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RESUMO

Na agricultura irrigada a inadequada uniformidade de aplicação de água em sistemas de irrigação proporciona excesso da mesma em 
parte da área cultivada e déficit em outra, reduzindo a disponibilidade de água à cultura do milho e aumentando o custo de produção. 
Este trabalho teve o objetivo de avaliar, em nível de campo, o comportamento de sistemas de irrigação por aspersão convencional 
no Sul do Estado do Espírito Santo. Foram escolhidos aleatoriamente, cinco projetos de irrigação por aspersão convencional na 
cultura do milho destinado a alimentação animal. Em cada projeto, realizou-se o teste de uniformidade de aplicação de água para 
a determinação dos coeficientes de uniformidades mais utilizados (Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, Coeficiente de 
Uniformidade Estatística e Coeficiente de Uniformidade de Distribuição) e da eficiência de aplicação de água. Os resultados das 
avaliações realizadas nos sistemas de irrigação mostram que 60% dos projetos de irrigação por aspersão convencional avaliados 
apresentam baixa uniformidade de aplicação de água; a lâmina aplicada no período avaliado é superior à lâmina real necessária à 
planta; e que a média da eficiência de aplicação (Ea) nos projetos é de 71,88%, ficando abaixo de 75%, preconizado pela literatura 
como o mínimo aceitável.
 Palavras-chave: coeficientes de uniformidade, características hidráulicas, grãos.

ABSTRACT

In irrigated agriculture inadequate uniformity of water application in irrigation systems provides an excess of one part of the 

acreage and a deficit in another, reducing the availability of water to corn and increasing the cost of production. The objective 

of this study was to evaluate in the field the performance of systems for conventional sprinkler irrigation in the south of the state 

of Espírito Santo. Five irrigation projects with conventional sprinkler irrigation were chosen randomly. Each project was tested 

for uniformity of application of water by determining several coefficients of uniformity (Coefficient of Uniformity of Christiansen, 

Coefficient of Statistical Uniformity and Coefficient of Uniformity of Distribution), and for the efficiency of application of water. 

The results show that 60% of the irrigation projects with conventional sprinkler irrigation evaluated presented low uniformity of 

application of water; that the depth of water applied in the appraised period is superior to the required depth for the plant; and 

that the average of the application efficiency in the projects was 71.88%, below the 75% recommended in the literature as the 

acceptable minimum.

 Key words: coefficients of uniformity, hydraulic characteristics. grains.

Introdução

A agricultura irrigada tem sido uma importante 
estratégia para otimização da produção mundial de 
alimentos, gerando desenvolvimento sustentável 

no campo, com geração de empregos e renda de 
forma estável (Mantovani; Bernardo; Palaretti, 
2009). Mas, a água, que é o principal fator na 
irrigação, tem se tornado cada vez mais limitante 
por causa da implementação inadequada de novas 
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áreas irrigadas ou por falta da disponibilidade de 
recursos hídricos, devido à poluição ambiental. Por 
isso, torna-se imprescindível a adoção de medidas 
que possibilite o uso adequado dos recursos hídricos 
disponíveis (Bernardo; Soares; Mantovani, 2006).

A avaliação do desempenho de sistemas de 
irrigação está ligada a diversos parâmetros defini-
dos em determinações de campo, tais como vazão, 
tempo de irrigação e uniformidade de aplicação de 
água, nos quais são considerados fundamentais para 
tomadas de decisões em relação ao diagnóstico do 
sistema. No entanto, a avaliação de sistemas de 
irrigação é uma prática que os irrigantes não têm 
dado importância, porque mesmo tendo acesso à 
tecnologia, muitos não a utilizam de forma adequada, 
por falta de conhecimento e até mesmo por falta de 
orientação técnica (Silva; Silva, 2005).

O sistema de irrigação por aspersão conven-
cional é muito utilizado em pequenas e médias 
propriedades, devido a sua ampla aplicabilidade. 
Nesse sistema, a água é aspergida sobre as plantas, 
simulando uma precipitação natural (chuva), por 
meio de vários aspersores que funcionam simulta-
neamente numa mesma linha lateral. Esse sistema 
tem um consumo médio de energia e muita exi-
gência em mão-de-obra para mudanças de linhas. 
Além disso, apresenta valores de eficiência de 
uniformidade da ordem de 75 a 90% (Mantovani; 
Bernardo; Palaretti, 2009).

