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RESUMO: A avaliação da eficiência e da uniformidade de sistemas de irrigação em nível de campo

contribuem para atenuar as perdas que ocorrem durante e após a aplicação de água pelo sistema.  Com

isso,  o  objetivo  deste  trabalho foi  avaliar  o  desempenho de  um sistema de  irrigação por

aspersão em malha, instalado em uma área de pastagem de capim tanzânia no município de

Pentecoste-CE.  A uniformidade de  aplicação de  água do sistema foi  estimada  através  do

Coeficiente  de  Uniformidade  de  Christiansen  (CUC),  Coeficiente  de  Uniformidade  de

Distribuição (CUD) e o Coeficiente Estatístico (CUE). Com base nos valores encontrados

conclui-se que o sistema de irrigação avaliado se encontra comprometido, uma vez que todos

os  parâmetros  de  desempenho  avaliados  apresentaram baixos  valores,  classificados  como

ruins quando comparados aos recomendados pela literatura.
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WATER APPLICATION UNIFORMITY ASSESSMENT IN AN IRRIGATION

SPRINKLER SYSTEM IN THE MUNICIPALITY OF PENTECOST-CE

SUMMARY: The evaluation of the efficiency and uniformity of field-level irrigation systems

contribute to mitigate the losses that occur during and after the application of water through

the system. Thus,  the aim of  this  study was to  evaluate  the performance of  an irrigation

system by spraying mesh, installed in a Tanzania grass pasture area in the municipality of

Pentecost-CE.  The  uniform  water  application  system  was  estimated  by  Christiansen

Uniformity Coefficient (CUC) Uniformity of distribution coefficient (CUD) and statistical

coefficient (CUE). Based on the values we found it is concluded that the estimated irrigation

system is compromised, since all performance parameters evaluated exhibited lower values

classified as bad when compared to the recommended by the literature.

Keywords: uniformity coefficient, irrigation, Panicum maximum cv. Tanzania.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, em virtude das instabilidades climáticas com consequência direta na

distribuição das chuvas, a evolução da pecuária brasileira se deve basicamente a participação

da irrigação no agronegócio e dentre os métodos de irrigação mais utilizados em pastagens,

destacam-se os sistemas pressurizados, principalmente os sistemas de irrigação por aspersão,

nos quais os mais utilizados são pivô central e a aspersão em malha (DRUMOND; AGUIAR,

2005).  

Segundo Drumond e Fernandes (2004), em um sistema de irrigação por aspersão em

malha, as linhas laterais são interligadas em malha e enterradas, assim como a linha principal

e  a  de  derivação.  Possui  como  características  principais:  baixo  consumo  de  energia,

possibilidade de divisão da área em várias subáreas, facilidade de operação e manutenção,

possibilidade de fertirrigação e baixo custo de instalação e manutenção.

Em  qualquer  projeto  de  irrigação,  é  necessário  verificar  se  as  condições  previstas

inicialmente estão sendo atendidas no campo. Na avaliação devem-se considerar as condições

de  pressão,  vazão,  lâminas  d’água  aplicadas  e  uniformidade  de  aplicação,  entre  outros

parâmetros (MANTOVANI et al., 2009). No entanto, a avaliação do desempenho de sistemas

de irrigação ainda é pouco frequente na maioria das propriedades rurais e quando se faz tal

avaliação, estas são geralmente executadas sem nenhuma assessoria e, de uma maneira geral,

não conseguem retribuir aos produtores os incrementos de produção em material vegetal da

forma esperada (DRUMOND, 2006).

Diante do exposto, objetivou-se com o presente trabalho avaliar a qualidade da irrigação

de  um  sistema  por  aspersão  em  malha,  operando  em  condições  de  campo,  mediante  a

quantificação  de  parâmetros  de  desempenho  em uma  área  cultivada  com  capim tanzânia

(Panicum maximum), localizada na Fazenda Experimental Vale do Curu - FEVC/CCA/UFC,

no município de Pentecostes – CE.

MATERIAL E METÓDOS

O experimento foi conduzido em campo, no mês de setembro de 2015, no Perímetro

Irrigado Curu-Pentecoste, na área irrigada AT1, pertencente à Fazenda Experimental Vale do
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Curu - FEVC, da Universidade Federal do Ceará - UFC, no Município de Pentecoste –CE. O

solo foi caracterizado como Neossolo Flúvico, textura franco arenosa (EMBRAPA, 2006). O

clima da região, segundo a classificação de Köppen, é BSw’h’, isto é, semiárido com chuvas

irregulares, com duas estações climáticas bem definidas, com precipitação anual de 800,9

mm, temperatura média anual de 27,1 °C e umidade relativa média do ar de 74%.

O sistema avaliado é do tipo aspersão convencional em malha onde foi realizado o teste

em um piquete pelo período de duas horas coincidindo com o tempo de irrigação adotado

pelos irrigantes da área. O material utilizado para essa avaliação consistia de coletores da

marca  Fabrimar,  proveta,  cronômetro,  tubo  Pitot,  recipiente  com  capacidade  de  11  L,

mangueiras,  trena  métrica  e  anemômetro  portátil.  Na  demarcação  da  área  os  coletores

pluviométricos foram espaçados em quadrículas de 3 x 3 m, colocados a uma altura média de

60 cm, em relação à superfície do solo, e posicionados entre seis aspersores, perfazendo um

total de 24 unidades na área.

