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RESUMO: O estudo da uniformidade de distribuição (CUD), de água e nutrientes via 

fertirrigação por microaspersão permite um melhor uso deste sistema de irrigação, 

caracterizando uma melhor produtividade para as culturas irrigadas quando seus valores 

forem elevados. Em razão da importância do aumento da eficiência, uso racional e 

distribuição uniforme de nutrientes na fertirrigação, este trabalho teve como objetivo avaliar o 

CUD da Condutividade elétrica aparente (CEa), distribuição de nutrientes (K+, NO-³, Lamina, 

Na+, e CE solução) e umidade do solo em diferentes profundidades e tempos após a 

fertirrigação em um pomar de bananeira (BRS Princesa). O experimento seguiu o 

delineamento de blocos casualizados em esquemas de parcelas subdivididas, com variáveis de 

cobertura (T5: com cobertura e T6: sem cobertura) na parcela, profundidade de (0,20 0,40 e 

0,60 m) na subparcela, e em dois tempos (1 e 24 horas após a fertirrigação) na subparcela, 

com duas repetições. Considerou-se um microaspersor de vazão 53Lh-¹ para quatro plantas, 

com espaçamento entre fileiras de 2,0 x 2,5. De maneira geral para os valores de CUD para 

Umidade e Nutrientes apresentaram valores superiores a 80% caracterizando uma ótima 

distribuição. 

PALAVRAS CHAVE: Coeficiente de distribuição, Fertirrigação, Microaspersão. 

WATER DISTRIBUTION UNIFORMITY AND NUTRIENTS AT DIFFERENT 

DEPTHS AND SOIL SURFACE WITH BANANA FERTIGATED 

 

ABSTRACT: The study of distribution uniformity (CUD), water and nutrients via micro 

sprinkler fertigation allows better use of this irrigation system, featuring improved 

productivity for irrigated crops when their values are high. Because of the importance of 

increased efficiency, rational and even distribution of nutrients in fertigation , this study 

aimed to evaluate the CUD bulk electrical conductivity ( ECw ) , distribution of nutrients ( K 

+ , NO- ³ , Lamina , Na +, and EC solution) and soil moisture at different depths and times 
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after fertigation in a banana orchard ( BRS Princess ). The experiment followed the 

randomized block design in a split plot scheme , covering variables (T5 : covered and T6 : 

without cover ) in the parcel depth (0.20 0.40 and 0.60 m ) in the subplot , and two times ( 1 

and 24 hours after fertigation ) in the subplot with two replications. It was considered a 53Lh - 

¹ flow emitter to four plants with row spacing of 2.0 x 2.5. Generally for CUD values for 

humidity and nutrients showed values greater than 80 % featuring a great distribution. 

 

KEYWORDS: Segregation coefficient, Fertigation, microaspersion. 

 

INTRODUÇÃO: 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). Dessa forma se faz necessário a utilização dessa prática com maior eficiência em vista 

à escassez de água em nossos mananciais, evidenciando assim sua grande importância. A 

uniformidade de distribuição é uma informação importante para avaliar o desempenho dos 

sistemas de irrigação localizada, variabilidade da lâmina de água na superfície irrigada e na 

fertirrigação, a distribuição uniforme dos nutrientes à planta. Segundo FRIZZONE (1992) o 

coeficiente de uniformidade de distribuição da água e a eficiência de aplicação são os 

principais parâmetros utilizados na avaliação do sistema de irrigação por aspersão, pois 

expressam a qualidade da irrigação e são decisivos no planejamento e na operação desse 

sistema. Proposto por ASAE (1996), o procedimento para a avaliação da uniformidade da 

distribuição de água dos sistemas de irrigação mostram valores Excelente de CUD entre 94- 

100%, Bom 81-87%, Normal 68-75%, Ruim 56-62% e Inaceitável > 50%. Segundo LÓPEZ 

et al. (1992), na atualidade, em sistemas de irrigação localizada, é mais frequente o uso do 

coeficiente de uniformidade de distribuição, pois ele possibilita uma medida mais restrita, 

dando maior peso às plantas que recebem menos água. A produtividade tende a aumentar com 

a uniformidade de irrigação SOARES et al. (1993). Este trabalho teve como objetivo avaliar o 

CUD da umidade e CEa em diferentes profundidades e a distribuição de nutrientes na 

superfície do solo em um pomar de bananeira (BRS princesa). 