Segundo Bernardo; Soares; Mantovani (2006) o 
Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), 
proposto por Christiansen (1942), o Coeficiente de 
Uniformidade Estática (Us), estabelecido por Wilcox 
e Swailes (1947) e o Coeficiente de Uniformidade 
de Distribuição (CUD) elaborado por Criddle et 
al. (1956), são os três coeficientes mais utilizados 
para determinação da uniformidade de aplicação 
e distribuição de água de um sistema de irrigação 
por aspersão, na superfície do solo.

O milho (Zea mays L.), grão de relevante im-
portância econômica e social no Brasil, apresenta-se 
como alternativa para a alimentação animal na região 
Sudeste do país e no Sul do Estado do Espírito 
Santo. O desenvolvimento desta cultura é influen-
ciado pela quantidade de água no solo, pois tanto 
o déficit hídrico quanto o excesso de água na área 
de cultivo reduz a produtividade e a qualidade do 
produto. Neste sentido, a irrigação é um dos tratos 
culturais que mais favorece o desenvolvimento pro-
dutivo das culturas de importância socioeconômica 
do país (Fancelli; Dourado Neto, 2000). 

Diante do exposto, este trabalho teve o objetivo 
de avaliar o desempenho de sistemas de irrigação 
por aspersão convencional na cultura do milho 
(Zea mays L.), por meio da determinação da uni-
formidade e eficiência de aplicação de água nas 
condições edafoclimáticas da região Sul do Estado 
do Espírito Santo.

Material e Métodos

Este trabalho foi desenvolvido em cinco 
propriedades produtoras de milho destinado á 
alimentação animal, localizadas na região Sul do 
Estado do Espírito Santo, no período de maio a ou-
tubro de 2008, onde foram avaliados cinco projetos 
de irrigação por aspersão convencional. A seleção 
dos projetos e sua localização basearam-se em 
levantamentos realizados na região por técnicos do 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica 
e Extensão Rural-INCAPER, em 2007, seguindo 
critério quanto o tamanho da área irrigada e o sistema 
de irrigação utilizado. Em cada projeto, realizou-se 
o teste de uniformidade de aplicação de água, para 
a determinação dos coeficientes de uniformidade 
mais usuais e da eficiência de aplicação de água.

O clima da região é classificado como Cwa, 
segundo o sistema Köppen, apresentando chuvas no 
verão e seca no inverno, com precipitação média anual 
de 1200 mm e temperatura média anual de 23° C. 
O relevo predominante na região é montanhoso.

Na Tabela 1, estão apresentadas a localização, 
o tempo de uso, a idade da cultura do milho irrigado 
e a área irrigada dos cinco projetos de irrigação por 
aspersão convencional avaliados no Sul do Estado 
do Espírito Santo.

As avaliações da uniformidade de aplicação de 
água dos projetos de irrigação por aspersão conven-
cional foram realizadas com base na metodologia 
de Christiansen (1942) apresentada por Bernardo; 
Soares; Mantovani (2006). 

Durante o teste, mediu-se a vazão no bocal, de 
maior e de menor diâmetro, do aspersor, a pressão 
de serviço do aspersor e o volume ou lâmina d’água 
coletada, em cada “pluviômetro”, no final do teste. 

Para a medição de vazão nos sistemas de irri-
gação, foi coletado em cada aspersor, previamente 
selecionado, o volume aplicado em um tempo de 
três minutos, com auxílio de cronômetro, manguei-
ras, coletores e proveta graduada. Utilizando um 
manômetro com tubo de Pitot, avaliou-se a pressão 
de serviço (Ps) do aspersor em funcionamento.
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A uniformidade de aplicação de água foi es-
timada, utilizando-se os dados de precipitação de 
cada um dos projetos, em função do Coeficiente de 
Uniformidade de Christiansen (CUC), determinado 
pela equação (1), do Coeficiente de Uniformidade 
Estatística (Us), determinado pela equação (2) e 
do Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 
(CUD), determinado pela equação (3).

A interpretação dos valores dos coeficientes 
de uniformidade (CUC, Us e CUD) baseou-se na 
metodologia apresentada por Mantovani (2001) 
que está apresentada na Tabela 2. 
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em que:
CUC = Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, 
em %; Li = Lâmina obtida no coletor “i”, mm; Lm 
= Lâmina média de todas as observações, mm; e 
N = Número de coletores. 

Us = Coeficiente de Uniformidade Estatística, em 
%; Sd = desvio-padrão dos dados de precipitação; 
e Lm = média das precipitações, mm. 

CUD = Coeficiente de Uniformidade de Distribuição, 
em %; Lq = média de 25% das observações com 
menores valores, mm; e Lm = lâmina média de todas 
as observações, mm.

