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RESUMO: O objetivo do trabalho foi avaliar o entupimento de gotejadores em função do uso 

na fertirrigação, e a tentativa de controle do entupimento utilizando ácido fosfórico. O 

trabalho foi realizado no Laboratório de Irrigação da UNIVASF, Campus Juazeiro/BA. Foram 

realizados testes de vazão em linhas de irrigação com emissores usados há 5 anos na cultura 

da uva, advindas do Perímetro irrigado Nilo Coelho, Petrolina-PE. Como principais 

resultados, os valores de vazão relativa e grau de entupimento foram praticamente constantes 

durante o período avaliado; os coeficientes de uniformidade ficaram acima dos 90%; os 

valores do coeficiente de Hart não foram tão próximos de Christiansen, demonstrando que a 

lâmina de água aplicada não apresentou uma distribuição normal; e o uso do ácido fosfórico 

não foi eficiente, sendo necessário um melhor ajuste na metodologia aplicada. 
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LOGGING OF DRIPPERS FERTIRRIGATION IN THE USE OF THE FUNCTION 

AND CONTROL WITH ACID PHOSPHORIC 

 

SUMMARY: The objective was to evaluate the clogging of drippers due to the use in 

fertigation and trying to clogging control using phosphoric acid. The study was conducted in 

the Laboratory of Irrigation UNIVASF, Campus Juazeiro / BA. Flow tests were performed on 

irrigation lines with issuers used for 5 years in grape culture, coming from the irrigated 

perimeter Nilo Coelho, Petrolina-PE. The main results, the relative flow rates and degree of 

blockage were almost constant during the study period; The uniformity coefficient were 

above 90%; values Hart coefficient were not as close Christiansen, demonstrating that the 

applied water depth did not show a normal distribution; and the use of phosphoric acid was 

not efficient, requiring a better fit in the methodology applied. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em regiões onde a precipitação pluvial não é suficiente para atender às necessidades de 

água para as plantas, o uso adequado da irrigação torna-se necessária para o completo 

desenvolvimento das espécies cultivadas (TEIXEIRA, et al., 2014). 

E a escolha pela irrigação localizada por gotejamento tem sido uma ótima opção, pois a 

água é fornecida em quantidade e no momento adequado, próximo a zona radicular das 

plantas. Além disso, a aplicação de fertilizantes via água de irrigação possibilita uma maior 

eficiência e aproveitamento de nutriente e água pelas plantas (BERNARDO et al., 2006). 

Nesse sistema de irrigação, existem algumas limitações, como, o pequeno diâmetro que 

os emissores possuem, e ainda este fato pode ser agravado com a aplicação de fertilizantes via 

água de irrigação, ocasionando entupimento dos emissores, perda da uniformidade de 

irrigação ao longo do tempo, e consequentemente, perdas na produtividade (CUNHA et al., 

2013). 

Uma das práticas que tem sido utilizada para desobstrução de emissores é o uso de 

ácidos, pois diminui as obstruções provocadas por precipitados químicos, reduzindo o pH da 

água, aumentando a solubilidade desses elementos, mantendo-os em solução (TEIXEIRA, 

2006; MEDEIROS et al., 2008; NAKAYAMA &BUCKS, 1986). 

Assim, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o entupimento de gotejadores em 

função do uso da fertirrigação, e a tentativa de controle do entupimento de emissores 

utilizando ácido fosfórico. 

 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Irrigação da UNIVASF, Campus de 

Juazeiro-BA. As linhas de irrigação utilizadas para os testes de uniformidade foram 

adquiridas do Perímetro irrigado Nilo Coelho, localizado em Petrolina-PE. As mesmas se 

encontravam com 5 anos de uso na cultura da uva. Em cada linha lateral, foram selecionados 

10 emissores. A pressão de serviço foi de 150 kPa. Utilizou-se o método gravimétrico para 

cálculo de vazão. A água utilizada foi do Rio São Francisco, onde foi adicionada os 
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fertilizantes para a cultura da uva. As fontes foram uréia, cloreto de potássio e superfosfato 

simples. 

O bombeamento das águas foi realizado por meio de uma bomba hidráulica de 1 cv 

acoplada a uma caixa d’água de 500 L ligada diretamente à bancada de teste de emissores. 

Para medir a pressão de serviço utilizou-se um manômetro metálico tipo Bourdon, instalado 

na saída da bomba. 

Depois de transcorridas 1.272 horas de funcionamento do sistema de irrigação, foi 

dado início à aplicação de ácido fosfórico (PO4H3) a pH 2, para desobstrução dos emissores. 

O produto agiu por 192 h nas linhas de irrigação com o sistema ligado. 

