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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos das diferentes doses de dejeto 

líquido da suinocultura na uniformidade do sistema de irrigação por gotejamento. O 

experimento foi conduzido em ambiente protegido na área experimental do Departamento de 

Horticultura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois Vizinhos em 

estufa agrícola de 500 m2, equipada com sistema de irrigação por gotejamento. O 

delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados com quatro tratamentos e quatro 

repetições. Os tratamentos aplicados foram quatro doses de dejeto liquido da suinocultura: 0 

(T1), 80 (T2); 160 (T3) e 240 (T4) m³ ha-1. A uniformidade do sistema de irrigação foi 

realizada antes e após as aplicações dos tratamentos. A metodologia empregada para a 

obtenção da uniformidade do sistema de irrigação foi a de KELLER & KARMELI (1975), 

foram medidas as vazões em 16 gotejadores dentro do sistema de irrigação. As variáveis 

analisadas foram: uniformidade do sistema de irrigação e características físicas e químicas da 

água residuária. A eficiência do sistema de irrigação por gotejamento não foi influenciada 

pelas doses de dejeto líquido da suinocultura aplicadas. 

 

 

PALAVRAS–CHAVE: manejo da irrigação, dejeto, irrigação localizada 

 

 

UNIFORMITY OF DRIP IRRIGATION SYSTEM APPLYING PIGGERY 

WASTEWATER 

 

 

ABSTRACT: The objective of the present work  was to evaluate the effects of different doses 

of piggery wastewater in the uniformity of the drip irrigation system . The experiment was 

conducted in a greenhouse at the experimental area of the Department of Horticulture at 
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Federal Technological University of Paraná, campus Dois Vizinhos in a greenhouse of 500 

m2, equipped with drip irrigation system. The experimental design was randomized blocks 

with four treatments and four repetitions. The treatments were four doses of  piggery 

wastewater  : 0 (T1), 80 (T2), 160 (T3) and 240 (T4) m³ ha-1. The uniformity of the irrigation 

system was performed before and after the application of treatments. The methodology used 

to obtain the uniformity of the irrigation system was Karmeli and Keller (1975), the 

discharges were measured at 16 within the drip irrigation system. The variables analyzed were 

uniformity of the irrigation system and physical and chemical characteristics of the 

wastewater. The efficiency of drip irrigation was not affected by doses of swine slurry 

applied. 

 

 

KEYWORDS: irrigation management, manure, drip irrigation 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A irrigação e a fertirrigação em pastagem são técnicas cujas aplicações vêm crescendo 

no Brasil, possibilitando obter forrageiras de melhor valor nutricional, além de favorecer o 

manejo racional do sistema de produção animal. Tem sido crescente o interesse de técnicos e 

produtores sobre novas espécies forrageiras de alto potencial de produção para serem 

implantadas em sistemas intensivos de pastagem sob irrigação (AGUIAR & DRUMOND, 

2002).  

A uniformidade de aplicação de água é um parâmetro que caracteriza o sistema de 

irrigação em função da diferença de volume aplicado na planta ao longo das linhas laterais. A 

uniformidade da irrigação tem efeito direto no rendimento das culturas, por isso, é 

considerada com um dos fatores mais importantes no dimensionamento e na operação de 

sistemas de irrigação (BARRETO FILHO et. al., 2000). A uniformidade em sistemas de 

irrigação localizada é afetada por uma série de fatores, dentre eles, fatores hidráulicos, 

atmosféricos, falta de manutenção dos equipamentos e baixa qualidade da água de irrigação, 

fazendo com que aplicações insuficientes ou excessivas resultem em prejuízos consideráveis à 

produtividade (SILVA & SILVA, 2005).  

Em sistemas de fertirrigação por gotejamento que utilizam dejetos podem ocorrer 

problemas com entupimento do sistema, sendo necessário o estudo da relação entre doses e 

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

493



 

 

coeficientes de uniformidade. Conforme o exposto, o presente teve como objetivo avaliar os 

efeitos das diferentes doses de dejeto líquido da suinocultura na uniformidade do sistema de 

irrigação por gotejamento pelo método de KELLER& KARMELLI (1975). 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em ambiente protegido na área experimental do 

Departamento de Olericultura da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus Dois 

Vizinhos (25° 44’57” S; 53° 03’41” W; altitude 534 m. O delineamento experimental 

utilizado foi blocos casualizados, com quatro tratamentos e quatro repetições. Cada bloco foi 

composto por 36 vasos de 18 litros, totalizando 144 vasos nos quatros blocos. A área útil do 

experimento foi considerada os quatros vasos centrais de cada tratamento em cada bloco, 

totalizando 64 vasos. Os tratamentos foram constituídos de quatro doses de águas residuárias 

da suinocultura: 0 (T1), 80 (T2); 160 (T3) e 240 (T4) m³ ha-1.  

A água residuária foi coletada no Departamento de Suinocultura da Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná, Campus Dois Vizinhos. O sistema de irrigação utilizado foi o 

gotejamento, composto de fitas gotejadoras com diâmetro de 16,4 mm e vazão de 1,6 L h-1, 

com gotejadores espaçados em 0,40m, sendo a água fornecida a partir de um reservatório de 

1000 L. O sistema de bombeamento foi composto por bomba centrifuga monoestágio (BC-98 

Schineider), com potência de ½ CV, vazão de 1 a  5,5 m³ h-1 e pressão manométrica de 2 a 20 

m.c.a. Para o plantio foram utilizadas sementes de aveia preta (Avena strigosa Schreb), na 

quantidade de 80 kg ha-1, utilizando o sistema de semeadura direta. O plantio foi realizado em 

04 de maio de 2012, ocorrendo a germinação 06 dias após a semeadura (10/05/2012). A 

uniformidade do sistema de irrigação foi realizada antes e após as aplicações dos tratamentos. 

