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Resumo: A uniformidade de aplicação ou distribuição da água sobre a área irrigada é 

um dos principais parâmetros para avaliar o desempenho de um sistema de irrigação por 

aspersão. Objetivou-se com esse trabalho avaliar um sistema de irrigação por aspersão a 

partir do software Catch3d. O trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Engenharia Água 

e Solo pertencente à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus de Cruz das 

Almas. Utilizou-se o aspersor da marca FABRIMAR® com vazão de 1,07 m³.h-1, e raio 

e intensidade de aplicação de 12,5 m e 5,0 mm.h-1. Os aspersores foram espaçados em 

12 x 12; 12 x 18; 12 x 24; 18 x 18; 18; 24 e 24 x 24 m. Foram registrados valores da 

ordem 74; 68; 49,3; 66,6; 49, 1 e 22% para os respectivos espaçamentos testados. Esses 

percentuais foram considerados baixos, o espaçamento de 12x12 obteve uma 

classificação razoável (74%). O teste permitiu aferir o desempenho do aspersor para 

diferentes tipos de espaçamentos. 

Palavras chave: CUC, teste de uniformidade, desempenho. 

 

Abstract: The uniformity of application or distribution of water on the irrigated area is 

one of the main parameters to evaluate the performance of a sprinkler irrigation system. 

The objective of this study was to evaluate an irrigation system by sprinkling from 

Catch3d software. The study was conducted in Water and Soil Engineering Center 

belonging to the Federal University of Bahia Reconcavo, Campus Cruz das Almas. It 

was used in the sprinkler of FABRIMAR® flow mark with 1,07 m³.h-1, and x and 

application intensity 12.5 m and 5.0 mm.h-1. The nozzles were spaced 12 x 12; 12 x 18; 

12 x 24; 18 x 18; 18 x 24; 24 x 24 m. Order 74 values were recorded; 68; 49,3; 66,6; 

49,1 and 22 % for the respective spacings tested. These percentages were low, the 

spacing of 12x12 obtained a reasonable classification (74%). The test allowed us to 

assess the performance of the rotor for different spacings. 

Keywords: CUC, uniformity test performance.  
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Introdução  

 

O impacto da agricultura irrigada vem provocando bastante discussão no meio 

científico devido à enorme quantidade de água aplicada com objetivo de produzir 

alimentos. No mundo há uma área da ordem de cerca 1,532 bilhões de hectares sob 

produção agrícola, dos quais cerca de 278 milhões, sob o domínio de infraestrutura 

hídrica de irrigação. A área sob irrigação corresponde à 18% da área total cultivada, 

porém responde por cerca de 44% da produção agrícola mundial. (Christofidis, 2006). 

O uso racional da água na irrigação visa à redução das perdas por evaporação, 

escoamento superficial, percolação, entre outros fatores que afetam a eficiência do 

sistema. Para JENSEN (2007) apud MANTOVANI (2012) um dos aspectos mais 

importantes a serem observados, no manejo da irrigação, é a uniformidade de 

distribuição de água pelo sistema. Araquan (2012) argumenta que a instabilidade dos 

sistemas de irrigação passa a ser um desafio quando o objetivo é manter a estabilidade 

agrícola, com reflexos diretos sobre a produtividade do cultivo e custos da produção. A 

uniformidade de aplicação de água em áreas irrigadas tem influência direta no manejo, 

sob a eficiência e o custo da irrigação. A baixa uniformidade de aplicação de água pode 

produzir resultados indesejados. (AZEVEDO & SAAD, 2012) apud CUNHA (2013).  

Para Bernardo (1995), a uniformidade pode ser expressa por índices ou coeficientes, 

sendo o mais utilizado o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen – CUC (1942). 

São também utilizados em menor escala o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 

- CUD proposto por Criddle et al (1956) e o Coeficiente Estatístico de Uniformidade – 

CUE, apresentado primeiramente por Wilcox & Swailes (1947).  

De acordo com Ali (2011), o coeficiente de uniformidade introduzido por 

Christiansen (1942) é um dos métodos mais utilizados para avaliar uniformidade de 

sistemas de irrigação. Christiansen desenvolveu o coeficiente para medir a uniformidade 

de sistemas de aspersão. Valores de CUC normalmente variam de 0,6 a 0,9. Assim, a 

uniformidade de aplicação nada mais é do que a estimativa da porcentagem do total de 

água aplicada durante a irrigação que atinge a superfície do solo e/ou as plantas. 

 Merrian e Keller (1978) apresenta o seguinte critérios geral para interpretação 

em operação por um ou mais ano. Segundo Ali (2011), a uniformidade de irrigação é 

um índice que avalia a uniformidade da aplicação de água. O autor ainda afirma que 

uma uniformidade de 100% significa que todos os pontos na área receberam a mesma 
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quantidade de água. A uniformidade de aplicação ou distribuição da água sobre a área 

irrigada é um dos principais parâmetros para avaliar o desempenho de um sistema de 

irrigação por aspersão (Araquam, 2012). Segundo HSIAO et al (2007) apud 

MANTOVONI (2012), a melhoria da performance dos sistemas de irrigação e o 

aprimoramento do manejo da irrigação são de grande importância e são necessários para 

aumentar a produtividade por unidade de água e tornar a agricultura irrigada 

sustentável. Objetivou-se com esse trabalho foi avaliar um sistema de irrigação por 

aspersão via software catch3d. 

