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RESUMO: Este trabalho foi realizado no Perímetro Irrigado Jacarecica I, localizado no 

município de Itabaiana, região agreste do Estado de Sergipe. O objetivo do trabalho foi 

avaliar o sistema de irrigação por aspersão. Para tanto utilizou-se os parâmetros de 

uniformidade, eficiência de distribuição de água e lâmina aplicada. A pressão de serviço 

apresentou-se próxima da recomendada (30 m.c.a). O coeficiente de uniformidade de 

Christiansen e o coeficiente de uniformidade de distribuição apresentaram valores 

classificados como razoável.  
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EVALUATION OF SPRINKLER IRRIGATION SYSTEM, IRRIGATED 

PERIMETER JACARECICA 

 

ABSTRACT: This work was conducted in the Irrigated Perimeter Jacarecica I, located in Itabaiana, 

rugged region of Sergipe State. The objective was to evaluate the sprinkler irrigation system. For this 

purpose, we used the uniformity parameters, water delivery efficiency and blade applied. The 

operating pressure has performed close to the recommended (30 mca). The coefficient of uniformity of 

Christiansen and the distribution uniformity coefficient showed values described as reasonable. 
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INTRODUÇÃO 

 

As fontes hídricas são mal distribuídas na superfície do planeta, em algumas áreas, as 

retiradas são tão elevadas em comparação com a recarga, que a disponibilidade superficial de 

água está sendo reduzida e os recursos subterrâneos rapidamente esgotados, sendo, portanto, 

de fundamental importância o uso eficiente dos recursos hídricos, principalmente pela 

agricultura irrigada, seu principal consumidor (Medeiros et al., 2003). 

Dentre as diversas atividades que exploram os recursos água e solo, a agricultura se 

destaca, pois além de demandar grande quantidade de água, aproximadamente 70% da água 

doce do planeta, muitas de suas práticas preconizam o uso excessivo de produtos que podem 

contaminar o solo e as próprias fontes de água (Carvalho & Oliveira, 2012).  

A irrigação é destacadamente uma das práticas agrícolas que possibilita maior impacto 

no aumento da produtividade na agricultura, viabilizando, inclusive, a produção em regiões 

com baixa disponibilidade hídrica. Apesar disso a irrigação é ainda realizada de forma 

inadequada, geralmente com grandes desperdícios de água. Estima-se que, de toda a água 

captada para fins de irrigação, apenas 50% seja utilizada pelas plantas e em sistemas de 

irrigação por superfície, as perdas podem ultrapassar 75% (Sousa et al., 2011). 

Segundo Oliveira et al (2010) 40% da produção mundial de alimentos são oriundas de 

áreas irrigadas. No entanto deve-se considerar que a irrigação consome bastante água, mas 

este fato pode ser amenizado e melhorado bastante com a implantação de sistemas mais 

eficientes, associado à prática de manejo de água nas áreas irrigadas. Sistemas de irrigação 

são planejados e implantados com o propósito de fornecer às culturas a água necessária ao seu 

ótimo desenvolvimento e produção, adotando-se medidas capazes de proporcionar um manejo 

racional e de maneira eficiente da irrigação (Bernardo et al., 2005). 

O presente estudo teve como objetivo avaliar sistemas de irrigação por aspersão e o 

manejo adotado pelos agricultores do Perímetro Irrigado Jacarecica I, localizado na região 

agreste do Estado de Sergipe, utilizando-se os parâmetros de uniformidade, eficiência de 

distribuição de água e lâmina aplicada. 
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O Perímetro Irrigado Jacarecica I está localizado no município de Itabaiana, região 

agreste do Estado de Sergipe, clima classificado tipo megatérmico seco e sub-úmido, 

temperatura média anual de 24,7 °C, precipitação pluviométrica média no ano de 858,5 mm e 

período chuvoso de março a agosto. 

 O perímetro é constituído de 130 lotes com área média de 2,0 ha. A área irrigável é de 

252,0 ha, com 02 lotes destinados a pesquisa agrícola e 124 lotes atendendo a famílias de 

agricultores que foram assentados.  

O sistema de irrigação é por aspersão semifixo e iniciou o seu funcionamento em 

1987, ano em que foi concluído o projeto executivo.  

Em consulta ao projeto do perímetro irrigado Jacarecica I, realizada no escritório 

central da Cohidro, verificou-se que o projeto inicial foi concebido para funcionar com quatro 

aspersores por lateral, espaçados de 12 x 18m, sendo o aspersor com as seguintes 

características operacionais, bocal: 5,6 x 2,5 mm; pressão de serviço: 30 m.c.a.; vazão: 2,3 

m3.h-1 e raio de alcance: 16,5 m. Visitas foram realizadas ao perímetro, onde constatou-se 

junto aos técnicos da Cohidro que atualmente, dentre os lotes que ainda utilizam o sistema de 

aspersão semiportátil, nenhum utiliza o espaçamento de aspersores projetado, utilizando os 

espaçamentos 6 x 12 m e 12 x 12 m e que os que utilizam o espaçamento 6 x 12 m a linha 

lateral funciona com seis aspersores.  

Para a avaliação da uniformidade de distribuição foram realizados testes em campo, 

utilizando-se coletores plásticos com capacidade para 400 ml, colocados verticalmente sobre 

o solo, dispostos, obedecendo ao espaçamento de 3x3 m. Cada teste teve a duração de trinta 

minutos que ao final, utilizando-se de provetas, foram medidos os volumes de água em cada 

coletor, sendo posteriormente convertido o volume medido em ml de cada coletor para mm.   

