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RESUMO: A água é de extrema importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo, por 

esta razão é necessário utilizá-la de forma racional.O objetivo do presente trabalho foi avaliar 

a uniformidade de distribuição de água em sistemas de irrigação localizada. O experimento 

foi desenvolvido na cidade de Taquarana-AL, numa área de 1 ha, implantada com cultivo de 

inhame.Os coeficientes de uniformidade (CUC, CUD), foram obtidos utilizando a 

metodologia Keller e Karmeli, (1975) e a eficiência de aplicação estimada pela proporção 

entre o CUD e a eficiência do sistema de irrigação localizada.Os dados foram tabulados em 

planilhas e encontrados os coeficientes. Tanto os coeficientes de uniformidade quanto a 

eficiência de aplicação se mostraram regulares e ruins respectivamente, com valores médios 

de 70% para um sistema de irrigação localizado. 

Palavras-Chave: desempenho,Christiansen,vazão. 

 

DISTRIBUTION UNIFORMITY ASSESSMENT OF A DRIP IRRIGATION SYSTEM  

IN YAM 

 

SUMARY: Water is extremely important for the survival of any living being, for this reason 

it is necessary to use it rationally. The aim of this study was to evaluate the uniformity of 

water distribution in drip irrigation systems. The experiment was conducted in the city of 

Taquarana-AL, an area of 1 ha, deployed yam cultivation. The uniformity coefficient (CUC 

CUD) were obtained using the methodology and Karmeli Keller, (1975) and the application 

efficiency estimated by the ratio between the irrigation and CUD system located efficiency. 

Data were tabulated in spreadsheets and found the coefficients. Both the uniformity 

coefficient as the application efficiency proved regular and bad respectively, with average 

values of 70% for a localized irrigation system. 

 

Keywords: performance, Christiansen, flow.
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INTRODUÇÃO 

 

 A água é de extrema importância para a sobrevivência de qualquer ser vivo, por esta 

razão é necessário utilizá-la de forma racional. A sustentabilidade deverá superar a escassez e 

promover uma nova ética aos recursos hídricos, tendo como base a otimização da utilização, 

controle dos desperdícios, além de promover o desenvolvimento (TUNDISI, 2005). As 

comunidades rurais brasileiras, segundo Ribeiro (2003) nos últimos anos começaram a se 

confrontarem em razão da utilização da água, forçando uma reflexão sobre esse consumo e 

procurando alternativas para reduzir os danos causados ao meio ambiente sem interferir no 

desenvolvimento rural. 

A irrigação é considerada a principal atividade humana consumidora de água, por isso 

não pode ser entendida somente como um procedimento artificial para atender às condições 

de umidade do solo, engloba todo um conjunto de fatores a atender as necessidades da planta, 

evitando excessos ou faltas de água, agregando o clima, o homem e o solo no qual o cultivo 

está implantado (PAZ et al., 2002).  

A necessidade de conservação dos recursos hídricos e redução nos custos de produção, 

principalmente de energia e de insumos, devem, por meio dos sistemas de irrigação e manejo, 

proporcionar aplicação de água uniforme e eficiente (REZENDE et al., 2002). Santos et al. 

(2003) sustentam que a uniformidade influenciará o custo da irrigação, assim como o 

desempenho da cultura. Áreas irrigadas que apresentam baixa uniformidade de aplicação de 

água favorecerão o desenvolvimento desuniforme das plantas cultivadas, pois algumas 

receberam mais água que outras. 

O primeiro coeficiente foi proposto por Christiansen (1942 apud REZENDE et al., 

2002), o qual adota o desvio médio absoluto como medida de dispersão (CUC). O mesmo 

autor em seu trabalho também cita o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), 

proposto por Criddle et al. (1956), o qual introduziu outra medida da uniformidade, 

considerando a razão entre a média do menor quartil e a lâmina média coletada, o baixo valor 

de CUD expressa uma perda de água por percolação profunda quando a lâmina mínima 

aplicada corresponde à lâmina necessária. 

Os emissores constituem a parte mais sensível deste sistema de irrigação, devendo 

assegurar o suprimento d’água ao solo, com uniformidade aceitável em toda unidade a ser 

irrigada. Do ponto de vista hidráulico, os emissores caracterizam-se pela pressão de serviço 

requerida, variação desta e por sua vazão nominal. É essencial para o dimensionamento e 
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manejo de um sistema de irrigação localizada que haja informações referentes à vazão dos 

emissores e ao seu regime de fluxo. Para tanto, estas informações são obtidas através das 

equações característica do emissor relação pressão-vazão (YILDIRIM, 2007). 

O objetivo do presente trabalho foi avaliar a uniformidade de distribuição de água em 

sistemas de irrigação localizado. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido em uma área rural familiar pertencente ao município de 

Taquarana-AL, o qual está localizado entre as coordenadas geográficas 9° 38' 56'' de latitude 

Sul e 36° 29' 49'' de longitude Oeste e 246 m de altitude.  

A área do experimento se constituiu de uma subunidade de aproximadamente 1 ha, com 

o comprimento das linhas secundárias de 58 m e as linhas de gotejadores de 90 m, 

implantadas com a cultura do inhame(Dioscoreacayennensis L.). Os gotejadores estavam 

espaçados a cada 0,3 m. Utilizou-se o método proposto por Keller &Karmeli (1975), que 

recomenda a obtenção de vazão em quatro pontos ao longo da linha lateral, no primeiro 

gotejador, nos gotejadores situados a 1/3 e a 2/3 do comprimento e no gotejador final da linha. 