Tabela 2
Classificação dos valores do desempenho de sistemas 
de irrigação por aspersão convencional em função do 

Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), do 
Coeficiente de Uniformidade Estatística (Us) e do Coeficiente 

de Uniformidade de Distribuição (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 cada projeto, as amostras de solo foram 
retiradas ao acaso em cinco pontos de cada área 
irrigada nas profundidades de 0,00 - 0,40 m para 
avaliação do manejo de irrigação nos sistemas de 
irrigação por aspersão convencional. Para cada área 
em estudo, a amostragem de solo foi realizada antes 
da irrigação, coletando-se amostras deformadas com 
o auxílio de um trado tipo holandês, as amostras 
foram acondicionadas em recipientes vedados, 
para determinação da umidade atual do solo pelo 
método termogravimétrico, conforme preconizado 
pela EMBRAPA (1999). 

Simultaneamente à determinação da umidade 
do solo, foram coletadas subamostras em cada um 
dos locais amostrados, que depois foram mistura-
das, a fim de formar uma amostra composta para 
a determinação da densidade do solo pelo método 
da proveta; da capacidade de campo com o auxílio 
do extrator de Richards e da análise granulométrica 
pelo método da pipeta através da agitação lenta, de 
acordo com a EMBRAPA (1999). Posteriormente, 
realizaram-se as análises físicas do solo (densidade 
do solo, análise granulométrica, umidade atual do 
solo) e a análise hídrica (capacidade de campo) do 

Tabela 1
Localização, tempo de uso, idade da cultura do milho irrigado e área irrigada dos 

projetos de irrigação por aspersão convencional avaliados.

Projeto Localização
Tempo de Uso 

(meses)
Idade da Cultura (meses) Área Irrigada (ha)

1 Alegre 14 2 1
2 São José do Calçado 32 2,5 3
3 São José do Calçado 18 3 3
4 São José do Calçado 9 3 2
5 São José do Calçado 9 2,5 3
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solo das áreas irrigadas para avaliação do desempe-
nho dos sistemas de irrigação em estudo.

A profundidade efetiva do sistema radicular 
das culturas irrigadas para determinação da lâmina 
de irrigação real necessária foi definida a partir 
de valores citados por Manfron et al. (2003) e 
confirmados em campo através de observações. 
Foram utilizados valores de 0,20 m no projeto 
1, seguidos por 0,25 m nos projetos 2 e 5 e de 
0,30 m para os projetos 3 e 4, porque devido aos 
estádios de desenvolvimento inicial e vegetativo 
das culturas, 80% das raízes se concentram nessas 
profundidades. 

A lâmina de irrigação real necessária para os 
projetos de irrigação por aspersão convencional foi 
determinada pela equação (4):

IRN
CC Ua

DS Z
(

10
=

−

(4)

em que: 
IRN = irrigação real necessária, mm; CC = teor 
de umidade na capacidade de campo, % em peso; 
Ua = teor de umidade do solo antes da irrigação, % 
em peso; Ds = densidade aparente ou massa espe-
cífica do solo, g cm-3; e Z = profundidade efetiva 
do sistema radicular, cm.

Após a determinação da IRN real, determinou-
-se a lâmina aplicada durante a irrigação por meio 
da expressão (5):

Lapl
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S S

1000
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em que: 
Lapl = lâmina aplicada, mm; Q = vazão do sis-
tema, m3 h-1; T = Tempo, h; S1 = espaçamento 
entre posições ao longo da linha lateral, m; e S2 = 
espaçamento entre linhas laterais, m.

Além da Lapl, determinou-se: a lâmina média 
coletada (mm), que é a média aritmética das lâminas 
coletadas no teste de uniformidade realizado no 
campo; a lâmina armazenada na zona radicular (mm), 
que se refere à parcela da lâmina aplicada que fica 
retida na zona radicular; a lâmina deficitária (mm) 
que é a média da diferença entre lâmina armazenada 
na zona radicular e a IRN. Posteriormente, estimou-
-se a lâmina percolada (mm), ou seja, a média do 
excesso da lâmina aplicada em relação à IRN. 

Após a determinação dos coeficientes de uni-
formidade e das lâminas, realizou-se a avaliação 
do desempenho dos sistemas de irrigação por 
aspersão convencional através da determinação 
dos seguintes parâmetros técnicos: porcentagem 
de área adequadamente irrigada (Pad), eficiência 
em potencial de aplicação de água (Epa), segundo  
Bernardo (1995), coeficiente de déficit (Cd), perdas 
por percolação (Pper), eficiência de condução (Ec), 
eficiência de distribuição de projeto (EDpad), efici-
ência de irrigação para área adequadamente irrigada 
(Eipad) e eficiência de aplicação (Ea). 

