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RESUMO: Fatores como a evapotranspiração elevada e a baixa taxa de precipitação, 

característicos do clima do semiárido nordestino, contribuem para processos de 

salinização, os quais ocasionam perdas de fertilidade dos solos. A utilização de sistema 

de irrigação eficiente é uma estratégia importante para minimizar os riscos da 

salinização, realizando um aproveitamento racional da água. Portanto, foram avaliados a 

variação de vazão, os coeficientes de uniformidade (CU) e a eficiência de aplicação 

(EA) numa área de cultivo de maracujá irrigado por microaspersão com água salina. 

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. A eficiência de irrigação foi 

aceitável, com valores superiores a 80% para microaspersão, enquanto a uniformidade 

da irrigação apresentou valores excelentes, de 94,7; 92,6; 93,2%, para CUC, CUD e 

CUE, respectivamente. 

Palavras-Chave: irrigação por microaspersão; água salina; coeficiente de 

uniformidade. 

EVALUATION OF AN SYSTEM MICRO SPRINKLER IRRIGATION IN THE 

CULTURE IN PASSIONFRUIT OF CULTURE (Passiflora sp.) 

SUMMARY: Factors such as high evapotranspiration and low precipitation rate, 

characteristic of the northeastern semi-arid climate, contribute to salinization processes, 

which cause soil fertility loss. The use of efficient irrigation system is an important 

strategy to minimize the risks of salinization, realizing a rational use of water. 

Therefore, we evaluated the variation of flow, uniformity coefficients (CU) and the 

application efficiency (EA) in irrigated passion fruit cultivation area by micro with 

saline water. 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 
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first, the third, and the last 2/3. Irrigation efficiency was acceptable, with values greater 

than 80% for micro sprinkler, while the uniformity of irrigation presented excellent 

values, 94.7; 92.6; 93.2% to CUC, CUD and CUE, respectively. 

Keywords: micro sprinkling irrigation; saline water;  uniformity coefficient. 

INTRODUÇÃO 

Diante da problemática ambiental do esgotamento dos recursos hídricos é de 

fundamental importância estudos e técnicas que garantam o uso eficiente da água. 

Dentre os tipos de irrigação a irrigação localizada pode ser efetuada por gotejamento e 

microaspersão. Para BERNADO et al. (2006), a irrigação localizada consiste na 

aplicação de água apenas na parte da área ocupada pelo sistema radicular das plantas, 

com baixa intensidade e alta frequência, de modo que o solo sempre esteja próximo da 

compacidade de campo. Segundo a ABNT (2004) a principal característica do 

microaspersor é distribuir água de forma pulverizada ou não através de mecanismos 

fixos e, ou móveis cujo a vazão pode variar de 20 a 150 L.h-1, podendo estes 

apresentarem um mecanismo de compensação de vazão. 

Para SANTOS et al (2012) a uniformidade de distribuição de água é essencial 

em qualquer método de irrigação, pois afeta a eficiência do uso da água e como 

consequência, a quantidade e a qualidade da produção assim como o custo da irrigação. 

Em áreas irrigadas por microaspersão a uniformidade de aplicação de água pode ser 

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

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

Coeficiente de Uniformidade de Emissão (CUE), por sua vez, segundo MANTOVANI 

et al. (2009), é o mais utilizado para avaliar o desempenho de sistemas de irrigação 

localizada, pois é uma medida mais restrita, visto que, leva em consideração as plantas 

que podem receber menor quantidade de água. 

Outro problema do uso inadequado da irrigação é o processo de salinização do 

solo, principalmente quando se utiliza fontes de águas de qualidades inferiores. Segundo 

Santiago et al (2012) os fatores inerentes ao semiárido contribuem para processos de 

salinização, perda de fertilidade dos solos, redução de colheitas e consequentemente 

aumento do êxodo rural das famílias agricultoras. Contudo a utilização de sistema de 

irrigação eficiente é uma estratégia importante para minimizar os riscos da salinização, 

diminuição do custo de energia e aproveitamento racional da água.  
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Diante do exposto a presente pesquisa objetivou avaliar a eficiência de aplicação 

e uniformidade de distribuição de água em um sistema de irrigação localizada do tipo 

microaspersão em um cultivo de maracujá tendo como fonte hídrica um poço de água de 

qualidade inferior no sertão de Alagoas.  

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente trabalho foi desenvolvido no Povoado Santo Antônio, localizado no 

município de Palmeira dos Índios, no sertão de Alagoas, no dia 27 de junho de 2015, em 

uma propriedade produtora de maracujá, no qual o sistema de irrigação, operado por 

gravidade, consistia em microaspersão. O espaçamento da cultura consiste em 3,5 x 5,0 

m, enquanto os microaspersores não possuíam padronização na distribuição na área. Os 

microaspersores utilizados possuem vazão de 40 L.h-1. 

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

KELLER & KARMELI (1975), com modificação proposta por DENÍCULI et al. (1980) 

e apresentada por MANTOVANI et al. (2009), para avaliar a uniformidade de aplicação 

de água do projeto de irrigação localizada. Essa metodologia consiste na coleta de 

vazões de oito 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). 