 

Material e métodos  

 

O trabalho foi desenvolvido no Núcleo de Engenharia Água e Solo pertencente à 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Campus de Cruz das Almas, a uma 

altitude de 225 m acima do nível do mar em torno das coordenadas geográficas de 12º 

44’ 39” de latitude sul e 39º 06’ 23” de longitude oeste de Greenwich. De acordo com 

D’Angiolella et al., (1998) o clima de Cruz das Almas se enquadra no tipo úmido a sub-

úmido. Foi realizado teste, em campo, de uniformidade de distribuição, para um tipo de 

aspersor. A metodologia adotada para a avaliação foi descrita por Bernardo (2009). Para 

realização do teste o aspersor modelo MIDI giro completo 360º fabricado pela 

FABRIMAR® foi selecionado. A vazão especificada pelo fabricante foi de 1,07 m³ h-1, 

o raio de aplicação especificado foi de 12,5 m e intensidade de aplicação de 5,0 mm h-1, 

o diâmetro de bocais foi de 3,6 X 2,6 mm, a pressão de serviço durante a avaliação foi 

de 20 m.c.a., conforme descrito pelo fabricante, o tempo de avaliação foi de uma hora. 

O aspersor foi disposto centralmente numa malha de coletores de diâmetro de captação 

de 10 cm, dispostos num espaçamento de 2 m x 2 m, à 30 cm de altura do nível solo. 

Com auxílio de uma proveta graduada foi realizado à aferição do volume coletado em 

cada recipiente. Os valores foram registrados e posteriormente transferidos para um 

planilha eletrônica Excel 2010 programada no software Catch3d versão 3.50b, para 

cálculo do Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), conforme descrito por 

Mantovani (2012) e apresentado na equação 1. A avaliação do sistema de irrigação por 

aspersão foi realizada com base em aspersores espaçados em 12 x 12; 12 x 18; 12 x 24; 

18 x 18; 18; 24 e 24 x 24 metros. 
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𝐶𝑈𝐶 = 100 (1 −∑

(𝑋𝑖 − �̅�

𝑛. �̅�
) 

(1) 

  

 O ensaio foi efetuado no horário, 16:30, corroborando com o recomendado pela 

literatura, que são os horários de calmaria, do início da manhã e do fim da tarde. 

 

Resultados e discussão 

 

 Na tabela 1 estão presentes os valores coletados na área em estuda para o teste 

de uniformidade do sistema de irrigação por aspersão. 

 

Tabela 1 Volumes de água, em mL coletadas após 1 hora de aspersor hora de operação à 

pressão de 20 mca. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 2 6 8 8 7 4 3 1 0 

0 0 0 2 10 10 12 9 8 8 4 0 

0 0,5 2 11 10 11 11,5 10 9,5 9,5 6 0 

0 5 10 14 10 11 12 13 12 12,5 7,5 0 

0 7 12 8 12 10 12 13,5 10,5 10 14 0 

0 9 12 9 10 8 9,5 9 9,5 12,5 13 0 

0 8 9 11 9,5 9 8 8 6 14 12 0 

0 3 10 16 8 8 9 8,4 16 16 10 0 

0 1 8 14 16 14 14 18 17 14 6 0 

0 0,2 1 2 15,5 17,5 15,5 13 8 1 0,5 0 

0 0 0 0,5 3 9 10 3 0,5 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Para o teste de avaliação do sistema, foram registrados valores da ordem de 74; 

68; 49,3; 66,6; 49, 1 e 22% para aspersores espaçados em 12 x 12; 12 x 18; 12 x 24; 18 

x 18; 18; 24 e 24 x 24 metros respectivamente. Estes valores encontrados são 

considerados baixos segundo a classificação proposta por Keller e Bliesner (1990) 

exceto para o espaçamento de 12 x 12 metros, pois se enquadra como razoável na 

classificação. No entanto, para um bom funcionamento do sistema de irrigação 

recomenda-se um valor mais elevado que o obtido. Registra-se que pode ter ocorrido 

interferência do tempo durante a avaliação, em virtude da velocidade do vento e da 

ocorrência de deriva das gotículas de água.  

A figura 1 apresenta os gráficos de uniformidade de irrigação para o aspersor 

escolhido para diferentes espaçamentos de aspersores. 
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Figura 1. Teste de uniformidade de distribuição do aspersor MIDI giro completo 360º 

FABRIMAR para os espaçamentos de (A) 12 x12m; (B) 12 x 18m; (C) 12 x 24m; (D) 18 x 

18m; (E) 18 x 24m; (F) 24 x 24m. 

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

1196



 O aspersor FABRIMAR®, com vazão de 1,07 m³ h-1, obteve maiores valores de 

CUC na ordem de 74% no espaçamento de 12 x 12 metros. Nos demais espaçamentos 

os valores foram insatisfatórios.  
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Conclusão