A eficiência em potencial de aplicação de água 
foi calculada segundo Bernardo (1995), através da 
equação (6):

Epa
Lmcol

Lapl
100Bernardo = (6)

em que: 
EpaBernardo = eficiência em potencial de aplicação de 
água, segundo Bernardo (1995), %; Lmcol = lâmina 
média coletada, mm; e Lapl = lâmina aplicada, mm.

Em seguida, efetuou-se o cálculo do coeficiente 
de déficit, que é a razão entre a lâmina de água 
deficitária (Ldef, mm) e a lâmina de irrigação real 
necessária (IRN, mm), através da expressão (7):

Cd
Ldef

IRN
100= (7)

em que: 
Cd = coeficiente de déficit, %; Ldef = lâmina defi-
citária, mm; e IRN = irrigação real necessária, mm.

As perdas por percolação, que é a razão entre 
lâmina percolada e lâmina média coletada durante o 
teste de uniformidade, foi estimada pela equação (8):

Pp
Lper

Lmcol
100= (8)

em que:
Pp = perdas por percolação, %; Lper = lâmina per-
colada, mm; e Lmcol = lâmina média coletada, mm.

A Eficiência de condução (Ec) foi estimada 
por meio da equação (9), que relaciona o volume 
de entrega na parcela agrícola e o volume derivado 
captado no bombeamento. 
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Ec
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.

.
100= (9)

A eficiência de distribuição de projeto para 
uma porcentagem de área adequadamente irrigada 
(EDpad) foi estimada pela equação (10): 

EDpad Pad Pad

Pad CUC
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2
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= + − +

− −
(10)

em que: 
EDad = eficiência de distribuição de projeto, %; 
Pad = porcentagem de área adequadamente irrigada, 
%. É escolhida pelo usuário conforme o nível de 
uniformidade que deseja, por exemplo, 80%.

A eficiência de irrigação para a área adequa-
damente irrigada que é o valor a ser utilizado na 
estimativa da lâmina a ser aplicada em uma condição 
de manejo adequado do sistema, com a aplicação de 
uma lâmina que possibilite atingir uma porcentagem 
de área adequadamente irrigada preestabelecida. 
Foi estimada pela expressão (11):

Eipad EDpa Epa Ec 100Keller e Bliesner= (11)

em que:
Eipad = eficiência de irrigação para área adequa-
damente irrigada de projeto, %; EDpa = eficiência 
de distribuição para uma porcentagem de área 
adequadamente irrigada, decimal; EpaKeller e Bliesner = 
eficiência potencial de aplicação de água, segundo 
Keller e Bliesner (1990), decimal; e Ec = eficiência 
de condução, decimal.

E por último, determinou-se a eficiência de 
aplicação de água através da equação (12), que 
relaciona o volume de água armazenado no solo 
com o volume de água aplicado na área. 

Ea
Vol Amazenado

Vol Aplicado
(%)

.

.
100= (12)

Resultados e Discussão

Os valores do Coeficiente de Uniformidade de 
Christiansen (CUC), do Coeficiente de Uniformidade 
Estatística (Us), do Coeficiente de Uniformidade de 
Distribuição (CUD) e as respectivas classificações 
dos valores dos coeficientes de uniformidade dos 
projetos de irrigação por aspersão convencional 
avaliados estão apresentados na Tabela 3. 

Observando os valores de CUC para o sistema 
de irrigação em estudo (Tabela 3), nota-se que os 
projetos avaliados apresentam valores inferiores a 
90%, o que não é recomendado para culturas com 
alto valor comercial (BERNARDO; SOARES; 
MANTOVANI, 2006). Apenas 40% dos projetos 
avaliados apresentaram valores de CUC entre 80 e 
90%, o que é classificado como bom, e três proje-
tos, 60% do total, apresentaram valores inferiores 
a 80%. Portanto, os projetos avaliados apresentam 
resultados de uniformidade para o Coeficiente de 
Uniformidade de Christiansen (CUC) considerados 
inadequados para as culturas agrícolas. Em função 
da falta de conhecimento e de orientação técnica 
sobre o manejo da irrigação, os irrigantes da região 
praticam a irrigação por aspersão convencional sem 
técnica de manejo e sem a manutenção periódica 
dos equipamentos.

