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RESUMO 
 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição de aplicação de água de um sistema de 
irrigação por aspersão convencional, operando em dois espaçamentos distintos, através da descrição da 
variabilidade espacial utilizando técnicas geoestatísticas. Foi determinado o coeficiente de uniformidade de 
Christiansen e avaliada a variabilidade espacial por meio de semivariogramas experimentais. O primeiro 
cenário apresentou baixa uniformidade de aplicação de água e o segundo cenário alta uniformidade. As 
lâminas de ambos os cenários apresentaram estrutura de dependência espacial, sendo essa estrutura 
responsável por 100% da variação total.  
 
PALAVRAS CHAVE: Krigagem; Semivariograma; Uniformidade de aplicação de água. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
Com a ampliação das atividades do setor agrícola irrigado e do consumo de 

recursos hídricos, cresce também a preocupação com as questões ambientais, 
principalmente no que diz respeito à disponibilidade e utilização da água, tornando-se 
necessário o desenvolvimento e utilização de metodologias que permitam o manejo mais 
eficiente desse recurso (MANTOVANI, 2013). Isto posto, Rezende et al., (2002) salientam 
a importância dos sistemas de irrigação proporcionarem uma distribuição de água 
uniforme. 

A uniformidade de aplicação de água influencia diretamente na produtividade e no 
custo de irrigação, uma vez que, a baixa uniformidade provoca excesso de água em 
alguns pontos da área e déficit em outros. Portanto, a avaliação da uniformidade de um 
sistema é um dos indicadores mais importantes a ser avaliado (SOUZA et al., 2005). 

As ferramentas geoestatísticas podem ser utilizadas para descrever a 
variabilidade espacial dos valores de lâminas de água aplicada por sistemas de irrigação, 
permitindo caracterizar, dentro do domínio estudado, as áreas que recebem maior ou 
menor quantidade de água. Portanto, o presente estudo tem como objetivo avaliar a 
distribuição de aplicação de água de um sistema de irrigação por aspersão convencional, 
operando em dois espaçamentos distintos utilizando técnicas geoestatísticas. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os ensaios foram realizados no Centro Técnico de Irrigação (CTI) da Universidade 
Estadual de Maringá, localizado no município de Maringá – PR. A área experimental foi 
delimitada com dimensões de 6,0 m de largura e 24,0 m de comprimento, considerando 
os eixos x e y, respectivamente. O sistema de irrigação utilizado foi do tipo aspersão 
convencional fixo, composto por uma linha principal e duas linhas laterais adjacentes, 
espaçadas em 6,0 m e instaladas no sentido longitudinal da área (Figura 1). As duas 
linhas laterais possuíam 24,0 m onde foram instalados cinco tubos de elevação 
espaçados em 6,0 m, para instalação dos aspersores. Os aspersores utilizados foram da 
marca Fabrimar modelo Eco A232 e apresentavam combinações de bocais de 4,2 x 3,0 
mm com vazão igual a 1,52 m³h-1 e raio irrigado de 14 m. Os mesmos foram instalados a 
um metro de altura e submetidos à pressão de serviço de 250 kPa. 
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Foi instalado uma malha regular de coletores dispostas na delimitação de 3,0 m x 
24 m, sendo espaçadas com 2,0 m de distância (Figura 1), com diâmetro de bocal igual a 
0,08 m, apoiado a uma haste metálica, para a coleta da precipitação dos aspersores na 
superfície da área, possibilitando mensurar a lâmina aplicada através da irrigação.  

Foram avaliadas duas irrigações com espaçamentos distintos de aspersores na 
área. Conforme Figura 1, a primeira irrigação foi composta por seis aspersores operando 
nos pontos P2,P3,P4,P7,P8 e P9 e a segunda irrigação composta por cinco aspersores 
com arranjo triangular, operando nas posições P2,P4,P6,P8 e P10. 

 

 
Figura 1: Croqui da área experimental. 

Fonte: Os autores. 

