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Introdução

O uso pivô central para irrigação da cana-de-açúcar 
já se faz presente nas mais diversas regiões do país, 
entre as quais ganha destaque a região Nordeste, que ao 
longo dos anos vem apostando no uso desta tecnologia 
para melhorar a produtividade dos seus canaviais, 
principalmente quando comparada à produtividade 
obtida em outras regiões do País [1]. Em se tratando de 
uma tecnologia relativamente cara, muitos produtores, 
após os consideráveis investimentos utilizados na 
instalação inicial de seus pivôs, passam muito tempo 
para aferir e realizar manutenções em suas estruturas 
hidráulicas, o que favorece o aparecimento de 
vazamentos ou de entupimentos nos emissores, 
desgaste e desalinhamento das torres, com 
conseqüências graves sobre a uniformidade de 
distribuição e perda acentuada na eficiência do uso da 
água [4].

Diante de quadros como este o que seria uma 
solução para melhoria da produtividade, passa a 
funcionar inversamente, uma vez que é fato: quanto 
maior for a desuniformidade na distribuição da água, 
maior o desequilíbrio no stand formado no que diz 
respeito a absorção da própria água e de nutrientes, 
com reflexo sobre a fisiologia das plantas e a 
capacidade de resistência a pragas e doenças 
(AGUIAR, 2005). Neste sentido, o presente trabalho 
objetivou avaliar, através de testes de uniformidade 
CUC e CUD e a determinação da eficiência de 
aplicação em potencial (EAp), o desempenho de 3 
pivôs centrais rebocáveis, com 10 anos de uso, em 
áreas produtoras de cana-de-açúcar na região da mata 
canavieira de Alagoas.

Material e métodos

Os trabalhos foram desenvolvidos nas áreas
pertencentes a Usina Seresta nas fazendas Caiçara, 
Santa Alice e Prata no período de 11 a 14 de Fevereiro 
do corrente ano, localizadas no município de Junqueiro 
Estado de Alagoas. O modelo do pivô avaliado é um 

Irrigabrás do tipo rebocável modelo 658R, com raio 
total de 323 metros, possuindo 07 torres, com 
capacidade para irrigar 32,78 hectares, com previsão, 
segundo especificações do fabricante, de percorrer a 
área em torno do eixo em aproximadamente 16 horas
com a lâmina média de 25 mm. Para a coleta da água 
vinda dos emissores foram utilizados recipientes 
plásticos cujas dimensões unitárias era de 8,2 cm de 
diâmetro e 12 cm de altura e capacidade de 
armazenamento de 400 ml, sendo o conteúdo de cada 
um deles medido numa proveta graduada de 5 em 5 ml 
com capacidade de mensuração para 500 ml. Os 
recipientes foram distribuídos do centro até a 
extremidade do equipamento uniformemente, de 5 em 5 
m, em dois diâmetros perpendiculares entre si, sendo 
que o primeiro recipiente foi posicionado a 8 metros de 
distância da base do pivô, local onde encontra-se 
posicionado o primeiro aspersor (64 coletores por raio, 
num total de 256 para este ensaio), ficando os coletores 
suspensos 30 cm do solo e de acordo com a 
metodologia descrita por GOMES [4]. 

O Coeficiente de Uniformidade de Christiansen, 
modificado por HEERMANN & HEIN [5] para pivô 
central, que leva em conta o fato de cada coletor 
representar uma área maior à medida que se afasta do 
centro do pivô sendo necessário ponderar os valores 
coletadas ao longo linha de irrigação, foi utilizado para 
determinação do CUC:
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Sendo Zi a lâmina coletada no pluviômetro (mm), Z 
a lâmina média (mm) e N o número de coletores.

O Coeficiente de Uniformidade de Distribuição 
(CUD) foi determinado pela equação:
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Sendo Z(25) a lâmina média ponderada das 
menores precipitações correspondentes a 25% (mm) e 
Z a lâmina média (mm).

E por fim a eficiência de aplicação em potencial 
(EAp) foi determinada pela equação:

           EAp =            .100                           (3)

Sendo Lmcp a lâmina média coletada (mm) e La a 
lamina media aplicada (mm).

Resultados e Discussão

Os resultados médios obtidos com a coleta das 
lâminas dos emissores subterrâneos nas áreas 
operacionais e dos respectivos valores de CUC e CUD 
encontram-se descritos na Tabela 01.

