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RESUMO: Este  trabalho  foi  conduzido  na  área  experimental  do  Campus  da

Universidade  do  Estado  da  Bahia,  no  ano  de  2015  em dois  sistemas  de  irrigação

localizada, tendo como objetivo avaliar a uniformidade e o desempenho da irrigação na

cultura da Atemóia e do meloeiro, no primeiro avaliou-se um sistema de irrigação por

microaspersão e o segundo um sistema por gotejamento, respectivamente. Utilizou-se o

comparativo entre coeficiente de uniformidade de Christiansen-CUC, o coeficiente de

uniformidade de Wilcox-Swailes-CUE, o coeficiente de uniformidade de Hart-CUH e o

coeficiente de uniformidade de distribuição - CUD, para representar a distribuição da

água  do  sistema  de  irrigação.  No  que  se  refere  aos  parâmetros  para  o  sistema  de

microaspersão, CUC, CUE e CUH classificados como excelente e o CUD como bom,

para o gotejamento todos os coeficientes de Uniformidade foram considerados como

excelentes. Os problemas encontrados podem ser solucionados com uma manutenção

periódica do sistema e de tratos culturais. Os dois sistemas avaliados apresentaram-se

exímio índice de uniformidade de aplicação.  

Palavras-chaves: Coeficiente, gotejamento, aspersão.

SUMMARY: This work was conducted in the experimental area of the campus of the

University  of  the  State of  Bahia, in  2015 in  two of drip  irrigation systems,  and  to

evaluate the consistency and performance of irrigation in the culture of atemóia and

melon, the first evaluated whether an irrigation system for a system and second drip

respectively.  We  used  the comparison  between uniformity  coefficient Christiansen,

CUC,  the  uniformity  coefficient Wilcox-Swailes-CUE,  the  uniformity  coefficient of

Hart-CUH  and distribution uniformity  coefficient - CUD to  represent  the water

distribution irrigation  system. As regards  parameters for  the micro-sprinkler system,

CUC, CUH CUE and ranked as excellent and CUD as good, for all the drip uniformity

coefficient  were regarded as excellent.  The problems can be solved with a  periodic

system maintenance and cultivation.  The  two systems  evaluated showed up expert

application uniformity index.
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 INTRODUÇÃO

Segundo Luna et. al (2013) a agricultura irrigada tem sido uma importante tática

para  o  aprimoramento  da  produção  de  alimentos,  promovendo  desenvolvimento

econômico, social e ecológico, que possibilita a geração de emprego e renda. Contudo, a

escassez  e  a  disponibilidade  de  água  tem  se  tornado  cada  vez  mais  limitante

necessitando o uso racional dos recursos hídricos. 
De acordo com Martins et al. ( 2013) a avaliação periódica da uniformidade de

aplicação de água e a adoção de práticas de manejo são fundamentais, independente do

sistema de irrigação.  Uma vez instalado um projeto de irrigação, é necessário verificar

se as condições previstas inicialmente se confirmam em campo.  Para tanto,  deve-se

avaliar as condições de pressão, vazão e lâminas d’água aplicadas a fim que se possam

realizar  possíveis  manutenções  e  com isso  manter  a  homogeneidade  do  sistema  de

irrigação. (SILVA & SILVA 2005).
A atemóia (Annonacherimola Mill x Annonasquamosa, L.) é um híbrido que tem

algumas das boas características da cherimóia, associadas a outras da fruta do conde.