MATERIAIS E METODOS: O trabalho foi realizado em um pomar de bananeira (BRS 

Princesa), localizado no campo experimental da Embrapa Mandioca e Fruticultura, no 

município de Cruz das Almas, situada no Recôncavo da Bahia, a 12° 40’ 19’’ de latitude Sul, 

39° 06’ 23’’ de longitude Oeste e altitude de 225m. O clima da região é classificado com 

úmido e Subúmido, com umidade relativa e temperatura média anuais de 80% e 24°C, 
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respectivamente, e pluviosidade média anual de 1.143 mm (D’ANGIOLELLA et al.,1998). O 

solo da área é classificado como Latosolo Amarelo álico Coeso de textura média (SOUZA & 

SOUZA, 2001). Os estudos seguiram um delineamento de blocos casualizados em esquemas 

de parcelas subdivididas, com duas variáveis de cobertura (T5: com cobertura; T6: sem 

cobertura) na subparcela, profundidade (0,20; 0,40; 0,60m) na subparcela e dois tempos ( 1 e 

24 horas após a fertirrigação) na subparcela. Sendo o microaspersor utilizado com vazão de 

53 Lh-¹ para quatro plantas, com espaçamento entre fileiras de 2,0 m x 2,5 m. Para as leituras 

de CEa e Umidade, foi feita a instalação de sondas de TDR nas profundidades (0,20; 0,40; 

0,60), em distâncias radiais de 30 e 60 cm do microaspersor. Para a avaliação os valores de 

CEa, Umidade, Lâmina, K+ e NO³- os dados obtidos foram submetidos a seguinte equação: 

 Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD). 

‘CUD = 100 * [ Iq/Lm] 

Em que: 

CUD = Coeficiente de uniformidade de distribuição do setor avaliado (%). 

Iq = Média de 25% das observações com menores valores. 

Lm = Média dos valores encontrados. 

Os coeficientes foram aplicados e posteriormente comparados aos dois tratamentos (T5 e T6), 

para avaliação da distribuição dos nutrientes e lamina em superfície e Umidade e CEa em 

profundidade após a fertirrigação. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: A partir da análise da Figura 1, pode-se verificar que há 

uma grande diferença entre os valores da uniformidade de distribuição (CUD), entre os 

tratamentos (T5 e T6), para os níveis de CE e Umidade após a fertirrigação, com maiores 

valores de CUD para o T5 para Umidade, considerado uma boa distribuição, segundo LÓPEZ 

et al. (1992). Para os demais nutrientes (K+,NO³-,Lamina, Na+ e CE solução), em superfície, 

os valores de uniformidade de distribuição para o T6 foram superiores ao T5, alcançando um 

bom nível de distribuição, com exceção das Laminas que obtiveram valores de CUD 

próximos a 50% em ambos tratamentos, sendo um índice de Baixa Distribuição. Como 
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exemplo, a Figura 2 mostra a distribuição de potássio (K+) para o T6 e T5, e a distribuição 

deste nutriente por quatro plantas em superfície.  

 

Figura 1. Valores do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD), para 

Umidade e CE do solo em profundidade e Na+, K+,NO³-, Lamina e CE solução em 

superficie,Fixando a profundidade a 0,20m. 

  CUD (%) T5 CUD (%) T6 

PROFUNDIDADE (cm) UMIDADE 

20 88,27484 78,018095 

40 88,45256 74,85797 

60 85,71982 81,533165 

  CE 

20 57,35232 77,431745 

40 69,113115 65,09239 

60 32,7408 66,627275 

SUPERFÍCIE      

  POTÁSSIO (k+) 

81,64623 85,00316 

  NITRATO (NO³-) 

82,08365 86,12669 

  LAMINA 

48,48008 50,6611 

  CE solução  

79,16769 91,24236 

  SÓDIO (Na+) 

80,8971 82,18745 

      

 

CONCLUSÃO: a uniformidade de distribuição para a lâmina na superfície obteve valores 

inaceitáveis pela literatura (Inferior a 50%), os demais nutrientes obtiveram valores superiores 

ou próximos a 80% caracterizando uma boa distribuição. Todavia, o T6 apresentou melhores 

valores de uniformidade de distribuição que o T5. 
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