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RESUMO: O sistema de irrigação por aspersão distribui água às plantas em forma de chuva 

artificial por meio de dispositivos especiais, abastecidos com água sob pressão, denominados 

aspersores. Dentre os vários métodos de análise da uniformidade de distribuição da água 

aspergida pelos aspersores destacam-se o Coeficiente de Uniformidade de Chritiansen, (CUC) 

e o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD). Objetivou-se com este trabalho 

avaliar a uniformidade de aplicação de água, como também as variações de vazões e pressões, 

de um sistema semi-fixo de irrigação por aspersão, espaçados de 15 em 15 metros no 

perímetro irrigado Apolônio Sales, Município de Petrolândia, Estado de Pernambuco. Na 

determinação dos coeficientes foram executados ensaios em campo, utilizando-se uma malha 

de pluviômetros e equipamentos para aferição de vazão e pressão, cujos valores obtidos foram 

processados a partir de modelos matemáticos próprios para cada parâmetro avaliado. O CUC 

e CUD encontrados foram classificados como razoável e regular, respectivamente. 
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INTRODUÇÃO  

A irrigação por aspersão é um sistema de aplicação de água às plantas em forma de 

chuva artificial, por meio de dispositivos especiais, abastecidos com água sob pressão, com os 

aspersores devendo assegurar uma distribuição uniforme da precipitação que cai sobre a 

superfície do terreno cultivado (CUNHA, 2009). 

Dentre os vários métodos de análise da uniformidade de distribuição da água aspergida 

destacam-se o Coeficiente de Uniformidade de Chritiansen - CUC (CHRISTIANSEN, 1942) 
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e o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição – CUD (MERRIAM & KELLER, 1978), 

onde os resultados das lâminas precipitadas demonstram a eficiência do sistema em distribuir 

a água na superfície da área irrigada e sua posterior disponibilização ao sistema radicular das 

plantas, sendo de fundamental importância o acompanhamento, durante a coleta da água, da 

pressão de trabalho e vazão dos emissores, parâmetros que permitem aferir se a água 

precipitada encontra-se dentro dos padrões de eficiência projetada pelo fabricante do sistema 

de irrigação. 

O Perímetro Irrigado Apolônio Sales fica localizado na margem esquerda do Rio São 

Francisco, cuja captação de água é realizada no reservatório da Usina Hidrelétrica Luiz 

Gonzaga, Município de Petrolândia, Estado de Pernambuco, sendo concebido com sistema de 

irrigação por aspersão fixa (tubulação enterrada dentro da área do lote irrigado para ramais 

espaçados de 15 em 15 metros), planejado para funcionar com aspersores móveis em blocos 

conectados a rede por válvulas de engate rápido. 

 Diante do exposto, o presente trabalho objetivou avaliar a uniformidade de aplicação 

de água, como também as variações de vazões e pressões de um sistema de irrigação por 

aspersão fixa, após 25 anos de funcionamento e com emissores de bocais diferentes dos que 

foram originalmente projetados para atender as necessidades do sistema. 

 

MATERIAL E METODOS 

As lâminas precipitadas, bem como os valores de pressão e vazão do sistema, foram 

obtidas no dia 01 de Maio de 2015, no lote irrigado C15 de propriedade do Sr. Manoel 

Domingos, localizado no Perímetro Irrigado Apolônio Salles, Município de Petrolândia, 

região submédia do Rio São Francisco, Estado de Pernambuco, em uma área sem exploração 

agrícola no momento das avaliações. O terreno apresentava topografia plana e ausência de 

plantas que interferissem na coleta das lâminas precipitadas, com os trabalhos sendo 

conduzidos por mais de 01 hora de funcionamento do sistema, com ventos abaixo de 3,0 m/s. 