Vislumbra-se, porém, um potencial de demanda da atemóia para consumo in natura, no

mercado interno. Por isso, a área cultivada está crescendo, principalmente no Submédio

São Francisco. (Santos, et al. 2001).
Na região do nordeste, cultura do melão (Cucumis melo L.) merece destaque,

pois esta  oleráceas em 2007 apresentou uma área cultivada de aproximadamente 1,27

milhões de ha, com produção de 26,8 milhões de toneladas, o que proporcionou uma

produtividade média de 21 t/ha (FAO, 2009).
Diante do exposto,  objetivou-se avaliar Uniformidade e fatores que afetam o

desempenho de dois sistemas de irrigação (microaspersão e  gotejamento)  no campo

experimental da Universidade do Estado da Bahia, juazeiro-BA.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido em duas áreas experimentais do DTCS da UNEB na

cidade de Juazeiro-BA, no ano de 2015. O primeiro em um pomar de atemóias com 9,5

anos de idade, com espaçamentos de 6,0 X 5,0 m, onde foi avaliado um sistema de

irrigação por microaspersão e o segundo em uma área ocupada com cultivo de melão

com o espaçamento 3,0 x 0,5 m, o sistema de irrigação avaliado neste caso foi o por

gotejamento.  Utilizou-se  o  comparativo  entre  coeficiente  de  uniformidade  de

Christiansen-CUC  (1942),  o  coeficiente  de  uniformidade  de  Wilcox-Swailes-CUE

(1987),  o  coeficiente  de  uniformidade  de  Hart-CUH  (1971)  e  o  coeficiente  de
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uniformidade de distribuição - CUD, para representar a distribuição da água do sistema

de  irrigação.  Para  a  determinação  dos  coeficientes  de  uniformidade  utilizou-se  a

seguinte equação:
Coeficiente de uniformidade de Christiansen – CUC

                                                                        (Equação 1)
Sendo: N é o número de observações; qia vazão de água aplicada no ponto i sobre a

superfície do solo; xméd a vazão média aplicada.
Coeficiente de uniformidade de Wilcox-Swailes – CUE

                                                                                      (Equação 2)

Sendo: xméda vazão média aplicada pelos emissores e Sd o desvio padrão das vazões de

emissão, em relação à média. 
Coeficiente de uniformidade de distribuição – CUD

                                                                                           (Equação 3)
Sendo:  x25 a  média  da  vazão  dos  emissores  do  menor  quartil  e  xméda  vazão  média

aplicada pelos emissores 
Coeficiente de uniformidade de Hart-CUH

                                                                                   (Equação 4)
Sendo:  xméd a vazão média aplicada pelos emissores e Sd o desvio padrão das vazões de

emissão.
Na Primeira área, pomar de atemóia, foram selecionadas quatro linhas laterais

(1/4, 2/4,3/4 e 4/4), foram avaliadas todos os microaspersores, pois eram apenas quatro,

totalizando 16 microaspersores. Na aferição da vazão, foram coletados volume de água

em período determinado, para isto utilizou-se um cronômetro com o tempo estipulado

em 5 segundos e em seguida o volume foi quantificado em uma bureta graduada .
Na segunda área, cultivo de melão amarelo irrigado por gotejamento, a coleta

das vazões dos emissores para o cálculo da uniformidade de irrigação, foi feito ao longo

das linhas laterais sendo selecionado quatro, a coleta de vazão em quatro pontos de 1/4,

2/4, 3/4 e 4/4 do comprimento. Na aferição da vazão, foram coletados volume de água

em período determinado, para isto utilizou-se um cronômetro com o tempo estipulado

em 1 minuto e em seguida o volume foi quantificado em uma bureta graduada.
Além das medições de vazões, fez-se um levantamento das condições atuais dos

equipamentos que compõem o sistema de irrigação, com intuito de identificar possíveis
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problemas que afetem o desempenho e com isso apresentar propostas viáveis para a

resolução dos mesmos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 
Os valores dos coeficientes de Uniformidade de Distribuição se encontram na

tabela  1.  O Coeficiente  de Uniformidade de Christiansen (CUC),  para o sistema de

microaspersor  foi  de  99,99%  e  para  o  sistema  de  gotejamento  96,13%,  sendo

considerados excelente por Mantovani (2001) aqueles que se encontram acima de 90%.

No que se refere ao gotejamento os resultados foram superiores aos de Evangelista et al.

