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RESUMO: O presente trabalho objetivou avaliar a uniformidade de aplicação de água na 

irrigação por aspersão em duas alturas de distribuição durante dois períodos. As avaliações 

foram realizadas seguindo a metodologia de CHRISTIANSEN (1942), durante seis dias nos 

períodos da manhã e da tarde, em duas alturas de aplicação de água: altura 1 (2 m) e altura 2 (1 

m). Com os dados obtidos foram calculados o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen 

(CUC) e Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) para cada altura e para cada 

período de avaliação. O período de avaliação não apresentou diferenças significativas (P>0,05) 

para valores de CUD e CUC. Em relação à altura de distribuição de água apenas os valores de 

CUC apresentaram diferenças significativas (P<0,05), observando-se coeficientes de período 

de avaliação utilizado não interferiu nos valores de CUC e CUD, porém o aspersor a 2 m de 

altura em relação ao solo teve maior valor para CUC. 

 

PALAVRAS–CHAVE: avaliação, CUC, CUD 

 

 

UNIFORMITY OF IRRIGATION SYSTEM OF WATER SPRINKLER IN HEIGHTS 

TWO AND TWO PERIODS OF APPLICATION 

 

SUMMARY: This study aimed to evaluate the uniformity of water application on sprinkler 

irrigation in two heights distribution for two periods. The evaluations were conducted following 

the methodology CHRISTIANSEN (1942) for six days in the morning and afternoon, two water 

application times: height 1 (2 m) and height 2 (1 m). With the data obtained were calculated the 

Uniformity Coefficient Christiansen (CUC) and Coefficient Distribution Uniformity (CUD) for 

each time and for each evaluation period. The evaluation period showed no significant 

differences (P>0.05) for CUD and CUC values. Concerning the water delivery time only CUC 

values significantly different (P<0.05), with higher 1 uniformity coefficient (77.65%) for the 
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first time in relation to height 2 (67.34 %). It is concluded that the evaluation period used did 

not affect the values of CUC and CUD, but the sprinkler height of 2 m from the ground had 

greater value to CUC. 

 

KEYWORDS: evaluation, CUC, CUD 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Para que um sistema de irrigação seja eficiente se faz necessário que este apresente alta 

uniformidade de aplicação de água, o que leva à necessidade da verificação a eficiência através 

de avaliações periódicas, com a finalidade de observar se as condições de operação e 

desempenho previstas inicialmente durante a fase de projeto se confirmam em campo 

(CAMPÊLO et. al., 2014). Porém, os irrigantes não costumam realizar tais práticas e acabam 

não utilizando da forma adequada a tecnologia que lhes é disponibilizada, por falta de 

conhecimento e até mesmo por falta de orientação técnica ( SILVA & SILVA, 2005). 

Diversos fatores podem influenciar na eficiência do sistema, sendo estes fatores os 

climáticos e não climáticos. Ao avaliar o efeito de alguns desses efeitos AZEVEDO et. al. 

(2000) encontraram a velocidade do vento um dos fatores que influênciam na uniformidade de 

aplicação de um sistema de irrigação por aspersão convencional. De acordo com CONCEIÇÃO 

(2014), o efeito do vento tem aumento diretamente proporcional ao aumento da altura do 

emissor em relação ao solo, o que influencia também no aumento do tempo relativo da trajetória 

das gotas d'água do emissor até o solo/planta, tornando-as mais susceptíveis à evaporação. Por 

outro lado, emissores muito próximos ao solo tem menor alcance, o que influencia 

negativamente na eficiência do sistema. 

