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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho, bem como a uniformidade, a eficiência e as perdas de um
sistema de irrigação por aspersão convencional localizado na Universidade Estadual de Maringá, em Cidade Gaúcha –
PR. O sistema foi constituído por aspersores da marca agropolo NY30 com bocais 5,0 x 4,6 mm espaçados em 12 x 18
m e com arranjo triangular. A coleta de água foi realizada no período de uma hora, com auxílio de uma malha de
coletores plásticos de 0,08 m de diâmetro espaçados em 2 x 2 m e instalados a 0,5 m abaixo do bocal principal dos
aspersores. Durante o ensaio observou-se uma pressão de operação média de 24 m.c.a.. A vazão média (2,35 m³ h -1) foi
determinada através do ajuste uma equação potencial a partir das especificações técnicas do aspersor e utilizando a
pressão de operação média. Para a condição avaliada obteve-se: i) CUC, CUH, CUE e CUD com valores iguais a
83,64%, 82,94%, 78,62%, 77,80%, respectivamente; ii) a eficiência de aplicação (Ea) e eficiência de armazenamento
(Es)  de 83,52% e 92% respectivamente,  sendo que 41% da área recebeu lâminas igual  ou maiores que a lâmina
requerida; iii) as perdas totais contabilizaram 16,48% sendo 8,18% perdas por percolação. 

PALAVRAS-CHAVE: Adequabilidade de irrigação; Distribuição de água; Uniformidade.

1 INTRODUÇÃO

A água é o recurso mais importante para a sobrevivência humana, animal e vegetal. Porém, o
uso inadequado da água e os impactos do homem nas bacias hidrográficas ao longo do tempo, vem
tornando esse recurso cada vez mais limitado (PAZ; TEODORO; MENDONÇA, 2000). 

Cerca de 69% de toda água proveniente de rios,  lagos e aquíferos são consumidos pela
agricultura, tornando-se o setor que mais consome água no mundo. Dessa forma, faz-se necessário
que  os  irrigantes  utilizem esse  recurso  com a  maior  eficiência  possível,  evitando  as  perdas  e
mantendo a alta produtividade (PAZ; TEODORO; MENDONÇA, 2000; ROCHA et al., 1999).

Na irrigação por aspersão, após sua instalação, deve-se avaliar o sistema afim de verificar
seu  desempenho.  Nessa  etapa,  deve-se  quantificar  a  uniformidade  de  aplicação  de  água,  que
exprime a variabilidade da lamina aplicada sob a superfície do solo (ROCHA et al., 1999). Os fatores
que influenciam na uniformidade são classificados por Christiansen (1941) como sendo a pressão de
serviço e rotação dos aspersores, velocidade e direção do vento, espaçamento entre aspersores,
entre outros.

Portanto, o presente trabalho teve por objetivo avaliar o desempenho de um sistema de 
irrigação mensurando a uniformidade de aplicação de água, bem como sua eficiência, perdas e a 
adequabilidade de irrigação.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O ensaio para obtenção dos dados de distribuição de água foi  realizado na Universidade
Estadual  de Maringá, Campus do Arenito localizado em Cidade Gaúcha -  Paraná.  O sistema é
composto por um reservatório de 200.000 L, o conjunto motobomba com potência de 7,5 CV e
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tubulação de PVC, sendo o diâmetro da linha adutora igual a 75 mm e linha principal e lateral possui
diâmetro de 50 mm. Os aspersores utilizados foram da marca Agropolo, modelo NY30 com bocais
de 5,0 x 4,6mm, espaçados em 12 x 18m e em arranjo triangular, suas especificações estão na
tabela 1.

Tabela 1: Especificações do aspersor Agropolo NY30 com bocais 5,0 mm x 4,6 mm

Pressão de serviço
(m.c.a.)

q (m³.h-1) Diâmetro Molhado (m)
Altura máxima do

jato (m)
20 2,17 29,40 3,50
25 2,43 31,00 3,70
30 2,66 31,80 4,00
35 2,87 32,40 4,10
40 3,07 32,40 4,30
45 3,26 32,40 4,40

Fonte: Dados obtidos através do catálogo do fabricante.

