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 RESUMO:  Este  trabalho  foi  desenvolvido  na  área  experimental  da  Estação

Agrometeorológica do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal

do Ceará, localizada no Campus do Pici, Fortaleza, CE, com a finalidade de avaliar o

desempenho de um sistema de irrigação localizada tipo gotejamento instalado em uma

área cultivada com as culturas consociada feijão caupi cv. BRS Marataoã e capim BRS

Zuri. Os resultados obtidos mostraram que o sistema avaliado apresentou boa eficiência,

de acordo com os valores dos coeficientes de uniformidade e de eficiência de aplicação,

que se apresentaram aos valores recomendados segundo Keller e Karmeli (1974). As

diferenças porcentuais encontradas entre os valores dos coeficientes de uniformidade

calculados na avaliação e os valores estimados pelas equações mostram-se dentro do

aceitável. Recomenda-se realizar avaliações periódicas no sistema em funcionamento,

preferencialmente duas vezes ao ano. Com esta avaliação pode-se evitar os problemas

acima  citados,  obtendo-se  assim  valores  de  uniformidade  e  eficiência  da  aplicação

aceitáveis. 

PALAVRAS - CHAVE: Coeficiente de uniformidade; Manejo de irrigação; 
 Vigna unguiculata.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF AN IRRIGATION SYSTEM LOCATED IN

GRAMINIA CONSORTIUM WITH LEGUMES

SUMMARY:: This study was conducted in the experimental area of the weather station

of the Department of Agricultural Engineering, Federal University of Ceará, located on

the  campus  of  the  Pici,  Fortaleza,  CE,  in  order  to  evaluate  the  performance  of  an

irrigation system located drip type installed in an area cultivated with cowpea cv beans

intercropped cultures. BRS Marataoã and grass BRS Zuri. The results showed that the
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evaluated  system  showed  a  good  efficiency,  in  accordance  with  the  values  of  the

coefficients of uniformity and application efficiency, which presented the recommended

values by Keller and Karmeli (1974). The percentage differences between the values of

the calculated coefficients of uniformity in the assessment and the amounts estimated by

the equations show up within the acceptable. It is recommended to periodically assess

the system in operation, preferably twice a year. This evaluation can avoid the problems

mentioned  above,  thus  obtaining  uniformity  values  and  acceptable  implementation

efficiency.

KEYWORDS: uniformity coefficient; Irrigation management; Vigna unguiculata.

INTRODUÇÃO:  Os  parâmetros  que  permitem  determinar  a  uniformidade  de

distribuição em um sistema de irrigação são de grande importância, pois podem indicar

eventuais problemas que estão ocorrendo no sistema de irrigação (Avelino neto, 2000).

O desempenho técnico do sistema, só é possível quando são associados os conceitos de

eficiência  com  medidas  de  uniformidade,  adequabilidade  da  irrigação  e  perdas,

evidentemente,  deve-se  estabelecer  a  relação  custo/benefício  entre  a  qualidade  da

irrigação e o valor econômico da cultura (Sales, 1997). 

Segundo Valnir Júnior (2000), vários são os fatores que afetam o desenvolvimento

das  plantas,  onde ressalta-se  a  água,  que  em excesso  ou  escassez,  contribui  para  a

diminuição  dos  rendimentos  das  culturas  sendo  assim,  o  seu  manejo  ra-cional,  um

imperativo  na  maximização  da  produção  agrícola. A avaliação  feita  no  sistema  de

irrigação  localizada  pode  evitar  problemas  como  baixa  uniformidade  e  eficiência

obtendo-se assim valores de aplicação aceitáveis (Carvalho et al., 2006). 

A uniformidade da irrigação tem efeito direto no rendimento de culturas, por isso,

é  considerada  como  um  dos  fatores  mais  importantes  no  dimensionamento  e  na

operação de sistemas de irrigação (Barreto Filho et al. 2000). 