Com o auxílio de um balde de 8L, utilizado como coletor, um cronômetro digital 

e uma proveta graduada de 500 mL efetuou-se a medição da vazão dos emissores, sendo 

realizadas três repetições nas leituras para uma maior confiabilidade dos dados, empregando-se 

uma média aritmética para cálculo dos coeficientes. 

Para o cálculo do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), utilizou-se a 

seguinte fórmula: 
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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);  
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 n = número de microaspersores analisados. 

 

Para determinação do Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD), 

utilizou-se a seguinte equação: 

CUD=
q25%

qm
x100                                                                                                                       (2)                

em que,  

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

qm = média das vazões coletadas nos microaspersores na subárea, (l/h). 

 

Por fim, para a obtenção do Coeficiente de Uniformidade Emissão (CUE), 

utilizou-se a equação abaixo: 
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em que, 

Sq = Desvio padrão da vazão dos emissores amostrados 

qm = média das vazões coletadas nos microaspersores na subárea. 

A classificação dos indicadores de desempenho do sistema de irrigação foi feita 

seguindo critérios e limites estabelecidos pela literatura específica, segundo a Tabela 1. 

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

CLASSIFICAÇÃO CUC (%) CUD (%) CUE (%) 

Excelente > 90 > 84 90 – 100 

Bom 80 – 90 68 - 84 80 – 90 

Razoável 70 – 80 52 - 68 70 -  80 

Ruim 60 – 70 36 - 52 60 – 70 

Inaceitável < 60 < 36 < 60 

Fonte: MANTOVANI (2001) 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 De acordo com os dados coletados em campo observa-se que a vazão obtida nos 

aspersores, de 33 L.h-1 é inferior àquela especificada pelo fabricante, de 40 L.h-1, este 

fato se deve a distribuição aleatória dos microaspersores em campo, e, além disso, a 

água é distribuída por gravidade, influenciando na variação da vazão. 
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 Embora tenha ocorrido uma variação na vazão dos microaspersores, e ainda que 

a água utilizada no sistema seja salina, os coeficientes de uniformidade obtidos são 

classificados como excelente, apresentando valores de 94,7; 92,6; 93,2 %, para CUC, 

CUD e CUE, respectivamente (Tabela 2). Com relação ao coeficiente de uniformidade 

de Christiansen (CUC), o valor encontra-se acima de 90%, valor descrito como mínimo 

para a irrigação localizada (MANTOVANI; RAMOS, 1994). No entanto, Bernardo et 

al, (2005) descrevem que o valor mínimo admitido é de 80%. Sendo assim, 

independente do critério de classificação utilizado, o sistema de irrigação está acima dos 

parâmetros aceitáveis. 

 Segundo LOPEZ et al. (1992), o coeficiente de uniformidade de emissão (CUE) 

da um tratamento mais rigoroso a problemas de distribuição de água, que ocorrem ao 

longo da linha lateral, quando comparado ao coeficiente de uniformidade de 

Christiansen (CUC), sendo assim este apresentaria valor superior ao primeiro, fato 

comprovado para o sistema em questão. Resultados semelhantes foram obtidos por 

MACEDO et al. (2010), em um sistema de irrigação por microaspersão utilizando dois 

tipos de emissores, instalado com a cultura do mamão no perímetro irrigado Araras 

Norte, Varjota-CE e por MARTINS (2009) em sistemas de irrigação localizada 

(gotejamento, microaspersão e microspray) na região Sul do Estado do Espírito Santo, 

assim como RIGO et. al. (2011) na cultura do Citrus. 

 Segundo Santos et. al. (2012) os dados encontrados do CUC são, em geral, 

maiores que os de CUD, corroborando os dados encontrados de forma unânime na 

literatura.  

 A eficiência de irrigação (Ef), ideal e aceitável para os diferentes métodos de 

irrigação, mostra que a do tipo localizada “microaspersão” deve ser: Ea ideal ≥ 95% e 

Ea aceitável ≥ 80% (BERNARDO, 1995). Verificando o valor encontrado para 

eficiência de irrigação, e/ou eficiência de aplicação encontra-se regular, pois está 

próximo dos valores citados pelos autores como ideal e aceitável, apresentando 83.3%. 

 

Tabela 2. Indicadores de desempenho do sistema de irrigação e classificação Mantovani 

(2001). 

Indicador Valor (%) Classificação 

CUC 94,7 Excelente 

CUD 92,6 Excelente 
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CUE 93,2 Excelente 

Ea 83,3 Bom 

 

CONCLUSÃO 

Os resultados obtidos em campo mostraram que, embora utilizando água salina e 

a distribuição da água ocorra por gravidade, o sistema avaliado apresentou uma boa 

eficiência, de acordo com os valores dos coeficientes de uniformidade e de eficiência de 

aplicação. 
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MODALIDADE: Manejo de Irrigação 
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