A vazão  determinada  representou  a  média  aritmética  de  três  repetições  para  cada

aspersor.  A velocidade do vento foi medida durante o teste em intervalos regulares de 10

minutos com o auxílio de um anemômetro portátil e a pressão de serviço de cada aspersor por

meio de um tubo Pitot. A evaporação ocorrida durante o teste foi medida com base em um

volume de água conhecido acondicionado em quatro distintos coletores, fazendo-se, ao final

do teste, a diferença entre o volume inicial e o volume final.

Ao  término  do  teste,  fizeram-se  as  medições  dos  volumes  de  água  coletados,  com

auxílio de uma proveta graduada de 500 ml. 

O Coeficiente  de  Uniformidade de  Christiansen foi  obtido  por  meio  da  equação  1,

descrita abaixo:
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em que, 

CUC - Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, em percentagem; 

n - número de coletores; 

Xi - altura de precipitação coletada no i-ésimo coletor; 
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X
- lâmina média aplicada. 

O  cálculo  do  Coeficiente  de  Uniformidade  de  Distribuição  (CUD)  foi  realizado

considerando a equação 2: 

X

x
CUD ⋅= 100

                                                                                                   (2)

em que, 

x
- lâmina média de 25% dos pluviômetros com as menores precipitações; 

X
- média das precipitações, considerando todos os pluviômetros. 

O  coeficiente  de  uniformidade  estatístico  (CUE)  é  outro  parâmetro  que  pode  ser

utilizado para a determinação da uniformidade de sistemas de irrigação e foi calculado pela

equação 3: 
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em que, 

S - desvio padrão dos dados de precipitação, e 

X
- média das precipitações, mm. 

O desvio padrão dos dados de precipitação foi determinado a partir da equação 4:
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em que, 

Xi - lâmina observada no coletor i, mm; 

X
- média das precipitações, mm; 

N- número de coletores.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Referente à uniformidade de distribuição de água,  verificou-se que o Coeficiente de

Uniformidade de Christiansen (CUC) e a Uniformidade de Distribuição (CUD) apresentaram

valores reduzidos, abaixo de 65%. O CUC apresentou o valor de 64% e o CUD, 50%, valor

ainda inferior ao valor de CUC, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Parâmetros técnicos de desempenho atual do sistema de irrigação por aspersão de

um piquete: Coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de uniformidade

de distribuição  (CUD),  Coeficiente  de  uniformidade  estatística  (CUE).  Pentecoste,  Ceará,

2015.

CUC (%) CUD (%) CUE (%)

64 50 53,9

De acordo com Mantovani (2001), os coeficientes obtidos na avaliação do desempenho

do sistema de irrigação implantado no piquete apresentaram valores ruins, não alcançando a

classificação  razoável  de  seu  desempenho  aceitável  e  demonstrando  um  desempenho

inadequado, conforme Tabela 2.

Tabela 2 – Classificação dos valores de desempenho de sistemas de irrigação por aspersão

convencional em função do CUC, do CUE e do CUD

Classificação
CUC US CUD

(%)

Excelente >90 90-100 >84

Bom 80-90 80-90 68-84

Razoável 70-80 70-80 52-68

Ruim 60-70 60-70 36-52

Inaceitável  <60 <60 <36
Fonte: Mantovani (2001).

Em relação ao CUE, segundo intervalos definidos pela ASAE (1996) expostos na Tabela

3, o piquete avaliado apresentou valores classificados como razoável.

Tabela 3 - Comparação de uniformidades referentes ao Coeficiente de uniformidade estatística

(CUE), segundo ASAE (1996).

Grau de Aceitabilidade CUE
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Excelente 100-95

Bom 90-85

Normal 80-75

Ruim 70-65
Inaceitável <60

Segundo Martins (2009), a baixa uniformidade de aplicação de água de sistemas de

irrigação por aspersão convencional se deve, em grande parte, ao mau dimensionamento do

projeto e a ausência de manejo do sistema, o que contribui também para as elevadas perdas de

distribuição  de  água,  a  exemplo  do observado  na  avaliação  do  sistema,  onde  apresentou

perdas em torno de 75%. Comumente, valores baixos de uniformidade determinam maiores

consumo de água e energia, maiores perdas de nutrientes por deflúvio superficial e percolação

profunda.

       

CONCLUSÃO

A  distribuição  da  água  de  irrigação  na  área  do  piquete  em  estudo  encontra-se

comprometida, uma vez que todos os coeficientes de uniformidade avaliados apresentaram

valores  ruins  quando  comparados  aos  recomendados  pela  literatura,  o  que  é  refletido  no

desenvolvimento da pastagem, comprovado pela alta heterogeneidade do dossel forrageiro.
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