A uniformidade de distribuição é uma informação importante para a avaliação de

sistemas  de  irrigação,  principalmente  localizada,  tanto  na  fase  de  projeto  como  no

acompanhamento do desempenho após a implantação, com o intuito de usar a água com

mais eficiência (Carvalho et al., 2011). 

Silva  et  al.  (1997),  recomendam  que  frequentemente  é  necessário  avaliar  o

desempenho de um sistema de irrigação,  a fim de determinar  sua aplicabilidade em
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certas condições. Já Keller & Bliesner (1990) acrescentam que é recomendável, após a

instalação de um sistema de irrigação, avaliar a adequação da irrigação por meio de

testes em campo, para propor ajustes na operação e no manejo, visando maximizar a

eficiência do sistema. 

Assim diante do presente trabalho teve como objetivo analisar, o desempenho de

linhas gotejadoras utilizadas no cultivo de consórcio feijão caupi cv. BRS Marataoã e

capim BRS Zuri, tornando assim possível verificar os coeficientes de uniformidade do

sistema de irrigação localizado.

MATERIAL E MÉTODOS: O experimento foi instalado em uma na área experimental

da  Estação  Agrometeorológica  do  Departamento  de  Engenharia  Agrícola,  da

Universidade  Federal  do  Ceará,  localizada  no  Campus  do Pici,  Fortaleza,  CE,  com

clima Aw' conforme metodologia de Köppen. A estação experimental localiza-se nas

coordenadas 03o 45' S e 38o 33'W, a uma altitude de 19,5m. O sistema de irrigação por

gotejamento avaliado é utilizado para o cultivo em consórcio de feijão caupi cv. BRS

Marataoã com capim BRS Zuri, composto de tubos gotejador alto compensante do tipo

PCJ  (Botão),  da  marca  NETAFIN,  com  emissores  espaçados  entre  si  de  0,5  m,

apresentando, segundo o fabricante, uma vazão nominal de 4,0 L h-1 para uma pressão

correspondente de 0.5 bar. 

A disposição  do  sistema  composta  de  uma  linha  de  principal  de  4,3  m  de

comprimento, sequenciais sendo que 15 linhas laterais com gotejadores, distanciadas

entre si variando de 0,3 m e 0,5 com 6,3 m de comprimento, totalizando uma área de

plantio de 27,09 m2. A estrutura era composta ainda de uma tubulação principal de 1

polegada  e  as  linhas  laterais  de  ½  polegada,  registros  e  uma  caixa  d’água  com

capacidade para 1000 L. 

Para a coleta das vazões foi utilizada a metodologia proposta por Keller e Karmeli

(1974) onde seleciona 16 emissores, a vazão foi obtida pela razão entre o volume e o

tempo,  o  volume foi  coletado com auxilio  de  coletores  que  ficavam em baixo dos

emissores  selecionados  pelo  período  de  3  minutos  e  medido  através  de  provetas

graduadas de 500 mL, o tempo era observado com cronômetros digitais. O processo de

coleta tinha três repetições por emissor. 
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Através  dos  dados  coletados  em  campo  foram  realizados  os  cálculos  para  a

avaliação do sistema de irrigação e obtenção dos coeficientes de uniformidade: CUC

(Equação 1), CUD (Equação 2) e CUE (Equação 3) para os 16 gotejadores avaliados. 
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Em que: CUC é o coeficiente de uniformidade de Christiansen, em %; qi é a

vazão do i- é sim o ponto de emissão, em L h-1; q é a vazão média de todos os pontos

de emissão, em L h-1; n é o número de pontos de emissão.
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Em que: CUD é o coeficiente de uniformidade de distribuição, em %; q25 é a

vazão média dos 25% menores valores de qi, em L h-1.
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Em que: CUE é o coeficiente de uniformidade estatístico, em %; sq é o desvio 
padrão das vazões nos pontos de emissão. 