Analisando o valor do Coeficiente de 
Uniformidade Estatística (Us) obtido nesses pro-
jetos, nota-se que apenas 20% deles apresentaram 
valores considerados bons para sistemas de irriga-
ção por aspersão convencional. Com relação aos 
valores de CUD, verifica-se que 60% dos projetos 
avaliados apresentaram valores de coeficiente de 
uniformidade de distribuição de água abaixo do valor 
recomendado para sistemas de irrigação por aspersão 

Tabela 3. Valores do Coeficiente de Uniformidade de Christiansen (CUC), Coeficiente de Uniformidade Estatística (Us), 
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) e respectivas classificações dos coeficientes, dos sistemas de irrigação por 

aspersão convencional avaliados.

Projeto CUC (%) Classificação Us (%) Classificação CUD (%) Classificação

1 81,94 Bom 72,39 Razoável 76,24 Bom
2 71,11 Razoável 65,52 Ruim 58,23 Razoável
3 64,17 Ruim 56,18 Inaceitável 43,61 Ruim
4 86,09 Bom 82,51 Bom 74,80 Bom
5 70,13 Ruim 63,19 Ruim 51,69 Ruim
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convencional, que de acordo com a classificação 
apresentada por Mantovani (2001) é de 68%, o que 
induz maior consumo de água, de energia e menor 
rendimento das culturas. Resultados semelhantes 
foram obtidos por Bonomo et al. (2008) em sistema 
de irrigação por aspersão fixa no Norte Capixaba. 

Os valores de CUC, Us e CUD encontrados 
são considerados baixos quando comparados com 
os resultados obtidos por Alencar et al. (2007). A 
baixa uniformidade de aplicação de água do sistema 
de irrigação avaliado se deve em grande parte ao 
mau dimensionamento do projeto e a ausência de 
manejo do sistema. Geralmente, reduzidos valores de 
uniformidade determinam maiores consumo de água 
e energia, maiores perdas de nutrientes por deflúvio 
superficial e percolação profunda ao mesmo tempo em 
que podem apresentar plantas com déficits hídricos, 
em proporção significativa da área irrigada. Resultados 
semelhantes foram obtidos por Souza et al. (2008), 
em sistema de irrigação por aspersão convencional, 
na região Noroeste do Estado do Paraná. 

De acordo com o triângulo textural apresentado 
pela EMBRAPA (2006), os solos das propriedades 
que utilizam o sistema de irrigação por aspersão 
convencional, na profundidade de 0,00 - 0,40 m 
foram classificados como solos de textura média, 
por possuírem na composição granulométrica 
menos de 35% de argila e mais de 15% de areia. 
Por isso, o manejo da irrigação nesses solos deve 
ser cuidadoso, considerando a média capacidade de 
retenção de água. Considerando essa classificação 
textural, foram utilizadas para a determinação da 
capacidade de campo dos solos, valores de umidades 
equivalentes à tensão de 0,1 atm. 

Na Tabela 4 são apresentados os valores de ca-
pacidade de campo (Cc), umidade atual do solo (Ua) 
e densidade aparente do solo (Ds), dos solos onde 
estão instalados os projetos de irrigação avaliados. 
Observa-se que a capacidade de campo variou de 

18,48 a 26,57%, a umidade atual do solo variou de 
13,64 a 22,64% e a densidade do solo entre 1,00 e  
1,28 g cm-3. 

Na Tabela 5 estão apresentados os valores de 
irrigação real necessária (IRN), lâmina aplicada 
(Lapl), lâmina média coletada durante a realização 
do teste de uniformidade de aplicação de água em 
campo (Lmcol), lâmina armazenada na zona radi-
cular (Larm), lâmina deficitária (Ldef) e lâmina 
percolada (Lper), nos projetos que utilizam sistema 
de irrigação por aspersão convencional. 

Tabela 4
Valores de Capacidade de campo (Cc), Umidade atual do 
solo (Ua) e Densidade do solo (Ds) dos solos onde estão 

instalados os sistemas de irrigação avaliados.

Projeto Cc (% peso) Ua (% peso) Ds (g cm-3)

1 24,81 20,07 1,22
2 20,85 16,66 1,04
3 24,81 21,27 1,03
4 26,57 22,64 1,02
5 24,65 20,18 1,12

Com os dados da Tabela 4 realizou-se o cálculo 
da IRN (Tabela 5), que variou de 10,89 a 12,52 mm 
nos projetos avaliados, em função do teor de 
umidade no solo, que diferiu de um projeto para o  
outro, devido à composição granulométrica dos 
solos dos projetos que utilizam sistema de irrigação 
por aspersão convencional. Tendo em vista que os 
solos onde estão instalados os projetos avaliados 
apesar de possuírem a mesma textura, se diferem 
quanto às proporções das frações de areia, silte e 
argila. Podendo-se inferir que nos solos em estudo 
o teor de umidade tende a ser elevado porque esses 
solos são compactados pelo trânsito de máquinas 
agrícolas. 

