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RESUMO:  O reuso da água, bem qualitativamente escasso, tem se tornado uma eficiente

alternativa,  principalmente  quando  atrelada  a  sistemas  de  irrigação  por  gotejamento  que

proporcionam um melhor controle de aplicação da água e, consequentemente, a fertilização

do solo devido suas características. Neste trabalho, objetivou-se analisar o desempenho da

irrigação localizada através do uso de gotejadores na aplicação de efluente da castanha do

cajú, observando-se a eficiência deste dispositivo para com o Coeficiente de Uniformidade de

Christiansen e o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUC e CUD). O experimento

foi realizado na Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), onde foi montado em

esquema de unidades. Os resultados obtidos apresentaram valores bastante satisfatórios. Já no

referente à vazão, diagnosticou-se sua diminuição no sistema estudado, fator este advindo da

formação de biofilmes  no interior  dos  gotejadores.  Conclui-se que o sistema de irrigação

avaliado apresenta boa uniformidade de aplicação de água, com relação ao CUD e ao CUC.

PALAVRAS–CHAVE: eficiência  hidráulica;  reuso  de  efluente  industrial;  irrigação

localizada.

UNIFORMITY ASSESSMENT OF AN IRRIGATION SYSTEM WITH

OPERATING DRIPPERS WITH WASTEWATER OF CASHEW NUT PROCESSING

ABSTRACT: The reuse of water  and qualitatively little,  has become an efficient  option,

especially when linked to drip irrigation systems which provide improved application control

of the water and, consequently, the soil fertility due to its characteristics. This study aimed to
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analyze the performance of drip irrigation through the use of drip in the effluent application of

cashew  nuts,  observing  the  efficiency  of  this  device  with  the  uniformity  coefficient  of

Christiansen and uniformity coefficient distribution ( CUC and CUD).  The experiment was

conducted at the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), which was set up in

units scheme. The results showed very satisfactory values. Already with regard to flow, he

was  diagnosed  a  decrease  in  the  studied  system,  a  factor  arising  from the  formation  of

biofilms inside the drippers. It is concluded that the estimated irrigation system shows good

uniformity of application of water, with respect to the CUC and CUD.

KEYWORDS: hydraulic efficiency; reuse of industrial effluent; localized irrigation.

INTRODUÇÃO: 

O reuso da água na agricultura traz inúmeros benefícios, tanto para o meio agrícola,

através  da  substituição  parcial  de  fertilizantes  químicos,  devido a  elevada  carga  orgânica

presente em sua composição, e consequente aumento da produção, quanto para o meio social

e ambiental, por meio a redução dos impactos através da minimização da contaminação dos

corpos hídricos receptores e a própria reutilização dos resíduos líquidos, atividade está que

tem  chamado  bastante  a  atenção  de  pesquisadores  pelo  fato  da  água,  indiscutivelmente

necessária  a  qualquer  atividade,  estar  se  tornando  um  recurso  qualitativamente  escasso

(SILVA 2012; SOUSA et al., 2006).

Tal prática de reuso quando atrelada a um sistema de irrigação munido por uma boa

eficiência de aplicação do efluente e que proporcione baixo risco de contaminação do produto

agrícola  e  operadores  no  campo,  características  marcadas  pelo  gotejamento  que  possui,

também,  emissores  com  alta  suscetibilidade  ao  entupimento  em  razão  da  formação  de

biofilme (Batista, 2007), mostra-se uma atividade promissora e sustentável. 

Embasados nesta perspectiva, o presente trabalho teve como objetivo avaliar um sistema

de irrigação operando com efluente industrial proveniente da castanha do caju e verificar sua

eficiência a partir do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC) e do Coeficiente de

Uniformidade de Distribuição (CUD), a fim de analisar seus efeitos na distribuição da referida

água residual.

MATERIAL E MÉTODOS: 
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O trabalho foi realizado na Unidade Experimental de Reuso de Água (UERA) instalada

no  Parque  Zoobotânico  da  Universidade  Federal  Rural  do  Semi  -  Árido  (UFERSA)  em

Mossoró-RN, sob coordenadas geográficas 5º12’27” de latitude sul e 37º19’21” de longitude

oeste. Na Figura 1 está apresentada a imagem aérea da UERA no Campus da UFERSA em

Mossoró-RN.

Figura 1. Imagem aérea da área experimental situada na UERA/UFERSA em Mossoró-RN.

Para  tal  efetivação,  foi  utilizada  água residual  tratada  oriunda do processamento  da

castanha  de  caju,  proveniente  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  indústria  de

beneficiamento  da  castanha  de  caju,  AFICEL,  localizada  em Mossoró,  no  estado do Rio

Grande  do Norte,  sendo  a  coleta  realizada  após  a  última  etapa  do  tratamento.  O tanque

localizado  na  UERA  era  reabastecido  semanalmente  com  1,0  m3  deste  efluente,  para

reposição  das  perdas  de  água.  As  águas  eram  trazidas  em  bobonas  apropriadas  com

capacidade para 1,0 m3.

