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RESUMO: O objetivo deste trabalho foi avaliar o Coeficiente de Uniformidade de 

Distribuição (CUD), Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) e o coeficiente de 

uniformidade de emissão (CUE) num sistema de irrigação localizada tipo gotejo na área 

experimental da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Analisaram-se 16 

emissores, sendo feita avaliações nas 4 linhas laterais, observando a primeira linha,a 1/3, a 2/3 

e a última. Foram aferidas vazões de 4 gotejadores ao longo das 4 linhas, isto é, o primeiro, a 

1/3, a 2/3 e o último. Calculou-se a vazão de cada emissor, permitindo o uso destas para 

determinar os coeficientes de uniformidade de distribuição, Christiansen e o de emissão 

classificando o sistema quanto a sua eficiência de distribuição. Também foi determinada a 

eficiência de aplicação (Ea). Para o (CUD) obteve-se 77,5%, para a (CUC) obteve-se valor de 

87,6%, e para o (CUE) de 82,9% classificando-os como regular para a CUD e bom para os 

demais. A (Ea) foi de 69,75%. 
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EFICIÊNCIA E UNIFORMIDADE DE UM SISTEMA DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO NA CULTURA DO MILHO (ZEA MAYS). 

 

ABSTRACT: The objective of this study was to evaluate the coefficient of Distribution 

Uniformity (CUD), uniformity coefficient of Christiansen (CUC) and the emission uniformity 

coefficient (CUE) in irrigation system drip type located in the experimental area of the 

Federal University of Alagoas, Arapiraca campus. Analyzed 16 issuers being made 

assessments in four wings, watching the first line, 1/3, 2/3 and the last. 4 were measured flow 

drippers along the lines 4, i.e. the first, the third, and the last 2/3. It calculated the flow rate of 

each sender, allowing use these to determine the coefficients of distribution uniformity, and 

emission Christiansen sorting system for the distribution efficiency. It was also determined 

application efficiency (Ea). For (CUD) gave 77.5% for (CUC) was obtained value 87.6%, and 
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the (SES) 82.9% classifying them as to regulate and good for CUD others. The (Ea) was 

69.75%. 

Keywords: flow; localized irrigation; irrigation management 

 

INTRODUÇÃO 

O milho (Zea mays) está entre as plantas de maior eficiência comercial, originado das 

Américas, mas especificamente no país do México. A história de produção do milho tem 

crescido anualmente, principalmente devido às atividades de avicultura e suinocultura, onde o 

milho pode ser consumido diretamente ou ser utilizado na fabricação de rações e destinado ao 

consumo de animais (MARCHI, 2008). As mudanças no perfil da produção de milho no 

Brasil estão altamente tecnificados. Dentre estes avanços, destaca-se a utilização de irrigação 

e pode proporcionar menores riscos e maior eficiência na utilização e aplicação de insumos, 

além de maior produtividade e maior qualidade do produto (MANTOVANI, 2000). 

Como a irrigação é responsável por grande parte da água consumida no Brasil e no 

mundo, a seleção de sistemas de irrigação mais eficientes é essencial para economia de água e 

com isso, torna-se necessário à determinação da uniformidade de aplicação ou distribuição de 

água em qualquer sistema de irrigação. Segundo KELLER E BLIESNER (1990), o conceito 

de eficiência de irrigação abrange dois aspectos básicos: a uniformidade de aplicação e as 

perdas, que podem ocorrer durante a operação do sistema. Para que a eficiência possa atingir 

valores altos, é necessário que as perdas durante a operação sejam os menores possíveis e 

maiores a uniformidade de aplicação e distribuição. 

Em sistemas de irrigação localizada, a uniformidade de aplicação de água pode ser 

expressa por meio de vários coeficientes, destacando-se o Coeficiente de Uniformidade de 

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

Uniformidade de Emissão (CUE) (BERNARDO et al., 2006). Segundo MANTOVANI et al. 

(2009), o coeficiente de uniformidade de emissão é o mais utilizado para avaliar o 

desempenho de sistemas de irrigação localizada, por ser uma medida mais restrita, mas 

principalmente, porque levam em consideração as plantas que podem receber menor 

quantidade de água. O objetivo do trabalho foi avaliar o desempenho de um sistema de 

irrigação por gotejamento, quanto à uniformidade e a eficiência de aplicação da água na 

cultura do milho, no município de Arapiraca, Agreste do Estado de Alagoas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido na área experimental da Universidade Federal de 

Alagoas, campus Arapiraca, agreste do Estado de Alagoas. A avaliação do projeto de 

irrigação localizada por gotejamento foi realizada no dia 27 de maio de 2015, numa área 

representada por 192 m2, com o plantio da cultura do milho, sendo operado por gravidade. O 

espaçamento entre linhas é de 0,8 m e entre plantas é de 0,2 m. O sistema apresenta 

aproximadamente 2 meses de funcionamento. Uma variável analisada foi o Coeficiente de 

Uniformidade de Christiansen (CUC), proposto por CHRISTIANSEN (1942). A vazão dos 

emissores é de 1,5 l/h (recomendação da empresa). A água era distribuída através de uma 

caixa com capacidade para 5 mil litros de água, que fica a uma distancia de 32 m da área 

irrigada. 

