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RESUMO: O desempenho de um sistema de irrigação influencia diretamente na produção, 

pois a desuniformidade da aplicação de água pode elevar o custo de produção e reduzir a 

produtividade da cultura. Assim, objetivou-se com o presente trabalho avaliar o manejo de um 

sistema de irrigação por pivô central, em feijoeiro, de uma propriedade localizada em Luís 

Eduardo Magalhães – BA. Foi também determinado o coeficiente de uniformidade de 

Christiansen (CUC) e compararam-se as lâminas aplicadas pelo irrigante com aquelas 

necessárias para repor a quantidade de água evapotranspirada pela cultura durante seu 

desenvolvimento. O sistema de irrigação em função do CUC foi classificado como “bom” 

com valor de 89,56%. O sistema apresentou baixa eficiência de aplicação (Ea) na Fase I da 

cultura, (Ea=41,96%). Nas demais Fases, o desempenho foi satisfatório, com Ea de 82,09; 

82,85 e 90,5%, respectivamente para as Fases II, III e IV.  

PALAVRAS-CHAVE: CUC, CUD, Eficiência de aplicação de água. 

 

Irrigation management assessment in central pivot in Western Bahia Region 

 

SUMMARY: The performance of an irrigation system directly influences the production, 

since the uneven application of water can increase the cost of production and reduce the yield 

given culture. Thus, the aim of the present study was to evaluate the management of an 

irrigation system for center pivot, in bean, a property located in Luís Eduardo Magalhães - 

BA. It also determined Christiansen uniformity coefficient (CUC) and compared to blades 

with those applied by irrigating necessary to replenish the amount of water evapotranspired 

the culture during its development. The irrigation system according to the CUC was rated 

"good" with a value of 89.56%. The system had low application efficiency (Ea) in Phase I of 

culture, (Ea = 41.96%). In the other phases, the performance was satisfactory, with Ea 82.09; 

82.85 and 90.5%, respectively for Phases II, III and IV. 

KEY WORDS: CUC, CUD, Irrigation efficiency. 
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INTRODUÇÃO 

A região Oeste da Bahia possui 116 mil hectares irrigados, com potencial hídrico para o 

aumento de área irrigada; considerando-se a existência de rios perenes e do aquífero Urucuia 

(AIBA, 2013). Essa região é caracterizada pelo uso de pivôs centrais que apresentam alta 

eficiência quando comparado com outros métodos ou sistemas de irrigação. Para pivô central 

é imprescindível que o sistema esteja pressurizado e que opere com boa uniformidade de 

aplicação (BERNARDO et al. 2009).  

A racionalidade do uso da água de irrigação passa pela eficiência de distribuição da 

lâmina aplicada e pelo planejamento das irrigações. O planejamento ou o manejo da irrigação 

consiste em aplicar a água na quantidade e no momento adequado à cultura 

(ALBUQUERQUE, 2003). 

Mantovani et al. (2009) destacam que programas de manejo de irrigação deficientes 

podem acarretar perdas durante o ciclo da cultura, devido à má eficiência do sistema. De 

acordo com o exposto, objetivou-se no presente trabalho, avaliar o manejo das irrigações 

praticadas por pivô central de uma fazenda localizada em Luís Eduardo Magalhães-BA. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

As avaliações de desempenho de irrigação foram realizadas em propriedade agrícola, 

localizada no Oeste da Bahia, em Luís Eduardo Magalhães-BA. O clima da região é, 

classificado como C1d’A’ (THORNTHWAITE & MATHER, 1955), que representa clima 

sub-úmido a seco, com pequeno excedente hídrico, megatérmico, chuvas de primavera/verão. 

Os testes de uniformidade foram procedidos conforme metodologia da ABNT (1998). 

Utilizou-se Kit Fabrimar® composto por 150 coletores e hastes de alumínio; cada coletor com 

área de 50,26 cm². Os testes foram realizados em condições de vento inferior a 3 m s-1. A 

água interceptada nos coletores, após a passagem do vão da última torre, tiveram seus 

volumes mensurados e os valores dos volumes foram convertidos em lâmina aplicada, 

conforme a Equação 1.  

 

Lapl =
���

�.��
. 10 = ��     (1) 

 

em que,  Lapl – lâmina aplicada (mm); Vol – volume coletado (mL); r – raio do coletor (cm); 

10 – fator de conversão.            
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A partir dos dados obtidos em cada coletor foi determinado o CUC, de acordo com a 

Equação 2, proposto por Christiansen (1942) e adaptada por Hermann (1968). 

 

��� = 100. �1 −
∑ ��.���
��� �

∑ ��.���
���
∑ ���
���

�

∑ ��.���
���

�   (2) 

 

em que, “n” = Número total de observações; “X”= Lâmina de água; “S”= Distância do coletor 

ao ponto inicial; “i”= nº de ordem da lâmina, crescente do ponto central do pivô á 

extremidade. 

Para obtenção das áreas representativas dos coletores, foi utilizada a metodologia 

proposta por Silva et al. (2002).  A representação do perfil de distribuição das lâminas 

coletadas em relação à fração da área total irrigada seguiu o modelo polinomial proposto por 

Silva (2004), conforme a Equação 3: 

 

� = � + ��� + ���� + ���� + ���� + ����    (3) 

 

em que, L – lâmina de água aplicada em função de 
ka ; A...F – coeficientes do polinômio de 

quinta ordem; e 
ka  – fração de área acumulada adequadamente irrigada.  

