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RESUMO: O uso da água residual em sistemas de irrigação tem se mostrado uma alternativa

sustentável,  satisfatória  e  eficiente,  principalmente,  na  agricultura  que  requer  um  maior

consumo  deste  recurso.  O  trabalho  objetivou  avaliar  o  desempenho  de  três  modelos  de

gotejadores (G1, G2 e G3), operando com água residual proveniente do processamento da

castanha do caju e verificar sua eficiência para, assim, determinar valores médios, a partir do

Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (CUD) (%). O experimento foi realizado em

uma Bancada Experimental de Reuso de Água (UERA) localizada na Universidade Federal

Rural do Semi-Árido (UFERSA) a partir  de um esquema de unidades. Concluiu-se que o

gotejador G1 é mais suscetível ao entupimento do que os gotejadores G2 e G3, devido possuir

um labirinto com maior comprimento, o que facilita a formação de biofilme.

PALAVRAS–CHAVE: reuso de água, uniformidade de distribuição, fertirrigação localizada.

HYDRAULIC DRIPPERS DIFFERENT MODELS OF OPERATING

PERFORMANCE WITH INDUSTRIAL WASTEWATER

ABSTRACT: The  use  of  waste  water  in  irrigation  systems  have  been  shown  to  be

sustainable,  and  satisfactorily  efficient  alternative  mainly  in  agriculture  which  requires  a

higher consumption of this resource. The study aimed to evaluate the performance of three

models  of  drippers  (G1,  G2 and G3),  operating  with residual  water  from the cashew nut

processing and verify its efficiency to thereby determine average values from the Uniformity

Coefficient Distribution (CUD) (%). The experiment was conducted in a Experimental Water
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Reuse Bench (UERA) located at the Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

from a unit scheme. It was concluded that the dripper G1 is more susceptible to clogging than

G2 and G3 emitters due have a labyrinth with greater length, which facilitates the formation

of biofilm.

KEYWORDS: water reuse, distribution uniformity, located fertigation.

INTRODUÇÃO:

O sistema agrícola vem buscando, nos últimos anos, atuar de forma mais sustentável na

promoção, através do uso de águas residuais, do equilíbrio dos pilares econômico, social e

ambiental.  Tal  utilização  em  sistemas  de  irrigação,  vem  se  mostrando  uma  alternativa

satisfatória  e  eficiente  na  agricultura,  uma vez  que sua  reutilização  evita  o  desperdício  e

contribui, de acordo com Sousa et al., (2006), significativamente para um melhor desempenho

da cultura devido ser rica em matéria orgânica.

Para tal, utilizar-se de um sistema de irrigação devidamente adequado e que proporcione

boa  eficiência  de  aplicação  e  baixo  risco  de  contaminação,  características  marcadas  pelo

gotejamento,  é estritamente recomendado para aplicação deste  tipo de água (Souza et  al.,

2011).

Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho de três tipos

de gotejadores operando com efluente industrial proveniente da castanha do caju e verificar

sua  eficiência  a  partir  do  Coeficiente  de  Uniformidade  de  Distribuição  (CUD),  a  fim de

analisar seus efeitos na distribuição da referida água residual.

MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi realizado na Unidade Experimental de Reuso de Água (UERA) instalada

no  Parque  Zoobotânico  da  Universidade  Federal  Rural  do  Semi  -  Árido  (UFERSA)  em

Mossoró-RN, sob coordenadas geográficas 5º12’27” de latitude sul e 37º19’21” de longitude

oeste. Na Figura 1 está apresentada a imagem aérea da UERA no Campus da UFERSA em

Mossoró-RN.
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Figura 1. Imagem aérea da área experimental situada na UERA/UFERSA em Mossoró-RN.

Para  tal  efetivação,  foi  utilizada  água residual  tratada  oriunda do processamento  da

castanha  de  caju,  proveniente  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  da  indústria  de

beneficiamento  da  castanha  de  caju,  AFICEL,  localizada  em Mossoró,  no  estado do Rio

Grande  do Norte,  sendo  a  coleta  realizada  após  a  última  etapa  do  tratamento.  O tanque

localizado  na  UERA  era  reabastecido  semanalmente  com  1,0  m3 deste  efluente,  para

reposição  das  perdas  de  água.  As  águas  eram  trazidas  em  bobonas  apropriadas  com

capacidade para 1,0 m3.

Para os ensaios, foi montada uma bancada experimental em alvenaria na UERA com 2,0

m de largura por 8,0 m de comprimento, dotada de piso impermeabilizado com declividade de

1% e possuindo uma canaleta com declividade de 2% para recirculação do efluente visando à

minimização  das  perdas  por  evaporação.  A  jusante  desta  bancada  foi  construído  um

reservatório em alvenaria com capacidade armazenadora para 5,0 m3. No interior da bancada

experimental foram montadas quatro unidades de irrigação por gotejamento compostas de: um

conjunto motobomba de 1,0 cv, um hidrômetro com capacidade para 1,5 m3 h-1, um filtro de

tela com aberturas de 130 μm, linha de derivação em PVC de 32 mm e linhas laterais de

polietileno com diâmetro nominal de 16 mm dotadas com os gotejadores.