A Ds influencia a IRN porque reflete o arran-
jamento das partículas do solo, que por sua vez 

Tabela 5. Irrigação Real Necessária (IRN), Lâmina aplicada (Lapl), Excesso de água aplicada, Lâmina média coletada (Lmcol), 
Lâmina armazenada na zona radicular (Larm), Lâmina deficitária (Ldef) e Lâmina percolada (Lper) nos projetos que utilizam 

sistema de irrigação por aspersão convencional.

Projeto
IRN
(mm)

Lapl
(mm)

Excesso
(%)

Lmcol
(mm)

Larm
(mm)

Ldef
(mm)

Lper
(mm)

1 11,57 16,62 43,65 12,54 9,48 2,09 2,54
2 10,89 12,96 19,01 11,83 10,48 0,42 3,99
3 10,94 13,68 25,05 11,77 10,62 0,32 4,58
4 12,03 18,72 55,61 15,27 11,79 0,24 4,48
5 12,52 13,80 10,22 12,26 11,18 1,34 3,38
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define as características do sistema poroso. Por 
isso, o aumento excessivo da Ds acarreta redução 
do volume total de poros, bem como a redução da 
permeabilidade e da infiltração de água, quebra 
dos agregados e aumento da resistência mecânica 
à penetração, o que ocasiona prejuízo à qualidade 
física do solo (MARTINS et al., 2007).

Pela Tabela 5, nota-se que em todos os sistemas 
de irrigação por aspersão convencional em estudo, 
a lâmina de irrigação aplicada (Lapl) foi maior 
que a lâmina real necessária (IRN), isto indica que 
todos os projetos em estudo aplicavam água em 
excesso, apresentando, portanto, baixa eficiência 
de aplicação, o que difere dos resultados obtidos 
por Souza et al. (2008), em sistema de irrigação 
por aspersão convencional instalado na Vila Rural 
Flor do Campo, localizada na região Noroeste 
do Estado do Paraná, onde a lâmina aplicada foi 
inferior à lâmina real necessária, indicando que a 
irrigação foi deficitária. 

A lâmina média coletada (Lmcol) durante o 
teste de uniformidade de aplicação variou de 11,77 
a 15,27 mm nos projetos avaliados. Nota-se que o 
projeto 4 apresentou o maior valor e o projeto 3 o 
menor valor. Com relação à lâmina armazenada na 
zona radicular (Larm), visualiza-se que o projeto 4 
apresentou o maior valor (11,79 mm), seguido dos 
projetos 5, 3, 2 e 1 (11,18 mm, 10,62 mm, 10,48 mm 
e 9,48 mm, respectivamente). 

Relacionando-se a Lapl e Larm, podemos 
verificar que 57,04%, 80,86%, 77,63%, 62,98% e 
81,01% da água aplicada pelos projetos 1, 2, 3, 4 
e 5 respectivamente, ficam armazenadas na região 
radicular. Podendo-se inferir que a irrigação foi 
excessiva em todos os projetos, devido ao mau 
dimensionamento. 

No que se refere à lâmina deficitária (Ldef), é 
possível afirmar que o projeto 1 apresentou a maior 

Ldef (2,09 mm), seguido dos projetos 5, 2, 3 e 4 
(1,34 mm, 0,42 mm, 0,32 mm e 0,24 mm, respec-
tivamente), devido à baixa eficiência de aplicação 
de água que os projetos possuem.

Quanto à lâmina percolada (Lper), de-
tecta-se que o projeto 3 apresentou a maior  
Lper (4,58 mm), seguido dos projetos 4, 2, 5 e 1 
(4,48 mm, 3,99 mm, 3,38 mm e 2,54 mm, respec-
tivamente). O que equivale a 33,48%, 23,93%, 
30,79%, 24,49% e 15,28% das lâminas aplicadas 
pelos projetos 3, 4, 2, 5 e 1 respectivamente, que 
são perdidas por percolação, isto indica que em 
100% dos projetos de irrigação avaliados ocorrem 
perdas de água por percolação profunda, conforme 
está apresentado nas Tabelas 5 e 6.

