalmente, para calcular as necesidades de rega teremos que aplicar a seguinte fórmula:

restar a evapotranspiración diaria menos a precipitación diaria de cada mes.

Cálculo:

Etc de xaneiro =78 l/m2/mes

ETc diaria =  2,52 l/m2/día

Precipitación = 128 l/m2/mes

Precipitación diaria = 4,13 mm/m2/día

 2,52 - 4,13 = -1,61

Dado que o resultado ten valor negativo significa que non hai falla de rega.

Aplicada esta  fórmula  para  cada mes,  sabemos que nos meses de xaneiro,  febreiro,

novembro e decembro o resultado é negativo, polo que non hai falla de regar.

A continuación expoño os resultados que deron valor positivo. As necesidades de auga

son as seguintes:

• Marzo: 1,1 l/m2/día

• Abril: 1,48 l/m2/día

• Maio: 2, 32 l/m2/día

• Xuño: 4,2 l/m2/día

• Xullo: 4,77 l/m2/día

• Agosto: 4,23 l/m2/día

• Setembro: 2,36 l/m2/día

• Outubro: 3,55 l/m2/día
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REGA POR GOTEIRO

nº goteiro/m2         ____1______  =  ___1____  =  4,17 goteiro/ m2 *

                               Sepliñas x Sepgoteiro       0,8 x 0,3 

* Este resultado é igual para cada un dos meses

Tempo de rega para marzo =  Necesidades de auga            2,55
                                                ----------------------------      =   --------------  x 60´ = 17´
                                                 nºgoteiro x qgoteiro                      4,17 x 2,3

Tempo de rega para abril =  Necesidade de auga            1,48
                                             ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 9´
                                                 nºgoteiro x qgoteiro                4,17 x 2,3

Tempo de rega para maio =  Necesidade de auga            2,32
                                              ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 15´
                                                   nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Tempo de rega para xuño =  Necesidade de auga             4,2
                                               ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 26´
                                                     nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3

Tempo de rega para xullo =  Necesidade de auga            4,77
                                              ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 30´
                                                   nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Tempo de rega para agosto =  Necesidade de auga            4,23
                                                  ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 27´
                                                       nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Tempo de rega para setembro =  Necesidade de auga            2,36
                                                      ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 18´
                                                            nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Tempo de rega para outubro =  Necesidade de auga             3,55
                                                   ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 22´
                                                         nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Estes son os tempos en minutos e segundos que hai que regar na parcela exterior e na

de plantas nais.
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3.3.2 Invernadoiros

Nas  parcelas  exteriores  a  transpiración  dos  cultivos  é  menor,  en  cambio  a

evapotranspiración  é  maior.  Nos  invernadoiros  ocorre  xustamente  à  inversa:  a

transpiración é maior ca evotranspiración. Imos calcular as necesidades de auga diarias

para estes cultivos.

Nos  invernadeiros  non inflúe  a  precipitación,  somentes  a  evapotranspiración,  así  que

teremos que calcular as necesidades para cada mes do ano.

nº goteiro/m2         ____1______  =  ___1____  =  4,17 goteiro/ m2 *

                                 Sliña x Sgoteiro        0,8 x 0,3 

* Este resultado é igual para cada un dos meses

Tempo de rega para xaneiro =  Necesidade de auga            2,52
                                                   ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 16´
                                                          nºgoteiro x qgoteiro             4,17 x 2,3

Tempo de rega para febreiro =  Necesidade de auga            2,96
                                                   ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 19´
                                                           nºgoteiro x qgoteiro            4,17 x 2,3

Tempo de rega para marzo =  Necesidade de auga            3,65
                                                ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 23´
                                                      nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3

Tempo de rega para abril =  Necesidade de auga            4,3
                                             ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 27´
                                                  nºgoteiro x qgoteiro               4,17 x 2,3

Tempo de rega para maio =  Necesidade de auga            4,9
                                              ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 31´
                                                     nºgoteiro x qgoteiro             4,17 x 2,3

Tempo de rega para xuño =  Necesidade de auga            5,6
                                              ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 35´
                                                     nºgoteiro x qgoteiro             4,17 x 2,3

Tempo de rega para xullo =  Necesidade de auga            5,74
                                               ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 36´
                                                     nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3
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Tempo de rega para agosto =  Necesidade de auga           5,36
                                                 ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 34´
                                                         nºgoteiro x qgoteiro            4,17 x 2,3

Tempo de rega para setembro =  Necesidade de auga            4,63
                                                      ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 27´
                                                             nºgoteiro x qgoteiro             4,17 x 2,3

Tempo de rega para outubro =  Necesidade de auga             3,81
                                                    ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 24´
                                                          nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3

Tempo de rega para novembro =  Necesidade de auga            2,83
                                                       ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 18´
                                                             nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3

Tempo de rega para decembro =  Necesidade de auga            2,52
                                                        ----------------------------   =   --------------  x 60´ = 16´
                                                              nºgoteiro x qgoteiro              4,17 x 2,3

Estes son os tempos en minutos e segundos que hai que regar nos invernadoiros 1 e 2.
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