Foram  alocados  coletores  da  marca  Fabrimar,  com  diâmetro  igual  a  0,08  m  em  um
espaçamento de 2 x 2 m e instalados a 0,5 m abaixo do bocal principal dos aspersores. Durante o
ensaio observou-se uma pressão de operação de 24 m.c.a. e velocidades de vento menores que 2,5
m s-2. A duração do ensaio no qual o conjunto motobomba permaneceu ligado foi de uma hora. Para
a pressão de operação,  a  vazão aplicada pelo  aspersor  foi  estimada através de uma equação
potencial e a vazão coletada foi determinada a partir dos volumes de água obtidos nos coletores.

Foram determinados a uniformidade de aplicação de água através dos quatros coeficientes: i)
Coeficiente  de  Uniformidade  de  Christiansen  (CUC);  ii)  Coeficiente  de  Uniformidade  Estatístico
(CUE); iii) Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD); iv) Coeficiente de Uniformidade de
Hart (CUH), além da eficiência de aplicação (Ea), eficiência de armazenamento (Es) e as perdas
totais e de percolação. 

O  cálculo  da  área  adequadamente  irrigada  (fração  de  área  que  recebe  no  mínimo  a
quantidade suficiente de água para suprir o déficit hídrico) seguiu o modelo proposto por Silva et al.,
(2004) que é avaliada através da distribuição de frequência acumulada.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com as especificações técnicas do aspersor apresentadas na tabela 1, vazão de
operação do sistema foi estimada através do ajuste de uma equação potencial (Figura 1), portanto, a
vazão média do sistema durante o ensaio foi de 2,35 m³ h-1.

Figura 1: Estimativa da vazão média de operação do sistema durante o ensaio. 
Fonte: Dados obtidos através do catálogo do fabricante
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Os coeficientes de uniformidade CUC, CUH, CUE e CUD foram respectivamente iguais a
83,64%, 82,94%, 78,62%, 77,80%. Segundo Mantovani 2001, os valores estão dentro da faixa de
classificação como bom. Sendo que o CUC maior que 80% indica uma condição adequada para a
irrigação por aspersão. Baixos valores de uniformidade acarretam num aumento do consumo de
energia e água, aumentando os custos e reduzindo a produtividade (PINTO et al. 2015).

Considerando para fins de estudos que a lâmina média aplicada é igual a lâmina requerida
pela cultura, as frações lâminas coletadas acima da média são consideradas excedentes. Dessa
forma, a área adequadamente irrigada é de 41%, ou seja, cerca de 40% da área recebeu lâmina
maior que a lâmina requerida (Figura 2). A água que é aplicada em excesso representa um aumento
no consumo energético além de ocasionar possível lixiviação de nutrientes (SILVA et al. 2004). A
eficiência  de  aplicação  (Ea)  e  eficiência  de  armazenamento  (Es)  foram  de  83,52%  e  92%
respectivamente. As perdas totais foram de 16,48% sendo 8,18% perdas por percolação. 

Figura 2: Relação da lâmina coletada e média, em função da fração acumulada de área irrigada.
Fonte: Dados obtidos experimentalmente.

Um sistema que apresenta baixa uniformidade de aplicação de água possui  desempenho
menor, precisando assim aplicar lâminas maiores para suprir a demanda de água da cultura, dessa
forma a  área adequadamente  irrigada é ampliada,  porém,  a  eficiência  de  aplicação é  reduzida
(SILVA et al. 2004).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os altos valores de coeficientes de uniformidades indicam adequabilidade da irrigação por
aspersão, assim como a eficiência mensurada (Ea > 83% e Es > 92%) o que indica poucas perdas
por percolação. 
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