Na Tabela 6 estão apresentados os resultados 
dos parâmetros técnicos: porcentagem de área ade-
quadamente irrigada (Pad), eficiência potencial de 
aplicação de água (Epa), segundo Bernardo (1995), 
coeficiente de déficit (Cd), perdas por percolação 
(Pper), eficiência de condução (Ec), eficiência de 
distribuição de projeto (EDpad), eficiência de irri-
gação para área adequadamente irrigada (Eipad) e 
eficiência de aplicação (Ea), referentes ao desem-
penho atual dos projetos de irrigação por aspersão 
convencional avaliados. 

Pela Tabela 6, verifica-se que o projeto 4 apre-
sentou a maior Pad (76,66%), seguido dos projetos 
1, 2, 3 e 5 (60,00%, 55,00%, 55,00% e 55,00%, 
respectivamente). A Pad média foi de 60,33%, 
isto indica que 60% das áreas irrigadas recebem 
uma quantidade de água igual ou maior que a IRN. 
Podendo-se inferir que todos os projetos avaliados 
apresentam uma Pad inferior ao valor preconizado 
pela literatura como o ideal em qualquer sistema 
de irrigação, que é de 80%. 

Observa-se na Tabela 6 que o projeto 2 apre-
sentou a maior Epa Bernardo (91,25%), seguido dos 

Tabela 6. Porcentagem de área adequadamente irrigada (Pad), Eficiência potencial de aplicação de água (Epa), segundo 
Bernardo (1995), Coeficiente de déficit (Cd), perdas por percolação (Pper), Eficiência de condução (Ec), Eficiência de 

distribuição de projeto para área adequadamente irrigada (EDpad), Eficiência de irrigação para a área adequadamente irrigada 
(Eipad) e Eficiência de aplicação (Ea) dos projetos de irrigação por aspersão convencional avaliados.

Projeto Pad (%) Epa Bernardo (%) Cd (%) Pper (%) Ec (decimal) EDpad (%) Eipad (%) Ea (%)

1 60,00 75,45 18,03 20,26 0,99 93,98 91,00 57,04
2 55,00 91,25 3,85 33,73 0,99 95,02 91,85 80,80
3 55,00 86,01 2,91 38,91 0,99 93,83 90,77 77,61
4 76,66 81,56 1,96 29,34 0,99 87,51 84,63 62,97
5 55,00 88,83 10,71 27,57 0,99 94,85 91,17 80,98
Média 60,33 84,62 7,49 29,96 0,99 93,04 89,88 71,88
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projetos 5, 3, 4 e 1 (88,83%, 86,01%, 81,56% e 
75,45%, respectivamente), significando que a água 
infiltrou nas parcelas nestas proporções. E isto indica 
que o projeto 1 apresentou a maior perda de água por 
evaporação e arraste pelo vento (24,55%), seguido 
dos projetos 4, 3, 5 e 2 (18,44%, 13,99%, 11,17% 
e 8,75%, respectivamente). Podendo-se deduzir 
que os valores da Epa Bernardo variaram de 75,45 a 
91,25%, com perdas por evaporação e arraste pelos 
ventos entre 8,75 e 24,55%.

Devido às perdas de água por evaporação e 
arraste das partículas de água provocado pelo vento 
a lâmina aplicada não atendeu a demanda, ocasio-
nando um coeficiente de déficit (Cd) que variou 
entre 1,96 e 18,03%. Pela Tabela 6, visualiza-se 
que o projeto 1 apresentou o maior Cd (18,03%), 
seguido dos projetos 5, 2, 3 e 4 (10,71%, 3,85%, 
2,91% e 1,96%, respectivamente). O que corrobora 
os resultados obtidos por Costa (2006). 

Quanto às perdas por percolação (Pper), nota-se 
que o projeto 3 apresentou a maior Pper (38,91%), 
seguido dos projetos 2, 4, 5 e 1 (33,73%, 29,34%, 
27,57% e 20,26%, respectivamente). Podendo-se 
deduzir que 100% dos projetos avaliados apresen-
taram valores de perdas por percolação profunda 
superiores a 20%, isto se deve ao fato de que os 
projetos avaliados possuem baixa uniformidade e 
eficiência de aplicação de água, apesar de possuírem 
uma eficiência de condução (Ec) média de 0,99. 
No que se refere à eficiência de distribuição de 
projeto para área adequadamente irrigada (EDpad) 
é possível verificar que o projeto 2 apresentou o 
maior valor (95,02%), seguido dos projetos 5, 1, 3 
e 4 (94,85%, 93,98%, 93,83% e 87,51%, respecti-
vamente). Esses valores indicam os percentuais de 
eficiência de distribuição de projeto incorporando 
o conceito de área adequadamente irrigada (80%). 
Além disso, a EDpad indica que houve perda por 
percolação profunda, além ser um indicativo que 
a quantidade de água aplicada foi suficiente para 
atender a demanda hídrica, ou seja, a lâmina re-
querida de irrigação. 

