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RESUMO: Objetivou-se avaliar o Coeficiente de uniformidade (CUD), (CUC), (CUE), 

(CUH) e a eficiência de aplicação (Ea), em um sistema de irrigação localizado na cultura do 

coentro. A pesquisa foi desenvolvida na Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca. 

Foram analisados os gotejadores com espaçamento de 0,2 m entre gotejadores 0,25 metros 

entre linhas, seguindo a metodologia proposta por Keller & Karmeli (1975) sendo avaliadas 4 

linhas laterais. Em cada linha, foram avaliados a vazão de 4 gotejadores, isto é, o primeiro, os 

localizados a 1/3, 2/3 do início da linha de derivação e o último, totalizando 16 gotejadores 

avaliados por setor. Os resultados obtidos foram: CUD 78,5%, CUC 87,2%, CUE 84,1% e 

CUH 87,3% e Ea 70,6%. 

PALAVRAS-CHAVE: Eficiência de aplicação, irrigação por gotejamento, vazão. 

EVALUATION OF WATER APPLICATION UNIFORMITY COEFFICIENT IN A 

IRRIGATION SYSTEM LOCATED 

SUMMARY: The objective was to evaluate the uniformity coefficient (CUD), (CUC), 

(CUE), (CUH) and application efficiency (Ea) in an irrigation system located in coriander 

culture. The research was conducted at the Federal University of Alagoas, Campus Arapiraca. 

Drippers with spacing of 0.2 m between drippers 0.25 meters between lines were analyzed 

following the methodology proposed by Keller & Karmeli (1975) being evaluated four wings. 

In each row, we assessed the flow of drippers 4, i.e. the first, localized at 1/3, 2/3 the 

beginning of the bypass line and the last totaling 16 drippers evaluated by industry. The 

results obtained were: 78.5% CUD, CUC 87.2%, 84.1% and CUE CUH 87.3% and 70.6% Ea. 
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O coentro (Coriandrum sativum L.) é uma hortaliça folhosa cultivada e consumida em 

quase todo o mundo. Atualmente o consumo de hortaliças tem aumentado bastante, dentre 

elas o coentro que se faz cada vez mais presente na culinária brasileira.  

As chuvas irregulares na região sempre foi um dos fatores preocupantes para os 

agricultores, tornando a água um recurso que se encontra cada vez mais escasso, devido a 

isso, vem se aprimorando o uso de recursos tecnológicos que exercem uma grande 

importância sobre a agricultura possibilitando maior eficiência no trabalho. Para aumentar a 

produtividade, é necessário manejar a irrigação adequadamente, otimizando o uso da água.  

Sabe-se que no Nordeste a distribuição de chuvas é irregular, ocasionando a diminuição 

da produção agrícola, vale ressaltar que o uso da água na agricultura representa, a nível 

mundial, cerca de 70% de toda a água doce, enquanto a indústria utiliza 23% e o 

abastecimento humano, 7% (SANTOS, 1998). Atualmente busca-se um sistema de irrigação 

mais eficiente, porém sabe-se que a distribuição da água aplicada dificilmente será uniforme, 

e a mensuração dessa variabilidade é fundamental na avaliação do desempenho da irrigação 

(SILVA et al. 2004). Com uma boa uniformidade do sistema de irrigação é notório o efeito no 

rendimento das culturas e é considerada como um dos fatores mais importantes no 

dimensionamento e operação em sistemas de irrigação (BARRETO FILHO et al. 2000). 

Segundo Bernardo et al. (2006) os parâmetros que qualificam a uniformidade de aplicação de 

água dos sistemas de irrigação, é considerado excelente quando a uniformidade se encontra 

acima de 90%, bom de 80 a 90%, regular de 70 a 80%, ruim 70 a 60% e inaceitável abaixo de 

60%. Os valores obtidos de CUD são geralmente menores que os valores de CUC. 

Objetivou-se avaliar o Coeficiente de uniformidade (CUD), (CUC), (CUE), (CUH) e 

eficiência de aplicação (Ea) da água em um sistema de irrigação localizado na cultura do 

Coentro. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi desenvolvido na área experimental do Campus Arapiraca, Universidade 

Federal de Alagoas (UFAL), que fica localizada no município de Arapiraca, com 

coordenadas geográficas 9º 45' 58'' de latitude sul e 35º 38' 58'' de longitude oeste e altitude 

de 264 m. Esta região fica numa área de transição entre a Zona da Mata e o Sertão Alagoano, 

cujo solo é classificado como Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico (EMBRAPA, 2006).  