 
A uniformidade de aplicação de água foi determinada através da metodologia 

proposta por Christiansen (1942). Buscou-se através da análise de estatística descritiva e 
exploratória confirmar que o processo estocástico da variável aleatória em estudo atende 
a hipótese de estacionaridade no mínimo intrínseca, possibilitando a avaliação da 
estrutura de dependência espacial por meio de análises variograficas. Para que houvesse 
o ajuste de um único modelo teórico, os semivariogramas experimentais referentes aos 
dois cenários estudados foram escalonados conforme descrito por Vieira et al., (1997). 
Para analisar o grau da dependência espacial utilizou-se a classificação de Cambardella 
et al., (1994). O modelo ajustado ao semivariograma foi utilizado para proceder à 
interpolação por krigagem dos valores de lâminas em locais não amostrados, tornando 
possível a construção de superfícies destes valores na área experimental.  
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
A estatística descritiva referente à lâmina de água coletada nos dois cenários (C1 e 

C2) está apresentada na Tabela 1. Os valores de lâmina para C1 apresentam média igual 
a 22,38 mm, porém, uma alta amplitude interquartílica, bem como um alto coeficiente de 
variação (38,06%), indicando maior dispersão dos valores em torno da média, 
caracterizando, portanto, uma irrigação com baixa uniformidade de aplicação dentro da 
área, apresentando um valor de coeficiente de uniformidade de Christiansen 
(CUC=68,30%),  Conforme os valores de ks e kc, a distribuição encontra-se simétrica, em 
contrapartida, o valor da mediana próximo ao quartil superior indica que a distribuição não 
é normal. Vale ressaltar que para utilizar as ferramentas geoestatisticas não é necessário 
que a função seja normal, apenas que seja simétrica.  

Para o segundo cenário, nota-se que uma menor amplitude interquartílica e um 
baixo valor de CV (15,94%), caracterizando uma irrigação de alta uniformidade como 
pode ser comprovado pelo seu elevado valor de CUC (86,76%). Assim como para o 
cenário 1, os valores de ks e kc próximos a zero e a média próximo a mediana, permitem 
assumir uma distribuição simétrica dos dados 
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Tabela 1: Estatística descritiva da lâmina coletada na área nos dois cenários em estudo. 

  Lâmina (mm) 

  N Média Md Mín Máx QI QS S CV(%) Ks Kc 

C1 87 22,38 24,89 1,43 38,97 13,46 28,15 8,52 38,06 -0,71 -0,60 

C2 86 30,08 30,19 15,10 42,43 26,52 34,27 4,80 15,94 -0,11 0,04 

Fonte: Dados da pesquisa 

 
Para Frizzone et al., (2011) o valor mínimo aceitável para o CUC é 80%, porém, 

valores inferiores podem ser aceitáveis quando a precipitação pluvial for considerável 
durante o ciclo da cultura e/ou o custo do sistema for pequeno de modo a compensar a 
redução da receita líquida com as perdas de produção. 

O semivariograma experimental escalonado é apresentado na Figura 2 onde é 
possível observar a existência de uma estrutura de dependência espacial, a qual é 
descrita por meio de um modelo esférico para os 2 cenários. O modelo apresenta alcance 
de 6,991 m, patamar de 1,210 e o efeito pepita de 0,006. Como o efeito pepita é 
praticamente zero, a dependência espacial é classificada como forte (CAMBARDELLA et 
al., 1994) e tendo a estrutura de dependência espacial responsável por 100% da variação 
total. 
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Figura 2: Semivariograma experimental escalonado ajustado aos dados de lâmina. 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

A Figura 3 apresenta a distribuição das lâminas de água aplicadas nos dois 
cenários em estudo.  

 
Figura 3: Distribuição espacial dos valores de lâmina aplicada. 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Assim como observado pelo baixo valor de CUC para C1, a lâmina aplicada é 
irregular dentro da área em estudo, tendo pontos que recebem acima de 50 mm e pontos 
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que não recebem água. Para o C2, nota-se que há uma distribuição mais uniforme das 
lâminas na área, apresentando um CUC acima de 80%. Para Souza (2001), a 
uniformidade pode ser empregada para comparar diferentes sistemas, visto que, quando 
um sistema aplica uma lâmina média adequada, porém com baixa uniformidade, 
propiciará dentro da área irrigada, locais com excesso de água e outros com déficit. 

 

4 CONCLUSÃO 
 

O C1 apresenta CUC considerado baixo para sistemas de irrigação por aspersão 
convencional e o C2 apresenta CUC alto. Para os dois cenários, os valores de lâmina de 
água aplicadas possuem estrutura de dependência espacial, sendo essa dependência 
classificada como forte.  
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