A vazão real dos emissores foi medida de acordo com a metodologia de Keller e 

Karmeli (1975), para avaliar a uniformidade de aplicação de água do projeto de irrigação 

localizada. Essa metodologia consiste na coleta de vazões de quatro emissores em quatro 

linhas laterais, ou seja, a primeira lateral, a linha lateral situada a 1/3 da origem, a situada a 

2/3 e a última linha lateral de cada unidade operacional do projeto de irrigação em estudo. Em 

cada uma das linhas laterais, foram selecionados quatro emissores (o primeiro emissor, o 

situado a 1/3, 2/3 do comprimento da linha lateral e o último emissor). Foram realizadas três 

repetições, num período de três minutos cada avaliação. Com esses valores foram calculados 

os valores do CUD (Equação 1) , CUC (Equação2) e CUE (Equação 3) para os 16 gotejadores 

avaliados.  

CUD=
q25%

qm
x100                                                                                                                                   (1)                

em que:  

Q25% = média de 25% do total de gotejadores com as menores vazões, (l/h);  

Qm = média das vazões coletadas nos gotejadores na subárea, (l/h). 

 

Para a determinação do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen do sistema (CUC) 

utilizou-se a seguinte equação: 
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em que: 

 Qi = vazão coletada em cada gotejador (l/h);  

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

 n = número de gotejadores analisados. 

 

Para determinação do Coeficiente de Uniformidade de emissão (CUE) utilizou-se a 

seguinte equação:  

.100
q
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1CUE

m

q










 

em que, 

Sq = Desvio padrão da vazão dos emissores amostrados 

qm = média das vazões coletadas nos microaspersores na subárea. 

 

Tabela 1. Critérios para classificação do CUD, CUC e CUE. 

CUD (Merrian & Keller, 1978)  CUC (Mantovani, 2002)  CUE (Mantovani,2001) 

PARÂMETROS 

AVALIADOS 
CLASSIFICAÇÃO 

 PARÂMETROS 

AVALIADOS 
CLASSIFICAÇÃO 

 PARÂMETROS 

AVALIADOS 
CLASSIFICAÇÃO 

  

90% a 100% Excelente  90% a 100% Excelente  100% a 84% Excelente 

80% a 90% Bom  80% a 90% Bom  84% a 68% Bom 

70% a 80% Regular  70% a 80% Regular  68% a 52% Regular 

Menor que 70% Ruim  60% a 70% Ruim  52% a 32% Ruim 

   Menor que 60% Inaceitável  Menor que 36% Inaceitável 

Fonte: ALBUQUERQUE, 2015 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com os valores obtidos em campo (Tabela 2), verificou-se que a maioria dos 

gotejadores encontra-se abaixo do valor especificado pelo fabricante que é de 1,5 L h-1, sendo 

a média coletada no sistema de 0,64 L h-1. A grande variação nos valores se dá pela 

distribuição da água no sistema ser por gravidade e não por bomba. 

Tabela 2. Valores dos Coeficientes de Uniformidade de distribuição (CUD), Coeficientes de 
Uniformidade de Christiansen (CUC), e Coeficiente de Uniformidade de Emissão (CUE). 
 
CUD  CUC  CUE  

(%) Classe (%) Classe (%) Classe 

77,5 Regular 87,6 Bom 82,9 Bom 
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Autor: SANTOS, 2015. 

De acordo com a Tabela 2, o sistema apresenta classificação regular para o Coeficiente 

de Uniformidade de Distribuição (CUD) enquanto que para o Coeficiente de Uniformidade de 

Christiansen (CUC) e para o Coeficiente de Uniformidade de Emissão (CUE) sendo o valor 

de 77,5; 87,6; e 82,9 respectivamente, são classificados como bom. WU E GITLIN (1983) 

afirmam que a uniformidade de aplicação de água em um sistema de irrigação por 

gotejamento depende, principalmente, da variação da vazão ao longo da linha lateral, a qual é 

afetada principalmente pelo dimensionamento hidráulico do sistema, pelo coeficiente de 

variação de fabricação dos gotejadores, pela temperatura e entupimento dos gotejadores.   

Verifica-se também que o CUE é inferior ao CUC. Segundo LOPEZ etal. (1992), isso 

ocorre porque o primeiro coeficiente da um tratamento mais rigoroso a problemas de 

distribuição de água, que ocorrem ao longo da linha lateral. 

O CUE apresentou valor de 82,9%, considerado bom para sistema de irrigação 

localizada. Os resultados obtidos corroboram com o trabalho de MACEDO et al. (2010) 

enquanto que  MARTINS (2009), avaliando sistema de irrigação localizada, encontraram 

resultados semelhantes. 

Quanto à eficiência de aplicação de água (Ea), verificam-se valores baixos, 69,75%, ou 

seja, valores abaixo do valor recomendado pela literatura para sistemas de irrigação 

localizada, que é de 90%. Resultados semelhantes foram encontrados por MEDEIROS (2002) 

e MEDEIROS et al. (2003), obtendo valores menores que 64,4%. Podem-se obter altos 

índices de Ea empregando-se um correto manejo de irrigação e equipamentos adequados. 

RIGO (2011), em sistema de irrigação localizada, no Sul do Estado do Espírito Santo, 

também encontrou valores semelhantes de Ea. 

 

CONCLUSÕES 

O coeficientes de uniformidade de distribuição (CUD) comportou-se como regular 

enquanto que o coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) e Coeficiente de 

Uniformidade de emissão (CUE) foram classificados como bom. A eficiência de aplicação 

(Ea) obteve valores baixos. 
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