A eficiência de irrigação para a área adequa-
damente irrigada (Eipad) foi inferior a Edpad em 
todos os projetos avaliados, porque a Eipad combina 
os valores obtidos para uniformidade de aplicação 
de água, a adequação da irrigação e as perdas que 
normalmente ocorrem no sistema. Assim, a Eipad 
congrega os efeitos devidos às perdas por desunifor-
midade de aplicação, perdas por percolação, perdas 
por evaporação e deriva e as perdas na condução, 

representadas pelas eficiências de distribuição, 
aplicação e condução, respectivamente. Observa-se 
que o projeto 2 apresentou a maior Eipad (91,85%), 
seguido dos projetos 5, 1, 3 e 4 (91,17%, 91,00%, 
90,77% e 84,63%, respectivamente). 

Quanto à eficiência de aplicação de água (Ea), 
verifica-se que o projeto 5 apresentou o maior 
valor (80,98%), seguido dos projetos 2, 3, 4 e 1 
(80,80%, 77,61%, 62,97% e 57,04%, respectiva-
mente). Podendo-se deduzir que 40% dos projetos 
avaliados apresentaram valores de Ea igual a 80%. 
A eficiência de irrigação para a área adequadamente 
irrigada (Eipad) média foi de 89,88% e a eficiência 
de aplicação (Ea) média foi de 71,88%. Este valor 
demonstra que a lâmina aplicada foi superior à 
lâmina real, indicando que a irrigação foi excessiva. 
O que contradiz os resultados obtidos por Soares 
e Nascimento (1998), no sistema de irrigação por 
aspersão do Perímetro Irrigado Barreiras, Petrolândia 
- PE, onde a eficiência média de irrigação do sistema 
foi de 54,27%. 

De forma geral, em todos os projetos, foram 
encontrados baixos valores de eficiência de apli-
cação de água (Tabela 6), ou seja, valores abaixo 
do valor recomendado pela literatura para sistemas 
de irrigação por aspersão convencional, que é de 
85%. Podem-se obter altos índices de eficiência 
empregando-se um dimensionamento correto do 
projeto, equipamentos adequados e um manejo ra-
cional da água. Os resultados obtidos nas avaliações 
dos projetos indicam que, além de falhas na decisão 
sobre quando irrigar há também a adoção de tempo 
de irrigação maior que o necessário, levando a lâ-
minas percoladas muito elevadas. Essas distorções 
podem ser observadas na Figura 1.

Em todos os projetos de irrigação, a quantidade 
de água que a planta necessita é menor que a lâmina 
média aplicada, para o período avaliado, conforme 
pode ser visto na Figura 1. Observa-se que o projeto 
4 apresentou o maior excesso de água aplicada 
(55,61%), seguido dos projetos 1, 3, 2 e 5 (43,65%, 
25,05%, 19,01% e 10,22%, respectivamente). O 
que corrobora os resultados obtidos por Soares e 
Nascimento (1998). As diferenças entre as lâminas 
requeridas e aplicadas são devido ao inadequado 
manejo de irrigação. Deve-se, portanto, adotar 
métodos de estimativa e controle da necessidade e 
aplicação de água a fim de evitar desperdícios. Neste 
contexto, as práticas de manejo são extremamente 
importantes para todos os sistemas de irrigação, con-
tribuindo para uma irrigação eficiente, atendendo às 
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Figura 1. Percentual de área irrigada em cada Projeto (P.) avaliado em função das lâminas: coletada, aplicada e real necessária.

necessidades da cultura, o que, segundo Mantovani; 
Bernardo; Palaretti (2009) pode beneficiar uma 
cultura de várias maneiras, entre elas, aumentando 
sua produtividade e permitindo maior eficiência no 
uso de fertilizantes. 

Conclusões

Conclui-se que 60% dos projetos avaliados 
apresentam baixa uniformidade de aplicação de água. 

Em todos os projetos de irrigação, a lâmina 
aplicada no período avaliado foi superior à lâmina 
real necessária à planta.

Em 100% dos projetos avaliados os valores de 
perdas por percolação profunda foram superiores 
a 20%, sendo que a lâmina percolada variou de 
2,54 a 4,58 mm.

A eficiência de aplicação (Ea) variou de 52,04% 
a 80,98%, ficando abaixo de 85%, preconizado pela 
literatura como o mínimo aceitável. 
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