Para os ensaios, foi montada uma bancada experimental em alvenaria na UERA com 2,0

m de largura por 8,0 m de comprimento, dotada de piso impermeabilizado com declividade de

1% e possuindo uma canaleta com declividade de 2% para recirculação do efluente visando à

minimização  das  perdas  por  evaporação.  A  jusante  desta  bancada  foi  construído  um

reservatório em alvenaria com capacidade armazenadora para 5,0 m3. No interior da bancada

experimental foram montadas quatro unidades de irrigação por gotejamento compostas de: um

conjunto motobomba de 1,0 cv, um hidrômetro com capacidade para 1,5 m3 h-1, um filtro de

tela com aberturas de 130 μm, linha de derivação em PVC de 32 mm e linhas laterais de

polietileno com diâmetro nominal de 16 mm dotadas com os gotejadores.

O tipo de gotejador avaliado, de acordo com o fabricante, foi selecionado com base na

sua  menor  suscetibilidade  ao  entupimento  e  por  ser  muito  comercializado  no  mercado

nacional (Tabela 1). 
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Os gotejadores são dotados de labirintos tortuosos com saliências que provocam um

regime de escoamento turbulento que ameniza a sedimentação de partículas em seu interior. A

Figura 2 apresenta o modelo de gotejador utilizado no experimento.

Figura 2. Ilustração do gotejador, utilizado na aplicação da água residual gerada no

processamento da castanha de caju.

Tabela 1. Características do gotejador (G) utilizado nos ensaios: vazão nominal (Q),

dispositivo de autocompensação (DA), área de filtração (A), comprimento do labirinto

(L), faixa de pressão recomendada (P) e espaçamento entre emissores (EE).

G DA Q (L h-1) A (mm2) L (mm) P (kPa) EE (m)

G Não 1,65 5,0 58 55 0,3

No início de cada linha de derivação foram instalados registros de gaveta para controle

da  pressão  de  serviço  na  unidade  de  irrigação  por  gotejamento  (140  kPa).  Na  linha  de

derivação da unidade de irrigação foram instaladas a linhas com os gotejadores. 

As unidades de irrigação por gotejamento funcionaram, em média, quatro horas por dia

até completar 120 h. Nesse período, as vazões dos gotejadores, a uniformidade de aplicação

de efluente, o volume de efluente aplicado diariamente e as características físicas, químicas e

biológicas do efluente foram determinadas.

A vazão foi medida em sete gotejadores de todas as linhas laterais  das unidades de

irrigação por gotejamento, coletando-se o volume aplicado durante três minutos.

A pressão de serviço foi medida diariamente com um manômetro de glicerina graduado

de 0 a 4 atm. 

O desempenho dos sistemas foi avaliado a cada 20 h durante o período de aplicação do

efluente.  O  cálculo  da  uniformidade  de  aplicação  do  efluente  foi  feito  aplicando-se  as

equações 1, 2 e 3.
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Em  que: CUC  -  Coeficiente  de  Uniformidade  de  Christiansen,  %;  qi  -  vazão  de  cada

gotejador, L h-1; q  - vazão média dos gotejadores, L h-1; ne - número de gotejadores

q

q
100CUD %25= (2)

Em que: CUD - Coeficiente de Uniformidade de Distribuição, %; q25% - média de 25% do

total dos gotejadores com as menores vazões, L h-1; e q  - vazão média dos gotejadores, L h-

1

q
CVQ

qσ= (3)

Em que: CVQ - Coeficiente de Variação da Vazão dos Gotejadores, %;  Q - desvio-padrão

das vazões dos gotejadores, L h-1; e q  - vazão média dos gotejadores, L h-1

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

De  acordo  com  a  metodologia  de  Montovani  (2001),  utilizada  para  calcular  os

Coeficientes de Uniformidade, de Christiansen e de Distribuição (CUC e CUD), constatou-se

que o sistema de irrigação avaliado apresentou resultado satisfatório, correspondendo, assim,

às  exigências  do  referido  autor  para  um  CUC  >  90 considerado  excelente,  tendo  sido

encontrado  96,03%,  e  >  84 para  CUD  também  excelente,  cujo  valor  encontrado  foi  de

94,02%.

Em contrapartida o CVQ apresentou resultado de 5,24%, enquanto que a vazão média

dos gotejadores apresentou valor correspondente a 1,78 L/h. Este valor indica uma ligeira

diferença com relação aos dados fornecidos no catálogo do produto, ato certamente ocorrido

devido  à  presença  de  partículas  sólidas  na  água  residuária  e,  apresentação  de  biofilme

bacteriano instalado nos labirintos  dos emissores,  causando obstrução parcial  ao longo da

linha lateral.

Tabela  2.  Níveis  de  Coeficiente  de  Uniformidade  de  Christiansen  (CUC),

Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) e Coeficiente de Variação

da Vazão dos Gotejadores (CVQ).
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G CUC (%) CUD (%) CVQ (%) Q

96,03 94,02 5,24 1,78

Tabela 3.  Classificação dos valores do desempenho de sistema de irrigação por

aspersão em função do CUC e CUD.

CLASSIFICAÇÃO                        CUC              CUD
Excelente                        >90              >84

Bom                        80-90                         68-84

Razoável                        70-80             52-68

Ruim                        60-70             36-52

Inaceitável                        <60              <36
Fonte: MONTOVANI (2001)

CONCLUSÕES: 

O  sistema  de  irrigação  apresentou  valores  considerados  excelentes  para  ambos  os

coeficientes de uniformidade (CUC e CUD). 
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