Com os dados coletados, foram estimados o Coeficiente de Uniformidade de 

Christiansen (CUC), o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD), para tanto foram 

empregadas as equações 1 e 2, respectivamente:  

 

��� = 100 �1 −
∑���

� (�� − ��)

� ��
�                           (1)                  

Em que,  

Li = lâmina coletada em cada coletor (mm) 

Lm = média das lâminas coletadas (mm) 

N = número de coletores 
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MATERIAL E MÉTODO 



CUD = 100 �
���

���
�                                                       (2)       

Onde, 

L25 = média equivalente aos 25% menores valores coletados (mm) 

Lmc = média das lâminas coletadas 

 

Para os aspersores selecionados foram coletados também dados de pressão e vazão. As 

medidas de pressão de serviço foram determinadas diretamente no bocal do aspersor, por 

meio de manômetro de glicerina, acoplado a um tubo de Pitot. E para a medição da vazão, 

utilizou-se um tubo coletor que conduziu toda a água que seria aspergida para um recipiente 

de volume conhecido, onde, simultaneamente, mediu-se o tempo para completar esse volume. 

Foram utilizados dados da estação meteorológica instalada no perímetro irrigado, na 

área do escritório da Cohidro. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A pressão de serviço medida nos aspersores do lote estudado em condições normais de 

funcionamento se encontra abaixo da preconizada no projeto técnico original que é de 30,0 

m.c.a., conforme Tabela 1 que contém o resultado médio da pressão de serviço determinada 

no aspersor avaliado. No entanto, deve-se considerar o desgaste do sistema de bombeamento 

já que o perímetro irrigado teve seu início de funcionamento em 1987 e que até o momento 

deste estudo o perímetro continua operando com o mesmo sistema. Observou-se que no lote 

1P51 (lote estudado) a pressão de serviço encontrada está mais próxima da estabelecida no 

projeto.  

O resultado da vazão nos aspersores se encontrou abaixo da projetada que é de 2,3 m3. 

h-1. Além dos fatos acima relatados, considerando o desgaste natural do sistema de 

bombeamento, destaca-se que a observação de diversos pontos de vazamentos, resultando em 

desperdício de água e redução na vazão dos aspersores, podendo ocasionar aumento no tempo 

de irrigação ou aplicação de água inferior à necessidade da cultura, comprometendo bastante 

o manejo da irrigação o que afeta o desenvolvimento e a produção das culturas.  

Os valores médios de vazão dos aspersores avaliados, também são, inferiores ao 

projetado (Tabela 2), certamente estão relacionados aos problemas citados como: os pontos de 

vazamentos e a operação do perímetro com a mesma tubulação de aço zincado, desde a sua 
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implantação. Consequentemente, a tubulação encontra-se em um estado ruim e a situação se 

agrava pelo fato do sistema de irrigação ser semiportátil, onde as linhas laterais são móveis, 

com a tubulação de engate rápido que se encontra com as borrachas de vedação bastante 

comprometidas. 

 

Tabela 1. Pressão de serviço e vazão dos aspersores avaliados nos respectivos lotes do 

perímetro irrigado Jacarecica I. 

LOTE PRESSÃO (m.c.a) VAZÃO (m3.h-1) 

1P51 25,5 1,584 

 

Os resultados obtidos para avaliação do coeficiente de uniformidade de Christiansen 

(CUC) e coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), se encontram na Tabela 2. Onde 

se pode observar que os resultados dos coeficientes, classificaram-se como razoável de acordo 

com Mantovani (2001). 

 

Tabela 2. Coeficiente de Uniformidade de Christiansen e Coeficiente de Uniformidade de 

Distribuição nos lotes do perímetro irrigado Jacarecica I. 

LOTE CUC (%) Classificação CUD (%) Classificação 

1P51 77,06 Razoável 67,68 Razoável 

Fonte: Mantovani 2001. 

 

Pereira et al. (2011) avaliaram o CUC no perímetro irrigado de Formoso, município de 

Bom Jesus da Lapa-BA para três diferentes espaçamentos e em geral os resultados foram 

piores quando o espaçamento entre os aspersores aumentou. Para o espaçamento 12 x 12 m os 

resultados variaram de 71,30% a 87,30% sendo que o CUC em 57% dos lotes foi classificado 

como razoável em quanto que em 43% dos lotes foi classificado com bom, estes resultados 

mostram que no perímetro irrigado Jacarecica I os coeficientes encontram-se dentro do que a 

literatura considera razoável. 

Rocha et al. (1999) avaliaram CUC e CUD em sistema de irrigação por aspersão com 

os aspersores espaçados 12 x 12 m, encontrando valores de CUC entre 69,3 e 78,0% e de 

CUD entre 55,4 e 68,4%, valores estes que consideraram aquém dos valores mínimos 

recomendados, destacando que baixos valores de uniformidade de aplicação de água na 
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superfície do solo, principalmente em solos leves, podem resultar em elevadas perdas de água 

por percolação. 

CONCLUSÃO 

 

A pressão de serviço e a vazão dos aspersores avaliados estão bem abaixo dos valores 

estabelecidos no projeto. 

Os valores encontrados de CUC e CUD estão dentro dos níveis de classificação 

razoável. 

Foram constatados inúmeros vazamentos nas tubulações e nas conexões que resultam 

em desperdício de água e comprometem o desempenho do sistema de irrigação. 
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