O emissor utilizado, aspersor do tipo WATERGUN 8035, com dois bocais de 6 e 4 

mm de diâmetro, substituem os aspersores originalmente projetados para atender ao projeto 

do tipo NAAN 233, bocais 3,2 e 2,5 mm, pressão de trabalho de 2,5 ATM e vazão de 1,34 

m3/hora, diâmetro molhado de 26 metros, que foram trocados ao longo do tempo pelo 

produtor irrigante, instalados num tubo de subida para válvulas de engate rápido de 0,5m de 

altura, com diâmetro molhado que varia de 27 a 36 metros respectivamente. 

O bloco de aspersores foi constituído por 16 emissores, distribuídos em 4 linhas de 4 

aspersores, espaçados 15 metros entre si, cujos tubos de subida estavam interligados a linhas 
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laterais constituídas de tubulações PVC de 0,035m, coletando-se as laminas precipitadas no 

aspersor instalado na região central do bloco. 

 Os coletores utilizados foram instalados nos quatro quadrantes dispostos ao redor do 

aspersor avaliado, sendo confeccionados em politereftalato de etileno, com 0,10m de 

diâmetro, espaçados numa malha quadrada de 3m, sendo fixados no solo para evitar 

tombamentos e consequentemente perdas de lâminas. A malha formada, de 25 coletores por 

quadrante, totalizou 100 unidades. 

 As lâminas de precipitação foram coletadas após 70 minutos de funcionamento, 

quantificadas com uso de provetas milimétricas. Durante todo o tempo de funcionamento do 

sistema e da coleta das lâminas foram realizadas vistorias em busca de anormalidades nos 

aspersores do bloco avaliado e no restante da rede parcelar do lote em funcionamento. O 

Coeficiente de Uniformidade de Chritiansen - CUC foi obtido pela equação 1 a seguir. 

Equação 1: 

 

em que, N = número de coletores ou pluviômetros; Xi = lâmina de água aplicada no i-ésimo 

ponto sobre a superfície do solo e     = lâmina média aplicada. 

O resultado encontrado foi enquadrado nos parâmetros descritos por Mantovani (2001) 

para determinação da classificação do sistema, conforme Tabela 1. 

Tabela 1: Classificação dos valores do CUC, segundo metodologia  
de Mantovani (2001), para sistemas pressurizados de aspersão 

 
Valor do CUC (%) Classificação 

> 90 
80 - 90 
70 - 80 
60 - 70 

< 60 

Excelente 
Bom 

Razoável 
Ruim 

Inaceitável 
 

 O CUD, foi obtido pela Equação 2 a seguir. 

Equação 2:  
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em que,       = lâmina média de 25% dos pluviômetros com as menores precipitações e       = 

média das precipitações, considerando todos os pluviômetros. Para este resultado utilizou-se 

os parâmetros descritos por Merrian e Keller (1978) para determinação da classificação do 

sistema, conforme Tabela 2. 

Tabela 2: Classificação dos valores do CUD, segundo metodologia  
de Merrian e Keller (1978), para sistemas pressurizados de irrigação 

 
Valor do CUD (%) Classificação 

> 90 
80 - 90 
70 - 80 

< 70 

Excelente 
Bom 

Regular 
Ruim 

 

 A pressão de serviço foi obtida com utilização de um manômetro conectado a um tubo 

de Pitot acoplado ao bocal de maior diâmetro do aspersor, sendo realizadas leituras a cada 10 

minutos de funcionamento do sistema e durante a coleta das lâminas precipitadas. 

 A vazão do aspersor foi determinada utilizando tubos flexíveis acoplados a cada um 

dos bocais, com as duas lâminas sendo coletadas ao mesmo tempo em um recipiente de 

volume conhecido com capacidade para 10 litros, em tomadas de tempo realizadas a cada 10 

minutos também durante a coleta das lâminas, sendo o tempo gasto para alcançar o volume 

medido cronometrado, sendo a vazão calculada a partir da equação 3 a seguir. 