(2015) avaliando o desempenho do sistema de irrigação por gotejamento na cultura do

meloeiro obteve valores de CUC de 86,3%, sendo classificado como bom. 
Em  relação  ao  Coeficiente  de  Uniformidade  de  Distribuição  (CUD),  foram

encontrados  valores  de  88,49%  e  95,35  para  o  de  microaspersão  e  gotejamento,

respectivamente. De acordo com Frizzone et al.(2012) os resultados são classificados

como excelentes são os maiores que 90% e bom entre 80 a 90%. Assim a microaspersão

apresentou CUD excelente e o gotejamento como bom.
A avaliação  do  Coeficiente  de  Uniformidade  Estatístico  (CUE)  apresentou

valores de 92,31% e 96,86 para microaspersão e gotejamento, respectivamente, sendo

interpretados como excelentes, pois foram maiores que 90% de acordo com Frizzone et

al. (2012). Este coeficiente têm importância para sistemas de irrigação que apresentem

problemas de obstrução ou danos físicos.
O Coeficiente de Uniformidade de Hart (CUH) apresentou valores excelentes

para os dois sistemas avaliados, pois foram acima de 90% e sua informação pode ser

utilizada para realizar a previsão da produção, desde que se tenha a função de produção

água-cultura de acordo com Paz et al.(2002). 

Tabela 1: Valores e classificação do desempenho dos sistemas de irrigação em função
dos coeficientes de uniformidade de distribuição (CUC, CUD, CUE e CUH).

Parâmetros 
Microaspersão Sistema de gotejo  

(%) Classificação (%) Classificação

CUC 99,99 Excelente 96,13 Excelente

CUD 88,49 Bom 95,35 Excelente

CUE 92,31 Excelente 95,86 Excelente

CUH 99,99 Excelente 96,13 Excelente

Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de Uniformidade Estatístico (CUE), Coeficiente de
Uniformidade de Hart (CUH) e Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD)
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No que se refere aos fatores que afetam o desempenho do sistema de irrigação,

na área da atemóia foram identificados durante a vistoria alguns problemas que podem

estar afetando o desempenho do sistema, tais como: a) entupimento dos emissores, onde

foi  observado  microaspersores   com  problemas  de  funcionamento,  com  orifício

bloqueado  por  formigas  e  partículas  de  matéria  orgânica;  b)  inclinação do emissor,

alguns emissores encontra-se bem inclinados com o jato sendo direcionado na posição

vertical, modificando a distribuição, irrigando apenas um parte da copa; c) vazamento e

mangueira dobrada, Foram encontrados diversos vazamentos na área, comprometendo a

eficiência do sistema, além do desperdício de água  e d) Plantas invasoras, em algumas

copas,  encontrou-se  uma  grande  quantidade  de  plantas  invasoras  comprometendo  a

distribuição de água dos emissores, bem como aumentando a competição pela absorção

de água com a cultura principal.
Para a resolução desses problemas propõe-se vistoria periódica, fazendo limpeza

manual  dos  emissores  entupidos,  reparação  dos  vazamentos,  limpeza  das  copas  das

plantas  para retirada das  plantas  invasoras,  limpeza dos filtros,  abertura dos  fins  de

linhas  para  limpeza  das  mangueiras  e  substituição  de  mangueira  e  emissores

danificados.
Para  o  sistema  de  gotejamento,  na  área  do  meloeiro,  identificaram-se

vazamentos  em tubos  polietileno,  cabeçote  e  válvulas  de  comando.  Para  resolução

destas questões sugerimos reparações nesses equipamentos para reduzir a perda de água

e consequentemente promover uma maior eficiência do sistema de irrigação. 

CONCLUSÃO
Os sistemas avaliados apresentaram valores de CUE, CUH e CUD acima de

90%, classificados, portanto, como excelentes.
O sistema de irrigação por microaspersão apresentou valores de CUD de 88,49%

sendo classificado como bom e o gotejamento de 95,35% sendo caracterizado como

excelente.
Os  dois  sistemas  avaliados  apresentaram-se  excelente  uniformidade  de

aplicação.
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