
 
 

Universidade de São Paulo 

Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” 

Sensibilidade à obstrução por partículas sólidas de emissores contínuos 

integrados à fita gotejadora  

José Eustáquio Campos Júnior 

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: Engenharia de Sistemas 

Agrícolas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba 

2022  



José Eustáquio Campos Júnior 

Agrônomo 

 

Sensibilidade à obstrução por partículas sólidas de emissores contínuos integrados 

à fita gotejadora 
versão revisada de acordo com a Resolução CoPGr 6018 de 2011 

Orientadora: 

Profa. Dra. PATRICIA ANGÉLICA ALVES MARQUES 

Tese apresentada para obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: Engenharia de Sistemas 

Agrícolas  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piracicaba 

2022 



2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação 

DIVISÃO DE BIBLIOTECA – DIBD/ESALQ/USP 

Campos Júnior, José Eustáquio  

Sensibilidade à obstrução por partículas sólidas de emissores contínuos 

integrados à fita gotejadora / José Eustáquio Campos Júnior. - - versão revisada de 
acordo com a Resolução CoPGr 6018 de 2011. - - Piracicaba, 2022. 

107 p. 

Tese (Doutorado) - - USP / Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. 

1. Partículas minerais 2. Sedimentação de partículas 3. Irrigação localizada 4. 
Antiobstrução I. Título 

  



3 

DEDICATÓRIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Ivalda Maria Lucena da Silva e 

José Eustáquio Campos (In memorian) e a 

minha avó, Olívia Lucena da Nóbrega (In 

memorian), responsáveis pela oportunidade 

que tenho de estudar e adquirir conhecimento. 

 

DEDICO 
 

 

 

  



4 

AGRADECIMENTOS 

 

À Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” e ao Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia de Sistemas Agrícolas, pela oportunidade de me especializar e adquirir um pouco 

mais de conhecimento. 

 

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo fomento da 

bolsa de estudos, a qual foi necessária para realização dessa pesquisa. 

 

À minha orientadora, Patricia Angélica Alves Marques, por ter me acolhido desde o início do 

doutorado e, sobretudo, me auxiliado ao longo dessa jornada. 

 

Ao Professor Rubens Duarte Coelho, por ter fornecido a bancada de ensaios e materiais 

necessários para execução do meu projeto de doutorado. 

 

Aos meus pais, sem os quais eu não teria adquirido a ânsia pela vida, muito menos o desejo 

pelo conhecimento e o saber. Obrigado por terem me colocado de pé, para que eu pudesse 

trilhar meu próprio caminho e, com isso, conhecer tantos lugares e pessoas importantes para 

meu crescimento pessoal e profissional. 

 

As minhas avós por terem me dado amor e compreensão em momentos necessários. 

 

Aos meus amigos de infância, que fazem parte da Sociedade do Lacrau, cujas personalidades 

foram essenciais para que eu me transformasse em um ser melhor; Além de terem me 

proporcionado vários momentos e conversas fundamentais para a construção do meu caráter. 

 

Aos meus tios, Edvaldo, Sebastião e Tereza, que foram figuras relevantes durante a minha 

pós-graduação e minha estadia em Piracicaba; sou grato eternamente pelo que fizeram por 

mim. Espero ter correspondido ao esperado. 

 

A minha família, pois vários membros me apoiaram e me passaram segurança em alguns 

momentos de necessidade. 

 

Ao meu amigo, Mateus, por ter me mostrado o caminho dos estudos e me incentivado a me 

tornar um agrônomo; Além dos momentos de descontração que me proporcionou quando 

necessitei. 

 

A minha amiga, Thaís (Loirinha), por ter sido meu maior ponto de apoio em Piracicaba, a 

personalidade mais forte que conheci. Pessoa a qual mudou meu jeito de ver a vida. 

 

A Rogério e Diego, amigos e profissionais importantes para o desempenho desta tese; sem os 

quais eu não a teria desenvolvido e muito menos concluído. 

 

A Ju e Brendinha, que foram sempre muito amorosas e incentivadoras. Saibam que vocês são 

pessoas que admiro bastante. 

 

A meu amigo, Ailson, pelas conversas e momentos de descontração; uma pessoa que admiro 

por ser tão prestativo. 