 A água utilizada foi proveniente de uma cisterna localizada próximo a área 

experimental e bombeada por uma bomba de 4 cv de potência. Os gotejadores possuem uma 

vazão de 1,5 l/h. Foram realizadas 16 avaliações em um sistema de irrigação por gotejamento, 
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com gotejadores autocompensantes, cujo espaçamento é de 0,2 m gotejadores e 0,25 metros 

entre linhas, utilizando a metodologia proposta por KELLER e KARMELI (1975), sendo 

avaliado as 4 linhas, ou seja, a primeira linha, as localizadas a 1/3, a 2/3 do início da parcela e 

a última.  Foram avaliados em cada linha 4 gotejadores, sendo, o primeiro e os localizados a 

1/3, a 2/3 do início da linha de derivação e o último, totalizando 16 gotejadores.  

 Utilizou-se um cronômetro e uma proveta volumétrica com capacidade para 50 ml, 

para a coleta da água foram colocados sob os 16 gotejadores recipientes de plástico que 

acumulavam a água que gotejava, após 3 minutos todos os recipientes eram retirados ao 

mesmo tempo, e posteriormente era efetuada a medição da quantidade de água acumulada, 

esse procedimento foi repetido três vezes. Por fim, os volumes coletados foram convertidos 

para L h-1.  

 Após a coleta dos dados em campo, os mesmos foram devidamente calculados 

obtendo os valores da CUD (equação 1), CUC (equação 2), CUE (equação 3), CUH (equação 

4) e a eficiência de aplicação Ea (equação 5). Utilizando as seguintes equações:                                                                                                                  

CUD =
���%

��
x10                                                                                                                       (1) 

em que: 

CUD = Coeficiente de uniformidade, em %; 

q25% = média das menores vazões observadas, em L h-1;  

qm = vazão média dos gotejadores, em L h-1. 
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em que:  

CUC = coeficiente de uniformidade de Christiansen, em %;  

Qi = vazão de cada gotejador, em L h-1;  

Q = média das vazões coletadas de todos os gotejadores (l/h); 

 n = número de observações. 

CUE = 100 ∗ �1 −
��

����
�                                                                                                        (3) 

em que: 

CUE - coeficiente de uniformidade estatístico, em %; 

Sd - desvio-padrão dos valores de precipitação, em (Lh-1); 
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Qmed = média das vazões coletadas nos gotejadores na subárea, (Lh-1). 

CUH = 100 ∗ �1 −  ��
�

��
� ∗ �

��

����
��                                                                                     (4) 

em que:  

CUH = coeficiente de uniformidade de Hart, em %; 

Sd = desvio-padrão dos dados de precipitação, em (L h-1); 

Qmed = média das vazões coletadas nos gotejadores na subárea, (Lh-1). 

Ea = 0,9 ∗ CUD                                                                                                                                                    (5) 

em que:  

Ea= eficiência de aplicação.  

Para a interpretação dos valores obtidos pela CUD utilizou-se a metodologia de 

MERRIAN & KELLER (1978), onde o CUD maior que 90% classifica-se como excelente; 

entre 80% e 90%, bom; 70% e 80%, regular; e menor que 70% é ruim, Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação da CUD. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Observou-se de acordo com a Tabela 2, que o sistema apresentou uma classificação boa, 

para os Coeficientes de Uniformidade (CUD), (CUC), (CUE) e (CUH), ficando entre 78,5 e 

87,3%, estando, desta forma, dentro do limite aceitável.  

 

Tabela 2: Valores e classificação do coeficiente de uniformidade de distribuição de água em 
um sistema de irrigação por gotejamento. 

Parâmetros 
avaliados 

 CLASSIFICAÇÃO 

90% a 100% 
80% a 90 % 
70% a 80% 

Menor que 70%  

 Excelente 
Bom 

Regular  
Ruim 

   

MÉTODO VALORES OBTIDOS (%) CLASSIFICAÇÃO 

CUD 78,5 Bom 
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Já para a eficiência de aplicação (Ea) foi de 70,6 como mostra a tabela 2, estando abaixo 

do valor recomendado pelo manual da FAO 36, que deveria ser de 90% no mínimo, o que 

indica que o sistema necessita de uma limpeza, visto que, esses dados indicam que a fita 

gotejadora pode está com sedimentos impedindo a passagem da água. Segundo Ayers e 

Westcot (1999), o entupimento dos emissores pode ocorrer devido a presença de sólidos que 

se encontram em suspensão, o que influencia diretamente na eficiência do sistema de 

irrigação.  

