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RESUMO: O objetivo foi avaliar a uniformidade de aplicação da lâmina e dos íons 

específicos sódio e potássio a partir da água com fertilizantes. O presente trabalho foi 

desenvolvido no Laboratório de Irrigação e Drenagem, da UNIVASF, Campus Juazeiro/BA. 

O delineamento experimental foi esquema fatorial 3x1, utilizando, três bocais de 

microaspersor e a pressão de serviço de 150 kPa. A uniformidade da lâmina no bocal de 

0,90mm obteve um CUC de 85%. Na uniformidade de distribuição dos íons sódio e potássio, 

os coeficientes foram superiores a 90%, com destaque para os bocais com 0,9 e 1,3 mm. 
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DISTRIBUTION UNIFORMITY THE WATER AND ION SPECIFIC FOR THE 

CULTURE OF MANGO 

 

ABSTRACT: The objective was evaluate the application of uniformity the water and ion 

specific sodium and potassium from water with fertilizer. This work was performed in the 

Irrigation and drainage Laboratory of the UNIVASF, Campus Juazeiro-BA. The experimental 

design was scheme factorial 3x1, using, three orifice de microsprinkler and the service 

pressure 150 kPa. The uniformity the water in orifice 0,9mm obtained a CUC of 85%. At 

distribution uniformity the ion specific sodium and potassium, The coefficients were higher 

the 90%, with featured to the orifice with 0,9 e 1,3 mm. 
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INTRODUÇÃO 

 

Uma das características de interesse em um sistema de irrigação é a sua alta 

uniformidade de aplicação, onde os emissores aplicam vazões semelhantes e com garantia que 

a área está sendo irrigada de forma igualitária (Mercante et al., 2014). Essa uniformidade de 

distribuição fundamenta-se na diferença de variação de aplicação da lâmina em toda a parcela 

e essa distribuição depende da variação de vazão e pressão de serviço dos emissores em toda a 

parcela irrigada (Marques et al., 2012). A maneira mais comum e prática de avaliar essa 

uniformidade são por meio de coeficientes de uniformidade, que expressam em termos de 

percentuais a eficiência do sistema de irrigação. Estes coeficientes estão disponíveis em 

bibliografia especializada com múltiplos métodos sugeridos para avaliar a uniformidade de 

distribuição de água em sistemas de irrigação instalados em campo (Levien & Figueirêdo, 

2013). 

Em sistema de irrigação localizado, a alta eficiência de aplicação é indiscutível e torna 

seu uso cada vez racional e adaptado às regiões produtoras com práticas tecnológicas ao 

campo que permitam interagir a água de irrigação com outros produtos (Silveira et al., 2014). 

Dentre esses produtos, temos os fertilizantes, onde são aplicados juntos com a água de 

irrigação através de determinados sistemas de irrigação (Coelho et al., 2014). Para isso, a 

uniformidade de aplicação é fundamental para uma boa homogeneidade dos fertilizantes. 

O objetivo desse trabalho foi avaliar a uniformidade de aplicação da lâmina e dos íons 

específicos sódio e potássio a partir da água com fertilizantes para a cultura da manga. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Irrigação da Universidade Federal do 

Vale do São Francisco, Campus Juazeiro-BA. O delineamento experimental utilizado foi o 

inteiramente casualisado, dispostos em um esquema fatorial 3x1, utilizando, três bocais de 

microaspersor com diferentes diâmetros ‘(B1 – 0,90 mm, B2 – 1,30 mm, B3 – 1,80 mm)’e 

uma pressão de serviço ‘(P1 – 150 kPa)’. 

As fontes de adubo utilizado foram uréia (45%N), super fosfato simples (18% P2O5) e 

cloreto de potássio (60% de K2O). As soluções fertirrigantes foram determinadas conforme 

recomendações de adubação para o Estado de Pernambuco (IPA, 2008) para a cultura da 

manga irrigada na fase reprodutiva (Floração e Colheita) com produtividade esperada de 20 – 
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30 ton. ha-1 e seu respectivo consumo hídrico segundo Ferreira Coelho et al. (2008) e diluídas 

em uma caixa d’água com capacidade máxima para 1000 L. 

Para a pressurização da solução fertirrigante, foi instalado um conjunto motobomba de 

1cv de potência, com calibração da pressão de serviço feito por um manômetro glicerinado 

tipo Bourdon instalado na saída da bomba. As lâminas foram coletadas por meio de vinte e 

quatro pluviômetros cilíndricos de PVC, com uma área de 0,078 m2 e dispostos e espaçados 

equidistantes em malha de 0,15 m. Após a aplicação da lâmina com fertilizantes, foram 

realizados as leituras das lâminas e dos íons específicos sódio (Na+) e Potássio (K+) em cada 

pluviômetro por meio do uso de um fotômetro de chama, marca Analyser. 