A partir da necessidade de se avaliar a eficiência de aplicação do sistema de irrigação 

alguns métodos foram desenvolvidos com o objetivo de se quantificar essa eficiência, dos quais 

pode-se citar o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) e o Coeficiente de 

Uniformidade de Distribuição (CUD), que juntamente com o Coeficiente de Uniformidade 

Estatística (Us), são os três mais utilizados para a determinação da uniformidade de aplicação 

de água de um sistema de irrigação por aspersão, sendo importantes e decisivos no 

planejamento e na operação desses sistemas (BERNARDO et. al., 2009). 
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Por esse motivo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o Coeficiente 

de Uniformidade de Christiansen (CUC) e o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 

(CUD) na irrigação por aspersão em duas alturas de distribuição de água durante dois períodos 

de avaliação. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho foi desenvolvido na Fazenda Experimental da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná - Câmpus Dois Vizinhos, em área de pastagem de Tifton 85 

(Cynodon sp.) irrigada por sistema de irrigação por aspersão, composto por 60 aspersores NY 

25 com vazão de 597 litros/hora, dos quais a metade está instalada a uma altura de 1 m e a outra 

metade a 2 m de altura em relação ao solo, com distância de 18 m entre linhas e 15 m entre 

aspersores.  

Para determinar a uniformidade do sistema de irrigação foram distribuídos, ao redor de 

um aspersor de cada altura, 30 coletores de plástico com diâmetro de 5 cm a cada 3 m de 

distância entre si, fixados em suporte de bambu a 1m de altura em relação ao solo. O sistema 

foi acionado e avaliado durante seis dias, nos períodos da manhã (10:00 às 12:00h) e da tarde 

(15:00 às 17:00h), ficando em funcionamento por meia hora durante cada período e depois 

realizadas as coletas de dados. A velocidade do vento foi monitorada diariamente pela estação 

meteorológica de Dois Vizinhos, localizada na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

sendo esses dados utilizados para estabelecer comparativo entre os períodos avaliados. 

Os dados obtidos foram utilizados para calcular dois índices com objetivo de avaliar a 

uniformidade de aplicação de água, sendo estes calculados de acordo com as seguintes 

equações: 

CUC = �1-
∑ |Li-Lm|

N
i=1

N Lm
� 100 

em que: 

CUC = Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, % 

N = número de coletores 

Li = lâmina coletada no ponto “i” , mm 

Lm = lâmina média de todas as observações, mm 
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 CUD= �
�25%

 �m
� 100 

em que: 

CUD = Coeficiente de Uniformidade de Distribuição, % 

q25% = média de 25% das vazões com menores valores, mm 

qm = média de todas as vazões, mm 

Os resultados de CUC e CUD obtidos para cada altura e período foram submetidos à 

análise de variância e quando significativa (P<0,05) as médias foram comparadas entre si pelo 

teste de Tukey a 5% de probabilidade, sendo também avaliada a interação entre os fatores altura 

x período, com auxílio do programa estatístico SAS (2001). Além disso, esses valores foram 

classificados de acordo com classificação apresentada por MANTOVANI (2001). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com relação à altura de aplicação de água, observa-se que houve diferenças 

significativas (P<0,05) apenas para os valores de CUC, sendo os aspersores a 2 m do solo os 

que obtiveram maior uniformidade de aplicação de acordo com este coeficiente (Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Valores de CUC e CUD obtidos para as diferentes alturas e diferentes 

períodos de avaliação 

 CUC (%) CUD (%) 

                    Altura 

1 m 67.34  b 67,02 a  

2 m 77.65 a  67.70 a  

                    Período 

Manhã 72.38 a  65.60 a  

Tarde 72.69 a  69.63 a  

Média geral 72.50 67.35 

CV (%) 7.84 9.25 

*as médias seguidas por letras diferentes, na coluna, diferem estatisticamente entre si pelo Teste de 

Tukey ao nível de 5% de probabilidade 

Em experimentos realizados por ROCHA et. al. (1999) foram obtidos valores de CUC 

variando entre 69,3 e 78,0%  e de CUD entre 55,4 e 68,4% para aspersores a 0,6 m de altura e 
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espaçados a 12 m. FARIA (2011) em estudos com aspersores a 2 m de altura e com velocidade 

do vento aproximada de 2,08 m/s, obteve valores de CUC entre 55 e 60% para aspersores 

espaçados a 15 m. 

Com relação ao período de aplicação não foram observadas diferenças significativas 

(P>0,05) para nenhum dos coeficientes, o que pode ser explicado pelo fato de que as médias da 

velocidade do vento nos dois períodos foram parecidas, variando apenas 0.19 m/s , com valores 

médios no período da manhã de 2,096 m/s e no período da tarde foi de 1,906 m/s.  