Os tipos de gotejadores avaliados, de acordo com o fabricante, foram selecionados com

base na sua menor suscetibilidade ao entupimento e por serem muitos comercializados no

mercado nacional (Tabela 1). 

Os gotejadores são dotados de labirintos tortuosos com saliências que provocam um

regime de escoamento turbulento que ameniza a sedimentação de partículas em seu interior. A

Figura 2 apresenta os modelos de gotejadores utilizados no experimento.
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Figura 2. Modelos de gotejadores utilizados no experimento.

Tabela 1. Características dos gotejadores (G) utilizados nos ensaios: vazão nominal (Q),

dispositivo de autocompensação (DA), área de filtração (A), comprimento do labirinto

(L), faixa de pressão recomendada (P) e espaçamento entre emissores (EE).

G DA Q (L h-1) A (mm2) L (mm) P (kPa) EE (m)
G1 Não 1,65 5,0 58 55 0,3
G2 Sim 2,0 2,0 35 70 - 400 1,0
G3 Sim 4, 0 2,0 35 70 - 400 1,0

No início de cada linha de derivação foram instalados registros de gaveta para controle

da  pressão  de  serviço  na  unidade  de  irrigação  por  gotejamento  (70  kPa).  Na  linha  de

derivação da unidade de irrigação foram instaladas a linhas com os gotejadores. 

As unidades de irrigação por gotejamento funcionaram, em média, quatro horas por dia

até completar 40 h. Nesse período, as vazões dos gotejadores, a uniformidade de aplicação de

efluente, o volume de efluente aplicado diariamente e as características físicas, químicas e

biológicas do efluente foram determinadas.

A vazão foi medida em sete gotejadores de todas as linhas laterais  das unidades de

irrigação por gotejamento, coletando-se o volume aplicado durante três minutos.

A pressão de serviço foi medida diariamente com um manômetro de glicerina graduado

de 0 a 4 atm. 

O desempenho  dos  sistemas  foi  avaliado  as  0  e  40  h  de  funcionamento  durante  o

período de aplicação do efluente. O cálculo da uniformidade de aplicação do efluente foi feito

aplicando-se a equação para o Coeficiente de Uniformidade de Distribuição (1):

100%25 ×=
mQ

Q
CUD (1)

Em que:

CUD - Coeficiente de Uniformidade Distribuição, %;

Q25% - média de 25% do total dos gotejadores com as menores vazões, L h-1; e

Qm - média das vazões de todos os gotejadores, L h-1.
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Utilizou-se  o  delineamento  inteiramente  casualizado  com três  repetições,  tendo  nas

parcelas  os  modelos  de  gotejadores  (G1,  G2  e  G3)  e  nas  subparcelas  os  períodos  das

avaliações (0 e 40 horas).

Os dados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) empregando-se o teste F a

5% de probabilidade. As médias foram comparadas utilizando-se o teste de Tukey a 5% de

probabilidade. O programas computacional usados nas análises estatísticas foi o SAEG 9.1

(RIBEIRO JÚNIOR; MELO, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estão apresentados na Tabela 1 os valores médios da variável CUD (%) das unidades de

irrigação para o fator gotejador dentro de cada nível de tempo de funcionamento na pressão de

serviço de 70 kPa operando com água residuária do processamento da castanha do caju. 

Tabela 2. Valores médios da variável CUD (%) das unidades de irrigação para o fator

gotejador dentro de cada nível de tempo de funcionamento e cada nível de pressão de

serviço.

Tempo de funcionamento (h) Gotejador CUD

0

G1 96,14a

G2 96,14a

G3 96,75a

40

G1 86,37b

G2 92,45a

G3 94,57a

* Médias seguidas de pelo menos uma mesma letra nas colunas para cada tempo de

funcionamento e pressão de serviço não diferem entre si, a 5% de probabilidade, pelo

teste de Tukey. P = 70 kPa.

Verificou-se  na  que  a  partir  do  tempo  de  funcionamento  de  40h,  o  CUD da unidade  de

irrigação com gotejador G1, diferiu do CUD das unidades de irrigação com gotejadores G2 e

G3. Tal ação pode ser explicada pelo fato do gotejador G1 possuir um labirinto com maior

comprimento  o  que  facilita  a  formação  de  biofilme  bacteriano  e,  consequentemente,  a

obstrução parcial ao longo de sua linha lateral (Silva, 2012) através de partículas inorgânicas
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em suspensão, materiais  orgânicos, sólidos dissolvidos, algas e outros microorganismos de

natureza química e biológica que acarretam significativa redução da vazão e uniformidade de

aplicação do referido sistema, ato que pode comprometer a produção (Sousa et al., 2006).

CONCLUSÃO: 

O gotejador  G1 é mais  suscetível  ao entupimento  do que os  gotejadores  G2 e  G3,

devido ao maior comprimento de labirinto. 

Os gotejadores G2 e GE são mais indicados para a pressão estudada.
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