A CUD foi de 78,5, sendo menor do que a CUC de 87,2. Rezende (1992) afirma que o 

fato de CUD ser sempre menor que CUC é inerente às variáveis das equações utilizadas na 

determinação desses coeficientes, pois no cálculo de CUD consideram-se apenas 25% da área 

que recebeu menos água. Essas conclusões foram afirmadas por Keller e Bliesner (1990), que 

considera que a CUD é o mais rigoroso para o dimensionamento e a avaliação em campo de 

sistema de irrigação, entretanto mesmo sendo o CUD mais rigoroso, este não apresenta uma 

boa discriminação e logo não identifica de maneira adequada os distúrbios de vazão. Dessa 

forma, nota-se que a CUD é sensível às variações na distribuição de água de um sistema de 

irrigação, o mesmo foi constatado por Souza et al. (2006) ao avaliar o sistemas de irrigação 

por gotejamento no cultivo de café.  

 

CONCLUSÃO 

 Os resultados obtidos das avaliações do sistema de irrigação foram satisfatórios, 

porém abaixo dos recomendados, sendo necessário aprimorar o manejo e a manutenção no 

sistema de irrigação para que ocorra um aumento na eficiência de aplicação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AYERS, R.S., WESTCOT, D.W.; Tradução de Gheyi H.R., Medeiros de J.F., Damasceno 

F.A.V., 1999. A qualidade da água na agricultura. (Estudos FAO: Irrigação e Drenagem, 

29 Revisado1). Campina Grande, Dept. de Eng. Agrícola, UFPB, 153p. 

CUC 
CUE 
CUH 

Ea 

87,2 
84,1 
87,3 
70,6 

Bom 
Bom 
Bom 

- 
 

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

677



BARRETO FILHO, A. de A.; DANTAS NETO, J.;MATOS, J. A. de; GOMES, E. M.; 

Desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão, instalado a nível de campo. 

Revista Brasileira Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v. 4, n. 3, p. 309-314, 

2000. 

BERNARDO, S.; SOARES, A. A.; MANTOVANI, E. C. Manual de Irrigação. 8ª Ed. 

Viçosa, Ed. UFV, 2006, 625p.  

KELLER, J.; BLIESNER, R.D. Sprinkle and trickle irrigation. New York: van Nostrand 

Reinhold, 1990. 615p 

KELLER, J.; KARMELI, D. Trickle irrigation desing. Glendora: Rain Bird Sprinkler 

Manufacturing, 1975. 

MERRIAM, J. L.; KELLER,J. Farm irrigation system evaluation: a guide for 

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

PEREIRA, G. M. Simulação de perdas de água por evaporação e da uniformidade de 

distribuição na irrigação. 1995. 125p. Tese – Universidade Federal de Viçosa, UFV, Viçosa. 

REZENDE. R. Desempenho de um sistema de irrigação pivô central quanto à 

uniformidade e eficiência de aplicação de água abaixo e acima da superfície do solo. 

Piracicaba: ESALQ/USP, 1992. 86p. Dissertação Mestrado 

SANTOS, J.R.M. dos. Irrigar é preciso. Agroanalysis, Rio de Janeiro, v.18, n.3. p.29-34, 

1998. 

SILVA, E.M.; LIMA, J.E.F.W.; AZEVEDO, J.A.;  RODRIGUES, L.N. Proposição de um 

modelo matemático para a avaliação do desempenho de sistemas de irrigação. Pesquisa 

Agropecuária Brasileira, Brasília, v.39, n.8, p.741-748, 2004. 

 SOUZA, L. O. C.; MANTOVANI, E. C.; SOARES, A. A.; RAMOS, M. M.; FREITAS, P. 

S.L. Avaliação de sistemas de irrigação por gotejamento, utilizados na cafeicultura. 

Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. Campina Grande, v.10, n.3, jul./set. 

2006. 

MODALIDADE: Manejo de Irrigação 

 

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

678