Os cálculos de CUD, CUC e CUE foram processados com auxílio de planilhas

eletrônicas do Excel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  Os valores do coeficiente de uniformidade de Christiansen

(CUC), e coeficiente de uniformidade estatístico (CUE) apresentados na Tabela 1 al-

cançaram valores superiores a 90%, para o uso em sistemas de irrigação localizada,

exceto coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) foi  inferior 87,21 %, mais

encontra-se assim dentro do limite aceitável.
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Segundo  Bernardo  et  al.  (2006),  os  valores  devem  ser  superior  a  90%  e

recomenda um valor mínimo admitido do coeficiente de uniformidade de Christiansen

(CUC) de 80% dentro da parcela de irrigação. 

O valor  do  coeficiente  de  uniformidade de  distribuição  (CUD) do sistema de

irrigação localizada por gotejamento avaliado (Tabela 1) encontra-se classificado como

bom segundo classificação proposta por Keller e Karmeli (1974), Bralts (1986), ASAE

(1996) a qual especifica como tal valores de CUD superiores a 90%. 

Tabela 1. Valores de CUC, CUD e CUE em %, obtidos.

Coeficientes de
Uniformidade

Valores obtidos em (%)

CUC 93,76
CUD 87,21
CUE 91,05

Dentre os valores dos coeficientes avaliados o CUD apresentou o menor valor,

entretanto em sistemas de irrigação localizada, segundo López et al (1992) e Frizzone&

Dourado Neto (2003), ele é o mais utilizado na avaliação, pois este possibilita uma

medida mais restrita, dando maior peso às plantas que recebem menos água, sendo o

mesmo adotado para o calculo do tempo de irrigação. 

O fato do coeficiente de uniformidade de distribuição (CUD) ser inferior ao CUC

e CUE pode ser explicado por Keller e Karmeli (1974) que considera o CUD o mais

rigoroso para o dimensionamento e a avaliação de sistema de irrigação. 

Os valores  de CUE obtidos  com a  avaliação encontram-se classificados como

excelente  segundo Favetta&Brotel  (2001) que classificam os  valores  de CUE como

excelente (90% ou maior), muito bom (80 a 90%), regular (70 a 80%), péssimo (60 a

70%) e inaceitável (menor que 60%).

CONCLUSÕES:  Os  coeficientes  de  uniformidade  CUC,  CUD  e  o  CUE,  obtidos

através de avaliação do sistema de irrigação Localizado por gotejamento apresentam-se

dentro dos níveis aceitáveis segunda literatura.
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	RESUMO: Este trabalho foi desenvolvido na área experimental da Estação Agrometeorológica do Departamento de Engenharia Agrícola, da Universidade Federal do Ceará, localizada no Campus do Pici, Fortaleza, CE, com a finalidade de avaliar o desempenho de um sistema de irrigação localizada tipo gotejamento instalado em uma área cultivada com as culturas consociada feijão caupi cv. BRS Marataoã e capim BRS Zuri. Os resultados obtidos mostraram que o sistema avaliado apresentou boa eficiência, de acordo com os valores dos coeficientes de uniformidade e de eficiência de aplicação, que se apresentaram aos valores recomendados segundo Keller e Karmeli (1974). As diferenças porcentuais encontradas entre os valores dos coeficientes de uniformidade calculados na avaliação e os valores estimados pelas equações mostram-se dentro do aceitável. Recomenda-se realizar avaliações periódicas no sistema em funcionamento, preferencialmente duas vezes ao ano. Com esta avaliação pode-se evitar os problemas acima citados, obtendo-se assim valores de uniformidade e eficiência da aplicação aceitáveis.
	A disposição do sistema composta de uma linha de principal de 4,3 m de comprimento, sequenciais sendo que 15 linhas laterais com gotejadores, distanciadas entre si variando de 0,3 m e 0,5 com 6,3 m de comprimento, totalizando uma área de plantio de 27,09 m2. A estrutura era composta ainda de uma tubulação principal de 1 polegada e as linhas laterais de ½ polegada, registros e uma caixa d’água com capacidade para 1000 L.