Equação 3: Q = V / T 

em que, Q = vazão em Litros/hora; V = volume em litros e T = tempo em horas; 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 A pressão de trabalho dos emissores durante os testes permaneceu sem variações, 

apresentando valor médio de 2,58 ATM, resultado que difere de Soares e Nascimento (1998), 

os quais constataram variações nesta pressão entre lotes e entre horários, estando o sistema 

implantado e funcionando há oito anos, atribuindo os autores esta variação a não automação 

das estações de bombeamento, como também a falta de regulagem nas válvulas controladoras, 

uma vez que, com a maior proximidade das estações de bombeamentos, houve aumento nas  

pressões registradas. É importante saber que as estações continuam operando (25 anos depois) 

manualmente, porém com as válvulas de múltipla função devidamente reguladas nas entradas 

das quadras hidráulicas. 

 A vazão média calculada ao longo dos testes, em seis leituras realizadas, ficou em 2,42 

m3/ hora, também sem apresentar variações significativas, o que já era esperado em função da 

XXV CONIRD – Congresso Nacional de Irrigação e Drenagem
08 a 13 de novembro de 2015, UFS - São Cristóvão/SE

138



estabilidade observada na pressão de trabalho durante o período de realização dos testes. 

Salienta-se que esta vazão é 80,6 % superior a vazão projetada originalmente para os 

emissores instalados no perímetro irrigado, o que resulta em uma sobrecarga no sistema 

hidráulico, o que poderá está acarretando em maior depreciação e consumo de energia. É 

importante notar que a decisão do irrigante em substituir os aspersores originais NAAN 233 

por outros de bocais maiores está no fato de que, para espaçamento não modular de 6 metros, 

como é o caso do presente perímetro irrigado (ramais espaçados de 15 por 15 metros), a 

eficiência da distribuição de água apresentou-se bastante prejudicada por conta da existência 

de áreas sem sobreposição e com consequente escassez hídrica na zona radicular das culturas.  

Nas circunstâncias atuais os valores de CUC (78,88 %) e CUD (73,04 %) encontrados 

são classificados como razoável e regular, respectivamente, resultado semelhante ao 

encontrado por Martins et al. (2011) em sistema similar e espaçado de 12 em 12 metros, cuja 

avaliação do uso da aspersão na irrigação da cultura do milho também apresentou  resultados 

abaixo dos satisfatórios.  

Valores de CUC e CUD abaixo de 90% não são recomendados para culturas de alto 

valor comercial, podendo influenciar diretamente na rentabilidade das culturas (BERNARDO, 

2006). A eficiência do sistema de irrigação utilizado, por ser fortemente influenciado pela 

ação do vento e pela percolação da água, apresenta forte tendência para índices baixos, pois o 

emissor que passou a ser utilizado na área caracteriza-se por apresentar lâmina de aplicação 

elevada.  

Soares e Nascimento (1998), em trabalho realizado no Perímetro Irrigado de Barreiras, 

também em área irrigada no Município de Petrolândia, onde o espaçamento entre emissores 

do sistema de irrigação segue o mesmo do Apolônio Sales, encontraram consideráveis 

variações ao avaliar o CUC para os aspersores originalmente instalados (NAAN 233), 

atribuindo os autores este fato, principalmente, ao espaçamento excessivo utilizado entre as 

linhas laterais, agravado pelas fortes correntes de vento registradas na região.  

 

CONCLUSÃO 

A utilização de aspersores de maior vazão e raio de alcance, em substituição aos 

aspersores originalmente projetados para o Perímetro Irrigado, levou a valores de CUC e 

CUD classificados como razoável e regular, respectivamente, o que desfavorece, não 

recomenda-se pela baixa eficiência do uso da água nestas circunstâncias e as implicações 

negativas que isto traz para os cultivos, manancial de água e os solos agricultáveis da região, 

além de sobrecarregar hidraulicamente o sistema. 
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