Foram calculados os índices de eficiência de aplicação, de armazenamento e a lâmina 

média aplicada, utilizando-se os coeficientes gerados a partir do polinômio da Equação 3. Foi 

realizado o balanço hídrico com os dados climáticos obtidos da estação meteorológica 

automática (EMA), já instalada na fazenda. Coletou-se três amostras de solo na área irrigada 

para a determinação da capacidade de campo (CC), densidade aparente (Da) e ponto de 

murcha permanente (PMP). A umidade inicial do solo foi estimada em função das lâminas 

aplicadas no pré-plantio e dos valores de CC e Evapotranspiração (ET), verificados no início 

do ciclo. 

O balanço de água foi realizado para mensurar o déficit de umidade antes de cada 

irrigação para o cálculo dos índices de eficiência.  A determinação da capacidade total de 

água disponível (CTA) foi obtida conforme a Equação 4. 

����� =
(������)

��
�� ∙ �  (4) 
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em que, CTA – capacidade total de água disponível (mm cm-1 de solo); CC – capacidade de 

campo (%); PMP – ponto de murcha permanente (%); Da – densidade aparente (g cm-1); Z – 

profundidade da raiz (cm). 

Para obtenção da evapotranspiração de referência foi utilizada a Equação 5 (Hargreaves 

e Samani, 1982). 

 

��� = 0,0023 ∙ �� ∙ (��á� − ��í�)�,� ∙ (��é� + 17,8)  (5) 

 

em que: ETo – evapotranspiração de referência (mm dia-1); Qo = radiação solar no topo da 

atmosfera já convertido de (MJ m2 dia-1) em (mm dia-1); Tméd – temperatura média diária, 

Tmáx – temperatura máxima e Tmín – temperatura mínima em (°C). 

Os dados de radiação solar no topo da atmosfera (Qo), utilizada para o cálculo de ET0, 

constam em Pereira et al. (2001). Para avaliação do manejo de irrigação pelo turno de rega 

variável foram calculados a evapotranspiração máxima da cultura (ETm), coeficiente de 

correção da evapotranspiração (Ks), evapotranspiração real da cultura e irrigação real 

necessária, conforme indicado em Bernardo et al. (2009). 

  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O sistema de irrigação em função do CUC foi classificado como “bom”, com valor de 

89,56%, determinado em condições de velocidade de vento médio de 1,3 m s-1. Na Tabela 1 

constam os valores de índices de eficiência de aplicação (Ea) e de armazenamento (Ear) e o 

fator de adequação das irrigações (Fi), mensurados para cada uma das fases do feijoeiro para 

se obter 80% de área adequadamente irrigada, com base na lâmina média de água aplicada 

pelo irrigante. 

 

Tabela 1. Valores em percentagem de área adequadamente irrigada (Ai), índices de eficiência 

de aplicação (Ea) e de armazenamento (Ear) para lâmina média praticada pelo irrigante, e 

fator de adequação das irrigação (Fi).  

Perfil de distribuição para 80% de Ai e praticado na propriedade 

Ciclo do Feijoeiro Ai Ea Ear Fi 

Fase I 100 41,96 100 0,48 

Fase II 87 82,09 98,8 0,95 

Fase III 85 82,85 98,66 0,96 
Fase IV 68 90,5 96,29 1,08 
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Na Fase I, a Ai e a Ear foram de 100%, no entanto a Ea foi de apenas de 41,96%. A 

falta de um programa de manejo adequado acarreta em aplicação excessiva de água (mais 

comum) ou deficitária, antes ou depois do momento adequado em cada fase da cultura 

(MANTOVANI et al. 2009). 

Nas Fases II e III, o percentual de Ai foi de 87 e 85%, respectivamente. De acordo com 

Bernardo et al. (2009), em irrigação por aspersão geralmente não é econômico suprir o déficit 

de água no solo em toda a área, devido à perda por percolação, ficando, portanto, parte desta 

subirrigada.  

Os fatores de adequação das irrigações (Fi) para 80% de Ai foram de 0,95 na Fase II e 

0,96 na Fase III, ou seja, para atingir a meta pré-estabelecida, as lâminas aplicadas teriam que 

ser minoradas; o que representou um pequeno excesso de água. Já na Fase IV o perfil de 

distribuição de água aplicada está acima do perfil de distribuição correspondente a 80% de Ai, 

resultando um Fi de 1,08 para essa fase, o que representou uma irrigação deficitária. 

Nas quatro Fases de desenvolvimento da cultura, o fator de ajuste das irrigações 

incrementa a lâmina líquida em 15% (Fi = 1,15); quando isso acontece o percentual de Ai, Ea 

e Ear são mantidos. No entanto há outro fator, a aplicação correta das lâminas no momento e 

quantidade adequados, que dependente do irrigante; o que justifica a variação dos percentuais 

de Ar, Ea e Ear em cada uma das fases da cultura.  

Os valores de Fi demonstram o quanto as lâminas aplicadas fugiram do pré-estabelecido 

para se atingir 80% de Ai; sendo o fator referência de Fi = 1,15 e o observado Fi de 0,48; 

0,95; 0,96 e 1,08. 

 

CONCLUSÕES 

O desempenho das irrigações praticadas no pivô apresentou baixa eficiência de 

aplicação de água na Fase I do feijoeiro, com valor de 41,96%. Nesta, é verificado o uso 

excessivo de água. Nas Fases II, III e IV do feijoeiro, os índices que medem o desempenho 

das irrigações, praticada pelo o irrigante, são considerados satisfatórios, com Ea superior a 

80%. 
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