A metodologia empregada para a obtenção da uniformidade do sistema de irrigação foi 

a de KELLER & KARMELI (1975). No experimento foram avaliados 16 gotejadores por 

bloco, totalizando 64 gotejadores em 34 avaliações (Figura 1). Com os dados coletados foram 

estimados o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD), utilizando a seguinte 

equação: 

 

qm

q
CUD

25
  

 

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

494



 

 

Sendo: CUD= Coeficiente de Uniformidade de Distribuição; q25= média de ¼ das vazões com 

menores valores (L/h) e qm= média de todas as vazões (L/h).  

Para a interpretação dos valores de CUD, utilizou a metodologia proposta por 

MERRIAM & KELLER (1978), classificando como excelente (maior que 90%), bom (entre 

80-90%), regular (entre 70-80%) e ruim (menor que 70%).  

Foram realizadas análises da qualidade do dejeto da suinocultura que foi aplicada na 

cultura da aveia-preta. As análises realizadas foram as seguintes: pH, sólidos totais, 

condutividade elétrica e análise química de nutrientes (Nitrogênio total, fósforo e potássio) 

(Tabela 1). Para a coletas das vazões dos emissores foram utilizadas coletores (Figura 1a), e 

para a checagem das pressões no início e no final das linhas foram instalados manômetros 

(Figura 1b).  

 

  
Figura 1- Coleta para o teste de uniformidade (A) e manômetro para medida da pressão de 

serviço no início e final do sistema de irrigação (B). 
 

Tabela 1. Análise físico-química da água residuária da suinocultura em duas épocas de coleta 
Análise Resultado (19/06/2012) Resultado (23/08/12) 
pH 8,72 8,15 
Nitrogênio Total 672,0 mg/L N 526,0 mg/L N 
Sólidos Totais 969,0 mg/L 1312,0 mg/L 
Fósforo 181,0 mg/L P 154,0 mg/L P 
Potássio  430,0 mg/L K 460,0 mg/L K 
Condutividade Elétrica  5730,0 µS/cm a 25ºC 5842,0 µS/cm a 25ºC 
 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores médios das vazões (L h-1) e dos Coeficientes de Uniformidade de 

Distribuição (CUD) medidas nos 16 gotejadores de cada tratamento, obtidas em 34 avalições, 

estão apresentados na Tabela 2. Observa-se que os valores de uniformidade de distribuição 

não variaram entre os tratamentos aplicados, o tratamento sem aplicação de água residuária da 

suinocultura (T1), apresentou um aumento no CUD quando comparado com a primeira 

análise realizada. O tratamento T2 apresentou um menor valor quando comparado com a 

primeira avaliação do sistema, mantendo-se o mesmo valor no T3 e um aumento em T4 

A B 
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(Tabela 2). Os valores médios de CUD em 34 amostragens, foram de 94% para o T1 sem 

aplicação de dejeto da suinocultura, 96% para o tratamento T2 e T3 e 95% para o tratamento 

T4.  

 
Tabela 2. Valores médios de vazões e coeficientes de uniformidade de distribuição (CUD) nos 
diferentes tratamentos na primeira, última e nas 34 datas de avaliações.  

Tratamento Vazões (L h-1) CUD (%) 
 Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
34 Primeira 

Avaliação 
Última 

Avaliação 
34 

T1 946 1024 615 89 96 94 
T2 902 1013 620 98 95 96 
T3 915 1045 608 97 95 96 
T4 899 1032 610 95 97 95 

 

Os valores de vazão (L h -1) observados nas 34 avaliações apresentaram valores médios 

de 615, 620, 608 e 610 L h-1 para os tratamentos T1, T2, T3 e T4, respectivamente (Tabela 2).  

Os valores de Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) obtidos podem ser 

classificados segundo a metodologia de MERRIAM & KELLER (1978) como excelente 

apresentando valores acima de 90%. O pouco tempo de uso do sistema, monitoramento 

constante da pressão e uso de água após as aplicações, podem ser as causas da bom 

desempenho do sistema de irrigação. Esses resultados indicam que o perfil de distribuição das 

vazões aplicadas é bem uniforme e que o sistema possui alto desempenho mesmo com a 

utilização da água residuária da suinocultura. GONÇALVES, (2002), também obteve 

resultados de CUD próximos a 90% com uso de dejetos da suinocultura na cultura do café.  

 Com os valores obtidos de CUD, pode se observar que a aplicação de dejeto via água 

de irrigação no sistema por gotejamento, não influenciou na uniformidade do sistema quando 

observados as leituras no início do experimento e no final do experimento. Uma das 

características do dejeto líquido que pode ter contribuído para essa resposta, é pelo motivo do 

mesmo ter sido peneirado (filtrado) antes da aplicação e de ter sido obtido em lagoas de 

decantação. 

 
 
CONCLUSÕES 
 

A eficiência do sistema de irrigação por gotejamento não foi influenciada pelas doses de 

dejeto líquido da suinocultura avaliadas. 
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