De posse dos dados, foi determinado a uniformidade de aplicação das lâminas e dos 

íons específicos sódio (Na+) e Potássio (K+) pelos seguintes coeficientes, Uniformidade de 

Christiansen (CUC – %), Uniformidade de Distribuição (CUD – %), Uniformidade Estatístico 

(CUE – %), Uniformidade de Hart (CUH – %). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A uniformidade de aplicação das lâminas em relação aos diferentes diâmetros de 

bocais e em função da pressão de serviço encontra-se na Tabela 01. Observou-se que os 

maiores valores de CUC, CUD, CUE e CUH, encontram-se no bocal de 0,90 mm, com um 

CUC de 85%, sendo classificado como bom, segundo Bernardo et al. (2008). Nota-se ainda, 

que os valores de CUC é superior ao CUD, porém o CUD considera-se apenas 25% da área 

que recebeu menos água Rezende et al., (1992). Os menores valores de CUC, CUD, CUE e 

CUH, encontram-se no bocal (B2 – 1,30 mm), com um CUC de 77%, classificado como 

razoável segundo Bernardo et al. (2008). De acordo com Carvalho (2010), quanto maior o 

valor do CUC, menor será a lâmina de irrigação necessária para atingir a máxima 

produtividade. Em seguida para os demais coeficientes temos a seguinte ordem, partindo do 

maior para o menor, CUH, CUE e CUD, com uma média de 82%, 77% e 70% 

respectivamente e um grau de aceitabilidade normal para CUD e CUE respectivamente (Asae, 

1996). Nota-se que o CUH obteve valores iguais ao CUC e segundo Cunha et al. (2009), 

quando isso ocorre, a lâmina de água aplicada tem distribuição normal. 

Em trabalho realizado por Azevedo et al. (2000) avaliando a uniformidade de 

distribuição de água utilizando um sistema de irrigação por aspersão, observou-se que a 
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pressão de serviço, foi um dos principais fatores que influenciaram na uniformidade de 

distribuição da lâmina. 

 

Tabela 01. Coeficientes de uniformidade da lâmina de água (%) referente aos bocais em 

função da pressão de serviço. 

Pressão de 

Serviço 
Bocais 

Coeficientes de Uniformidade  

CUC CUD CUE CUH 

150 

(kPa) 

B1 

B2 

B3 

85 75 81 85 

77 63 73 79 

82 71 78 82 

* (B1 – 0,90 mm’, ‘B2 – 1,30 mm’, ‘B3 – 1,80 mm) 

Na Tabela 02, encontram-se todos os valores de coeficientes de uniformidade dos íons 

sódio e potássio referentes aos bocais de serviço em função da pressão de serviço aplicado. 

Podemos observar que no geral, os valores dos coeficientes de uniformidade, tanto para sódio 

como para potássio, foram superiores aos 90%. Os maiores valores de CUC para sódio e 

potássio, estão destacados nos bocais B1 e B2, sendo classificados como excelentes, segundo 

Bernardo et al. (2008). Em trabalho realizado por Azevedo et al. (2014) avaliando a 

uniformidade em diferentes fontes de potássio, foi obtido um CUC médio de 80%. Para os 

demais coeficientes temos a seguinte ordem.  

Em seguida, para os demais coeficientes, temos a seguinte ordem partindo do maior 

para o menor valor, CUH, CUD, CUH para o íon sódio e CUH, CUE, CUD para o íon 

potássio. Essa alta uniformidade do sódio e potássio, podem está associada solubilidade e 

homogeneidade desses elementos na solução fertirrigante, que são considerados bons. Além 

disso, as condições ambientais como radiação, vento foram controladas e isso também 

influencia na uniformidade. 

 

Tabela 02. Coeficientes de uniformidade de distribuição do íon sódio (Na+) e íon Potássio 

(K+) (%) referente aos bocais em função da pressão de serviço. 

 

Pressão de 

Serviço 

Bocais 

Íon Na+ 

CUC CUD CUE CUH 

150 kPa 
B1 97 97 97 97 

B2 98 97 97 98 
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B3 95 94 93 94 

 

Pressão de 

Serviço 

Bocais 

Íon K+ 

CUC CUD CUE CUH 

150 kPa 

B1 98 97 97 98 

B2 98 97 97 97 

B3 96 94 95 96 

* (B1 – 0,90 mm’, ‘B2 – 1,30 mm’, ‘B3 – 1,80 mm) 

 

 

CONCLUSÃO 

 

Para que o sistema tenha uma boa uniformidade de aplicação da lâmina e dos íons 

sódio e potássio, é recomendado a utilização de pressão de serviço de 150 kPa, associada aos 

três bocais utilizados nesse trabalho. 

A homogeneidade dos fertilizantes e a boa uniformidade de aplicação das lâminas 

proporcionam uma alta uniformidade de distribuição dos íons sódio e potássio e o uso dos 

coeficientes de forma conjunta é importante para tornar mais criterioso à avaliação do sistema 

de irrigação.  
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