Pela análise da Tabela 01 é possível observar que 
os pivôs avaliados encontram-se muito abaixo do 
patamar aceitável para CUC de cultivos altamente 
rentáveis (> 90%), fato que pode ser atribuído a 
problemas detectados durante a operacionalização dos 
testes, entre eles emissores entupidos e/ou 
desregulados, com vazão sub ou superdimensionada e 
vazamentos na base do pivô.

Segundo BERNARDO, SOARES e MANTOVANI
[2] a utilização de um pivô central se justifica a medida 
que propicia aos agricultores alcançarem maiores 
produtividades em suas lavouras em um menor espaço 
de tempo e de área, com grande economia de mão-de-
obra, sendo para isto necessário disponibilizar água 
para o cultivo com elevada freqüência (a mais 
importante, se não a mais nobre função de um pivô), 
que, para o caso de uma cultura de alto valor comercial, 
como é a cana-de-açúcar, precisa apresentar 
uniformidades de aplicação (CUC) bem acima de 90%.

Na Tabela 02 estão explicitados os valores 
utilizados para obtenção do CUD, segundo a equação 
2.

Pela análise dos dados da Tabela 02 e de acordo 
com a classificação apresentada por GOMES [4] para o 
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) 
em áreas irrigadas com pivô central, os pivôs avaliados, 
encontra-se incluído na classe “ruim” e “regular”, o que 
provavelmente tem provocado queda no rendimento da 
cultura e perdas consideráveis de água por percolação, 
resultando em desperdícios deste insumo, que é cada 
vez mais escasso, com graves seqüelas econômicas, 
principalmente pela perda de nutrientes e pelo passivo 
ambiental criado com a contaminação dos lençóis 
subterrâneos e dos mananciais de superfície [6]. Por 
outro lado, levando-se em conta o tempo de uso destes 
equipamentos, mesmo o que encontra-se numa faixa 
considerada “regular” para o CUD, e que tem um 
menor tempo de funcionamento, também já teria que 
ter passado por ajustes, os quais poderiam ter sido 
determinados a partir de uma diagnóstico mais preciso 
da situação de seus componentes hidráulicos [3]. 

Na Tabela 03 estão explicitados os valores 
utilizados para obtenção do EAp, segundo a equação 3.

Pela análise da Tabela 03 é possível observar que 
os pivôs avaliados encontram-se muito abaixo do nível 
de excelência para EAp de cultivos altamente rentáveis 
(> 90%), fato que pode ter ocorrido por possíveis 
vazamentos encontrados nas tubulações.

A falta de manutenção e de ajustes, bem como de 
testes para avaliação de sistemas de irrigação, como é o 
caso dos pivôs centrais utilizados na irrigação da cana-
de-açúcar, tem levado a níveis cada vez mais baixos de 
custo-benefício, considerando-se o alto investimento 
feito para aquisição e instalação dos equipamentos, e 
pela limitação cada vez maior na oferta de água para os 
cultivos, com impacto direto sobre a qualidade dos 
solos e da água nestas regiões. No caso presente, a 
demora na realização destes pressupostos tem levado 
os sistemas a um nível inaceitável de uniformidade na 
distribuição e eficiência de aplicação da água e, 
conseqüentemente, na eficiência prevista para este tipo 
de irrigação.
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Tabela – 01 – Valores obtidos para o Coeficiente de Uniformidade de Christiansen

Pivô
Tempo de uso 

(anos)
Somatório do Nº de 

coletores
Lâmina coletada

Lâmina media 
coletada ponderada 

(mm)
CUC ( % ) 

Pivô fazenda 
Caiçara

10 8320 25.236,70 18,1 83,25

Pivô fazenda Santa 
Alice

10 8320 28.137,34 15.0 77,52

Pivô fazenda Prata 10 8320 41.722,97 21,0 76,16

Tabela – 02 – Valores obtidos para o Coeficiente de Uniformidade de Davis

Pivô
Lâmina média ponderada 
corresponde às menores 

precipitações - 25%(mm)

Lâmina média ponderada 
(mm)

CUD ( % )

Pivô fazenda Caiçara 13,1 18,1 72,54

Pivô fazenda Santa Alice 9,9 15,0 66,37

Pivô fazenda Prata 13,5 21,0 64,54

Tabela – 03 – Valores obtidos para Eficiência de Aplicação em potencial

Pivô Lâmina média aplicada (mm)
Lâmina média coletada 

ponderada (mm)
EAp ( % )

Pivô fazenda Caiçara 25 18,1 72,44

Pivô fazenda Santa Alice 25 15,0 60,18

Pivô fazenda Prata 25 21,0 84,13