Foram analisados os seguintes parâmetros para os dados obtidos, Vazão média dos 

emissores (��), Vazão Relativa (Qr), Desvio-padrão (�),Coeficiente de Variação de Vazão 

(CVq), Coeficiente de Variação de Vazão (CVq), Grau de Entupimento (GE). Como também, 

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

de Distribuição), CUE (Coeficiente de Uniformidade Estatístico), Coeficiente de 

Uniformidade de Hart (CUH). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir da utilização da água do Rio São Francisco juntamente com as concentrações 

de fertilizantes recomendados para a cultura da uva, com o tempo de 816 horas de 

funcionamento do sistema de irrigação (Tabela 1), os valores de vazão relativa foram 

aumentando, o que ocorreu diretamente um baixo grau de entupimento. Isto pode ter ocorrido, 

pelas partículas terem desprendido dos emissores, e com isso liberado mais a passagem de 

água pelos orifícios dos emissores. 

 

Tabela 1. Dados médios para emissores usados com 5 anos de uso na cultura da uva, 

utilizando água tratada urbana (SAAE) e água do Rio São Francisco com adição de 

fertilizantes na cultura da uva. 

  Água do Rio São Francisco 

Parâmetros 

Tratada (SAAE)   C/fertilizantes (Uva)   Ác. Fosfórico 

Tempo de Irrigação (h) 

24 360 
 

24 480 816 
 

192 

Emissores Usados 

Qr (%) 91,26 91,35 
 

89,61 90,43 89,40 
 

80,70 
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GE (%) 8,73 9,79 
 

10,39 9,57 10,60 
 

19,31 

CUC 97,59 97,59 
 

97,75 97,75 97,75 
 

97,80 

CUD 98,17 97,17 
 

97,94 97,52 96,46 
 

95,00 

CUH 89,51 86,89 
 

88,93 87,80 85,77 
 

83,70 

CUE 98,11 97,11   97,95 97,42 96,62   95,80 

 

Para Carvalho et al. (2015), que avaliaram a susceptibilidade de diferentes tubos 

gotejadores convencionais ao entupimento por ferro solúvel na água de irrigação via duas 

qualidades de água (com e sem carga orgânica) e sólidos suspensos (solo), observaram que 

alguns modelos apresentaram melhor desempenho, mantendo suas vazões praticamente 

constantes em um tempo de 1368 horas de funcionamento do sistema de irrigação. 

Com a aplicação do ácido fosfórico por 190 horas de funcionamento, houve 

diminuição da vazão relativa dos emissores. O que pode ser evidenciado imediatamente um 

aumento no grau de entupimento, próximo a 20%, considerado um elevado grau de 

entupimento. O que se pode notar que a utilização do ácido fosfórico não foi eficiente para 

desobstrução dos emissores, e um dos motivos seria pelo desprendimento das partículas nas 

paredes das linhas de irrigação, ocasionadas pelo ácido, e essas podem ter se concentrado nas 

saídas dos emissores, elevando o grau de entupimento. 

Barros et al. (2009), avaliando a possibilidade da utilização do superfosfato simples 

via gotejamento, como alternativa ao uso de outros adubos fosfatados, e a tentativa de 

controle do entupimento utilizando ácido nítrico, observaram em seus resultados que a 

aplicação do ácido teve efeito negativo na maioria dos tratamentos estudados, elevando o grau 

de entupimento. 

Os valores de coeficientes de uniformidade de distribuição de água para os emissores 

testados, durante o tempo de irrigação avaliado de 1.272h de funcionamento no laboratório de 

irrigação, e considerando a utilização dos mesmos após 5 anos de uso na fertirrigação na 

cultura da uva, e após a aplicação do ácido fosfórico, os valores de coeficientes (CUC, CUD e 

CUE), mantiveram-se na faixa excelente para os emissores avaliados, conforme classificação 

proposta por Mantovani (2002). 

Cunha et al. (2013), avaliaram a uniformidade de distribuição da água ao longo do 

tempo um sistema de gotejamento subsuperficial, e observaram que no tempo de 

funcionamento de 100 h, dois modelos apresentaram valores de CUD de 91,57 e 93,36%; já 

no tempo de 200 h apresentaram valores do CUD de 94,09 e 85,96%. 

Verifica-se que os valores de CUH foram diferentes em relação aos de CUC, indicando 

que a lâmina aplicada não apresentará uma distribuição normal, pois segundo Rocha et al. 
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(1999), quando a lâmina aplicada pelos emissores tem uma distribuição normal, o CUC será 

igual ao CUH. 

Segundo VIEIRA et al (2004), constataram que a aplicação de ácido fosfórico na água 

para controle do pH junto ao hipoclorito de sódio resultou em melhor uniformidade de 

aplicação de água pelo sistema de irrigação, devido ao aumento nos valores do coeficiente de 

uniformidade de distribuição (CUD) e do coeficiente de uniformidade de Christiansen (CUC). 

 

 

CONCLUSÕES 

 

Os valores de vazão relativa e grau de entupimento foram praticamente constantes 

mesmo quando submetido a aplicação de fertirrigação nos emissores usados. 

Os coeficientes CUC, CUD e o CUE, para emissores usados quanto novos apresentaram 

valores excelentes, segundo a literatura. 

A aplicação do ácido fosfórico para desobstrução de emissores usados não foi eficiente, 

sendo necessário um melhor ajuste na metodologia aplicada. 
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