
 
 

UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO EM IRRIGAÇÃO POR MICROASPERSÃO 

NA CULTURA DO COCO 

 

A. E. Bezerra1, L. G. Rodrigues2, A. C. P. Gomes³, J. A. Pereira4, C. W. Oliveira5 

 

RESUMO: A eficiência de um sistema de irrigação influi diretamente no total de água aplicado 

a planta, como também ao seu desenvolvimento. Desta maneira se objetivou com este trabalho 

analisar o desempenho de um sistema de microaspersão na cultura do coco em virtude esta 

cultura necessitar um suprimento adequado para bom desenvolvimento e produção, a cultura 

está disposta com espaçamento de 8 x 7 m, sendo cada fileira de planta detém de uma linha 

lateral de polietileno com 70 m extensão e 20 mm diâmetro, cada planta há um emissor cuja 

vazão e 42 l.h-¹ em espaçamento de 7 m. Posterior analise obteve-se um coeficiente de 

uniformidade de Christiansen (CUC) igual a 96.7%, coeficiente de distribuição (CUD) igual a 

97.7%, coeficiente de uniformidade absoluta (CUa) igual a 95.5% e o coeficiente de 

uniformidade estatístico (UD) igual a 86.7%. Segundo Bernado (2008), valores de eficiência 

maior ou igual a 80% são considerados bons, o sistema apresentou uma eficiência de 97% 

demonstrando ótimo desempenho.  

Palavras Chaves: Eficiência, Desempenho, Coeficientes. 

 

DISTRIBUTION UNIFORMITY IN MICROSPRINKLER IRRIGATION CULTURE 

IN COCONUT 

 

SUMMARY: The efficiency of an irrigation system directly influences the total water applied 

to plant, but also for its development. In this way we aimed with this work to analyze the 

performance of a micro sprinkler system in the coconut culture because this culture requires an 

adequate supply for proper development and production, the culture is prepared with spacing 

of 8 x 7 m, each plant row holds a sideline polyethylene estenção 70 m and 20 mm diameter, 

each plant for an issuer whose flow and 42 lh-¹ in spacing of 7 m. Further analysis yielded a 

uniformity coefficient Christiansen (CUC) equal to 96.7%, distribution coefficients (CUD) 

equal to 97.7%, absolute uniformity coefficient (AUC) equal to 95.5% and statistical uniformity 
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coefficient (UD) equal to 86.7%. According to Bernardo (2008), higher efficiency values than 

or equal to 80% are considered good, the system showed a 97% efficiency demonstrated great 

performance. 

Keywords: Efficiency, performance, coefficients. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O sistema de irrigação por microaspersão caracteriza-se por aspergir água diretamente 

sobre a região explorada pelo sistema radicular da planta, com pequenas vazões e alta 

frequência, o que tem contribuindo para manter um adequado teor de umidade no solo (LOPEZ 

et al., 1992; BERNARDO et al., 2006).  

Para um uso racional em quantidade suficiente que garanta o bom desenvolvimento da 

cultura o manejo da irrigação torna-se uma alternativa, por permitir gerenciar esse recurso. 

Segundo Sousa (2003), para se conhecer o nível de eficiência de um sistema de irrigação é 

necessário que se façam avaliações sistemáticas.  

A uniformidade de eficiência de água e essencial em qualquer método de irrigação, a 

irrigação localizada e a que permite a obtenção dos mais altos coeficientes de uniformidade, 

garantindo assim um menor desperdício se comparado com demais métodos.  

 A Uniformidade de aplicação de água pode ser expressa por meio de vários coeficientes, 

destacando-se o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (MANTOVANI et al., 2007). 

Objetivou-se avaliar o desempenho de um sistema de irrigação por microaspersão na cultura do 

coqueiro, em uma área cultivada com coco no Perímetro irrigado várzeas de Sousa – PB. 

 

MATERIAL E MÈTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na Fazenda Águas da Tamanduá localizada no perímetro 

irrigado Várzeas de Sousa – PB, referenciado geograficamente 6° 47’ 44” de latitude Sul e 38° 

8' 18” de longitude Oeste, em uma altitude 219 m em relação ao nível médio do mar. Segundo 

a classificação de Köppen, o clima é do tipo semiárido quente BSh. A temperatura média e de 

26,7 °C, com precipitação média de 870 milímetros. Área avalizada foi de 0.784 ha, um total 

de 140 plantas de coco anão, com espaçamento de 7 x 8m onde cada fileira de planta possui 

uma linha lateral de polietileno de 70 m de comprimento e diâmetro interno (DI) de 20 mm. 