No total foram selecionados 16 pontos de coleta, constituídos por 16 emissores, um em 

cada ponto, no caso, foram analisados os emissores que contribuíam no fornecimento de água 

para a planta. 

Em cada emissor foram colocados, coletores, e as vazões coletadas, medidas em 

provetas, com capacidade 200 mL, capazes de interceptar a emissão de cada gotejador. O 

tempo de coleta foi fixado em 3 minutos, utilizando-se cronômetros com precisão de 0,01s, e 

convertidas às vazões para litros por hora, cujo resultado é a média de quatro repetições. Com 

os dados de volume foi possível efetuar os cálculos das varáveis analisadas. 

Com os dados coletados, estimaram-se os coeficientes de uniformidade de Christiansen 

(CUC), coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), eficiência de aplicação (Ea), 

variação de vazão (ΔQ). Para a determinação do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen 

do sistema (CUC) utilizou-se a seguinte equação: 
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em que:  

Qi = vazão coletada em cada gotejador (Lh-1); 

Q = média das vazões coletadas de todos os gotejadores (Lh-1); 

n = número de gotejadores  analisados. 

 

Estimou-se o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), conforme Merrian e 

Keller (1978), que é baseada na razão entre as vazões mínimas e médias dos emissores, sendo 

determinada a partir da seguinte equação: 

CUD = (Q25% / Qmed) x 100   (2) 

em que: 

CUD - Coeficiente de uniformidade de distribuição; 

Q25% - média de 25% do total de gotejadores com as menores vazões, (L h-1); 

Qmed - média das vazões coletadas nos gotejadores na subárea, (L h-1). 

Para eficiência de aplicação foi utilizada a fórmula: 

Ea = CUD x 0,9   (3) 

Em que:  

Ea - eficiência de aplicação 

CUD - Coeficiente de uniformidade de distribuição. 

A interpretação dos valores do CUD baseou-se na metodologia proposta por MERRIAN 

& KELLER (1978): CUD maior que 90%, excelente; entre 80% e 90%, bom; 70% e 80%, 

regular; e menor que 70% é ruim. Os dados obtidos no campo foram tabulados em planilhas 

do excel e posteriormente foi realizada a estimativa para cada variável. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Após a coleta das vazões, pode-se visualizar que a maioria dos gotejadores se 

apresentavam abaixo do recomendado pelo o fabricante que é de 1,56 L h-1, o que permite 

afirmar que a irrigação nesta área está abaixo do esperado. 
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Tabela 1. Valores da determinação de vazão das linhas gotejadoras, para determinação dos 

Coeficiente de Uniformidade para um sistema de gotejamento. 

Linha de 
distribuição 

Linha lateral de derivação 

Início 1/3 do Início 2/3 do Início Final 

q (L h-1) q (L h-1) q (L h-1) q (L h-1) 

Início 1,28 0,86 1,31 0,75 

1/3 do Início 0,70 0,80 1,43 0,75 

2/3 do Início 0,45 0,76 1,44 0,97 

Final 0,64 1,12 1,33 1,25 

Vazão média 0,76 0,88 1,38 0,93 

q: vazão do gotejador;  

O coeficiente de uniformidade de Christiansen encontrado para o sistema de 

gotejamento foi considerado regular pela classificação da ASAE (1996). BERNARDO et al. 

(2008), o qual afirma que o valor mínimo do Coeficiente de Christiansen aceitável em sistema 

de irrigação por gotejamento é de 80%.  

Tabela 2. Valores e classificação do coeficiente de uniformidade de distribuição de água em 

campo do sistema de irrigação por gotejamento (ASAE, 1996) 

MÉTODO  CLASSIFICAÇÃO 

CUC (%) 70,85 Regular 

CUD (%) 63,82 Regular 

EA (%) 54,98 Ruim 

 

A uniformidade de distribuição CUD, utiliza a razão entre a média de 25% das menores 

vazões e a lâmina média coletada dos gotejadores. O coeficiente de uniformidade de 

distribuição (CUD) obteve classificação como regular de acordo com ASAE (1996). 

O sistema apresentou uma eficiência de aplicação (Ea) muito abaixo ao valor 

recomendado pelo manual da FAO 36, que deve estar entre 90 a 95%. Em muitas situações as 

causas da ineficiência de um sistema de irrigação podem ser várias, dentre elas: o entupimento 

de gotejadores, pouca pressão de serviço nas linhas de derivação, sistemas de irrigação 

velhos, entre outros. 
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Ressalta-se que Rezende et al., (1998) relata que o coeficiente de uniformidade de 

Christiansen (CUC) é um índice que faz uso do desvio médio absoluto, para expressar a 

dispersão das lâminas. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os dados obtidos, percebe-se que o sistema avaliado apresentou um mau 

desempenho, quando se tratando da eficiência de um sistema por gotejo. A eficiência de 

aplicação, quando se baseando em metodologias já apresentadas apresenta desproporção do 

considerado ideal. De acordo com o analisado o tempo de uso tende a ser a causa da grande 

variação de aplicação, já que o sistema apresenta 7 anos de atividade. 
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