De acordo com MANTOVANI (2001) os valores obtidos para CUC nos aspersores a 

1,0 m de altura foram considerados ruins (60 a 70%) e a 2 m de altura foram considerados 

razoáveis (70 a 80%), enquanto que para os valores de CUD ambos foram considerados 

razoáveis (52 a 68%). Quanto aos períodos de aplicação, os valores para CUC foram 

considerados razoáveis, enquanto que para os valores de CUD o valor obtido para o período da 

manhã foi razoável e para a tarde foi classificado como bom (68 a 84%).  

Tanto para as diferentes alturas quanto para os diferentes períodos, os valores de CUC 

e CUD encontrados estão abaixo do indicado para plantas forrageiras, uma vez que estas 

possuem sistema radicular médio onde, segundo MERRIAN & KELLER (1978), o valor 

aceitável de CUC pode variar entre 80 e 88% e CUD entre 70 e 80%. 

Quanto à interação entre os fatores altura x período  não foi observada relação direta 

entre ambos, ou seja, a uniformidade de aplicação de água para determinada altura não variou 

por influência do período, assim como a uniformidade para determinado período não variou 

por influência da altura do aspersor.  

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), a distribuição de 

água por aspersores instalados a 2 m de altura foi mais eficiente que em aspersores a 1 m de 

altura em relação ao solo, sendo esta independente do período de aplicação, uma vez que a 

velocidade do vento foi semelhante para ambos os períodos.  

 

AGRADECIMENTO 

 

À Fundação Araucária pela concessão de auxilio financeira para a execução do projeto 

 

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

350



 
  

REFERÊNCIAS 

 

AZEVEDO, H.J.; BERNARDO, S.; RAMOS, M.M.; SEDIYAMA, G.C.; CECON, P.R. 

Influência de fatores climáticos e operacionais sobre a uniformidade de distribuição de 

água, em um sistema de irrigação por aspersão de alta pressão. Revista Brasileira de 

Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.4, n.2, p.152-158, 2000 

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de irrigação. 8 ed. 

2º Reimpressão. Viçosa: UFV, 2009. 

CAMPÊLO, A.R.; FERNANDES, C.N.V.; DA SILVA, A.R.A.; DE OLIVEIRA, 

S.R.M.; BEZERRA, F.M.L. e CÂNDIDO, M.J.D.  Avaliação de sistemas de irrigação 

por aspersão em malha em áreas cultivadas com capim-braquiária. Revista Agrotec, v. 

35, n. 1, p 1–12, 2014 

CHRISTIANSEN, E.J.  Irrigation by sprinkling. Berkeley: University  of  California, 

(Bulletttin,670), p.142, 1942. 

CONCEIÇÃO, M.A.F. Irrigação da videira. Capacitação Técnica. Bento Gonçalves: 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Uva e Vinho, 2014. 

FARIA, L.C. Modelagem da aplicação de água de aspersores de tamanho médio em 

condições de vento. Lavras, 2011. Tese (Doutorado em Engenharia Agrícola) - 

Universidade Federal de Lavras, UFLA. 

MANTOVANI, E. C. AVALIA: Programa de Avaliação da Irrigação por Aspersão e 

Localizada. Viçosa, MG: UFV, 2001 

MERRIAN, J.L.; KELLER, J. Irrigation System Evaluation. A Guide for 

Management. Logan: Utah State University, 1978. 271 p. 

ROCHA, E.M.M.; COSTA, R.N.T.; MAPURUNGA, S.M.S. e CASTRO, P.T..  

Uniformidade de distribuição de água por aspersão convencional na superfície e no 

perfil do solo. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, v.3, n.2, 

p.154-160, 1999 

SILVA, C.A. da; SILVA, C.J. da. Avaliação de uniformidade em sistemas de irrigação 

localizada. Revista Científica Eletrônica de Agronomia, n. 8. Garça, 2005 

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

351