Cada planta detêm um emissor de 42 L. h-¹ no espaçamento de 7 m entre emissores. A linha de 

derivação e principal ambas possui um diâmetro de 50 mm. 
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A metodologia adotada foi proposta por Keller e Karmelli (1974) adotando quatro linhas 

laterais. As linhas laterais se encontravam na seguinte posição: início setor 1; a 1/3 da linha 

derivação do setor 2; a 2/3 da linha de derivação setor 1; e a última no setor 2, todas contadas a 

partir da primeira linha de cada cavalete. Selecionado as quatro linhas laterais determinaram-se 

os quatro pontos ao longo da lateral, nas posições: primeiro emissor, 1/3 da linha lateral, 2/3 da 

linha lateral e o ultimo emissor. A figura 1, demostra com foi organizado o Layout do esquema 

de seleção dos emissores. 

 

 

Figura 1 - Layout de seleção dos emissores (destacados na cor preta) 

 As equações de 1 a 5, foram utilizadas para determinação dos coeficientes  de 

uniformidade de água. 
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100(%) x
qa

qn
CUD                                                                                                          

(1) 

Coeficiente de uniformidade absoluta (CUa) 

100
2

(%) x
qx

qa

qa

qn

CUa




















                                                                                                                                

(2) 

Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC) 

100)
.

||
1((%) x

qan

qaqi
CUC

N

I



                                                                                (3) 

(3) 

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

1365



 
 

Coeficiente de uniformidade estatístico (US) 

)1(100(%)
qa

Sd
xUS                                                                                                

(4) 

Eficiência de aplicação  (EA) 

CUDKsEA .(%)   (5) 

  

em que: 

qn: média das 25% menores vazões, em L.h-¹;  

qa: média de todas as vazões coletadas, em L.h-¹; 

qx: média das 12,5% maiores vazões, em L.h-¹; 

qi: vazão obtida em cada emissor no campo, L.h-¹;  

n: número de vazões coletadas (adimensional); 

sd: desvio padrão das vazões coletadas. 

Ks: coeficiente adimensional de ajuste para cada tipo de solo;  

 

A Tabela 1 apresenta os valores de Ks para diferentes tipos de solo, coeficiente que 

permite através do CUD, estimar o valor da eficiência de irrigação. 

 

Tabela 1. Valores de Ks para diferentes tipos de solo. 

 

Solo Coeficiente Ks 

Areia grossa ou solo leve  1.15 

Arenoso 1,00 

Limoso 1,05 

Argilo limoso ou argiloso 1,00 

      Fonte: (CARVALHO, 2009) 

Para a interpretação dos valores dos coeficientes analisados (CUD, CUC e US) utilizou-

se da metodologia proposta por Mantovani (2001) e citada por Santos et al. (2012). Apresentada 

na tabela 2. 

 

Tabela 2. Classificação dos coeficientes de uniformidade. 

 

CLASIFICAÇÃO CUD (%) CUC (%) US (%) 
Excelente >90 90-100 >84 
Bom 90-80 80-90 68-84 
Razoável 80-70 70-80 52-68 
Ruim 70-60 60-70 36-52 
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Inaceitável <60 <60 <36 
     Fonte: Mantovani (2001). 

RESSULTADOS E DISCUSSÃO 

 

  A Tabela 3 apresenta os dados obtidos em teste de campo verifica-se que há uma 

variação nos valores obtidos, decorrente da variação de pressão de cada microaspersor por 

lateral e cada lateral na rede distribuição. 

 

Tabela 3 - Valores das medições de vazão para os emissores em L.h-¹ 

 

Setor Emissores Início 1/3 2/3 Final 

1 Início 44,68 45,6 41,08 41,2 

2 1/3 43,2 43,2 43,8 40,8 

1 2/3 41,08 40,96 40,2 41,08 

2 Final 41,68 40,8 43,2 41,8 
 

Confrontando os valores encontrados com os limites propostos por Mantovani (2001), o 

coeficiente de Christiansen (CUC) o coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) o 

coeficiente de uniformidade estatístico (US) são considerados excelentes. 

 

Tabela 4 - Coeficiente de Uniformidade analisados. 

Parâmetros observados (%) Valores encontrados              
CUD  97,7 
CUa  95,5 
CUC  96,7 
UD  86,7 
EA 97,7 

 

A figura 2, demostra que as laterais mais próximas ao cavalete no ponto 1 início e ponto 

2 a 1/3 da derivação, apresentaram maiores vazões do que as localizadas no ponto 3 a 2/3 da 

derivação e o ponto 4 a última lateral, comprovando assim que a variação de pressão e vazão 

no decorrer da lateral aumenta com a sua extensão, e que estes locais são os mais afetados 

quando um sistema apresenta uma baixa eficiência de irrigação. 
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Figura 2 - Variação de vazão (L.h-¹) ao longo da linha de derivação (Esquerda) e ao longo da 

linha de distribuição (Direita).  

 

CONCLUSÃO 

O sistema de irrigação avaliado detém de uma excelente eficiência, garantindo assim o 

uso racional e eficiente dos recursos hídricos, promovendo desta maneira uma irrigação mais 

sustentável.  
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