
  

DESEMPENHO DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO LOCALIZADA UTILIZANDO 
DIFERENTES COEFICIENTES DE UNIFORMIDADE 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um sistema de irrigação 

por gotejamento através da analise de coeficientes de uniformidade.  Os procedimentos 

experimentais foram conduzidos na Fazenda Lagoa do Ouro no município de Jequié-Bahia. A 

área experimental era irrigada por sistema de irrigação localizada por gotejamento composto de 

uma linha lateral por fileira de planta com gotejadores autocompensantes, de vazão 1,8 L.h-1 e 

pressão de 200 kPa, foi aplicada a metodologia de Keller e Kermelli (1975). Os coeficientes de 

uniformidade em sua maioria apresentaram valores classificados como excelente sendo o valor 

máximo de 92,% para o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC). 

PALAVRAS CHAVE: Irrigação localizada, gotejamento, uniformidade. 

PERFORMANCE OF AN IRRIGATION SYSTEM LOCATED USING DIFFERENT 

FACTORS UNIFORMITY 

ABSTRACT: This study aimed to evaluate the performance of a drip irrigation system through 

the uniformity coefficient analysis. The experimental procedures were conducted in Sun Valley 

Farm in Jequié-Bahia. The experimental area was irrigated irrigation system located drip 

comprises a lateral line per row plant using self-emitters, flow rate 1,8 L.h-1 and 200 kPa 

pressure, Keller methodology has been applied and Kermelli (1975). Uniformity coefficients 

mostly presented values rated as excellent as the maximum of 92% for the coefficient of 

uniformity of Christiansen (CUC). 
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INTRODUÇÃO: A irrigação é uma prática agrícola de fornecimento de água às culturas, onde 

e quando as dotações pluviométricas, ou qualquer outra forma natural de abastecimento, não 

são suficientes para suprir as necessidades hídricas das plantas. Em regiões com baixos índices 

pluviométricos, constitui-se numa atividade imprescindível para qualquer agricultura rentável. 
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Um dos sistemas de irrigação pressurizada que já se faz presente em grande parte das áreas 

irrigadas do nordeste é o gotejamento este tipo de sistema é o que apresenta a maior eficiência, 

pois evita desperdícios de água aplicada. A uniformidade de aplicação de água em sistemas de 

irrigação por gotejamento pode ser expressa através de vários coeficientes, destacando-se o 

coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), Christiansen (1942). O coeficiente de 

uniformidade de emissão (CUE), Denicule et al.,(1980);  Keller e Karmelli, (1975). Este 

trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de um sistema de irrigação por gotejamento 

através da analise de coeficientes de uniformidade. 

 

MATERIAL E MÉTODOS: A pesquisa foi realizada na fazenda Lagoa do Ouro no período 

de 25/07 /2013 até 26/11/2013, em Jequié-Bahia (13o 51’ 28” S; 40o 5’ 2” W) e altitude de 199 

metros. A classificação climática de Köppen  indica que á área da pesquisa esta sob domínio 

do clima Bw, precipitação anual inferior a 500 mm com chuvas de verão. Para a avaliação do 

sistema  foi utilizado o cálculo da uniformidade de emissão de água no campo para um sistema 

de irrigação por gotejamento, possuindo gotejadores autocompensantes,  da marca Streamline, 

espaçados de 0,70 m;  trabalhando com vazão média de 1,6 L h-1 e pressão de 196 kPa. A 

metodologia utilizada foi a proposta por Keller e Karmeli (1975), que recomenda a obtenção 

de vazão em quatro pontos ao longo da linha lateral, do primeiro gotejador, dos gotejadores 

situados a 1/3 e a 2/3 do comprimento e o último gotejador. As linhas laterais selecionadas, ao 

longo da linha de derivação, devem ser a primeira, as situadas a 1/3 e 2/3 do comprimento e a 

última linha lateral conforme Figura 1. O cálculo da uniformidade de aplicação de água (CUC) 

foi dada pela Eq.1, Christiansen (1942).  

 CUC = 100. �1 −
∑ |��� ��|�

�

�.��
�                                                                                                     (1)   

Em que:  

��= vazão em cada emissor, �ℎ��; ��= vazão media dos emissores, �ℎ��; n= numero de 

emissores. 
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FIGURA 1. Distribuição dos coletores no campo para teste de uniformidade de  

          distribuição de  água . 

O coeficiente de uniformidade de emissão de água (CUE) está definido pela Eq. 2, proposta por 

Keller e Karmeli (1975). 

 CUE = 100 . �
��

�
�                                                                                                                                  (2)     

 Em que:  

�� = media de 25% das vazões com menores valores �ℎ��;  

A Eq.3 calcula o coeficiente de uniformidade de emissão absoluta (CUE�) 

 CUE� = 100. � 

��
�

� 
�

��

�
 �                                                                                                                       (3) 

 Em que: 

 �� = Média das 12,5 % maiores vazões observadas, L h-1. 

 Para o calculo do coeficiente de uniformidade estatística  (CU�) temos a Eq.4. 

 CU� = 100 . �1 −
��

�
�                                                                                                                          (4)  

Em que:  

Sq: Desvio padrão da vazão do emissor. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES: A Tabela 1 mostra que os valores dos coeficientes de 

uniformidade encontrados estão com percentuais considerados excelentes de acordo a 

classificação de Mantovani (2001).  

TABELA 1. Coeficientes de uniformidade e estatística descritiva 

COEFICIENTES VALORES 
 

 

CUC (%) 92,0  

CUE (%) 90,0  

CUEa (%) 87,0  

CUs (%) 91,0  

Média 90,0  

Desvio padrão  0,71  

 

Segundo Almeida (1997), Barros et al.,(2008), coeficientes de uniformidades para irrigação 

localizada acima de 80% dá um indicativo de projetos com boa uniformidade de distribuição 

de água, o que pode ocorrer quando os projetos estão bem dimensionados e apresentam 

limpezas periódicas das linhas laterais e dos emissores. A Figura 1 mostra a estimativa das 

vazões (L. h-1) coletadas nos emissores ao longo das linhas laterais, percebe-se uma maior 

uniformidade das vazões até a distância de 25,9 m com valores praticamente idênticos. Em 

relação a vazão estimada para o tipo de gotejador utilizado na irrigação o perfil mostra que a 

área de uma maneira geral apresenta pontos com excesso e com déficit de água de 5,3% e 6,3% 

respectivamente.  

 

 FIGURA 2. Estimativa das vazões médias (L.h-1) coletada ao longo da área experimental. 
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CONCLUSÕES: Os coeficientes de uniformidade em sua maioria apresentaram valores 

classificados como excelentes, sendo alcançado o valor máximo de 92,% para o coeficiente de 

uniformidade de Christiansen (CUC). O manejo da irrigação mostrou excessos e déficits de 

água em alguns pontos da área.     
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