 



5 

A minha amiga, Rubmara, por ter sido uma amiga que pude contar a qualquer momento. 

Além de me inspirar eu te admiro bastante, Rubs! 

 

A Hugão, por ser um amigo sempre sorridente, prestativo e incentivador. 

 

As meninas do Olimpo, Lice, Carol e Michele, que surgiram tão de repente em minha vida; 

sendo, como de costume, muito intensas e me dando muitos momentos felizes. Sou muito 

grato por ter conhecido vocês. 

 

Aos vários amigos que encontrei durante o doutorado, todos foram fundamentais para que eu 

me pusesse firme ao longo de minha estadia em Piracicaba.  

 
 

  



6 

SUMÁRIO  

RESUMO ............................................................................................................................................... 8 

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 9 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................................ 10 

LISTA DE TABELAS ....................................................................................................................... 14 

1. INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 15 

2. REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................................... 17 

2.1. Irrigação por gotejamento ................................................................................................. 17 

2.1.2. Irrigação por gotejamento e necessidades de melhorias.................................................17 

2.2. Qualidade da água usada no sistema de irrigação por gotejamento...................................18 

2.2.1. Utilização de águas residuais na irrigação e o fenômeno de obstrução de 

emissores...................................................................................................................................19 

2.2.2. Irrigação por gotejamento subsuperficial........................................................................21 

2.3. Emissores contínuos e integrados às fitas gotejadoras.......................................................22 

2.3.1. Estrutura geométrica interna dos emissores contínuos...................................................24 

2.4. Variação da vazão em emissores contínuos e integrados..................................................25 

2.5. Obstrução na irrigação por gotejamento............................................................................26 

2.5.1. Origem de partículas sólidas suspensas em águas utilizadas na microirrigação.............27 

2.6. Obstrução relacionada à partículas sólidas........................................................................28 

2.7. Relação dos canais de escoamento (labirinto) dos emissores com a sensibilidade à 

obstrução...................................................................................................................................29 

2.7.1. Comportamento das partículas sólidas considerando a geometria dos labirintos de 

gotejadores................................................................................................................................31 

2.7.2. Tendências da seção do pré-filtro do emissor à obstrução..............................................33 

2.8. Metodologias utilizadas para avaliação de obstrução de emissores por partículas 

sólidas........................................................................................................................................35 

2.8.1. Eficiência dos procedimentos usados em ensaios de obstrução de gotejadores.............35 

2.8.2. Considerações sobre severidade da obstrução causada por partículas sólidas para 

escolha de procedimento de ensaio...........................................................................................36  

3. MATERIAL E MÉTODOS..................................................................................................39 

3.1. Emissores contínuos e integrados a fita gotejadora...........................................................39 

3.2. Bancada de ensaios para os emissores...............................................................................45 



7 

3.3. Procedimento para os ensaios de obstrução dos emissores................................................47 

3.3.1. Procedimentos de ensaio de obstrução de emissores gotejadores do laboratório PrESTI 

IRSTEA (Procedimento 1)........................................................................................................47 

3.3.2. Procedimento de ensaio de obstrução de emissores considerando condição de filtragem 

mínima (Procedimento 2)..........................................................................................................48 

3.4. Preparo das partículas sólidas............................................................................................49 

3.5. Manejo do ensaio dos emissores e obtenção de dados.......................................................50 

3.6. Análise de sensibilidade à obstrução dos modelos estudados............................................52 

3.6.1. Avaliação quantitativa.....................................................................................................52 

3.6.2. Avaliação qualitativa.......................................................................................................52 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO …………………………………………………. ............ 55 

4.1. Características da água dos ensaios submetidos ao procedimento 1.................................55 

4.1.2. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 1 (Procedimento 1)...................................57 

4.1.2.1. Modelo 1 com inserção para cima...............................................................................58 

4.1.2.2. Modelo 1 com inserção para baixo..............................................................................60 

4.1.3. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 2 (Procedimento 1)...................................62 

4.1.3.1. Modelo 2 com inserção para cima...............................................................................64 

4.1.3.2. Modelo 2 com inserção para baixo..............................................................................66 

4.1.4. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 3 (Procedimento 1)...................................69 

4.1.4.1. Modelo 3 com inserção para cima...............................................................................70 

4.1.4.2. Modelo 3 com inserção para baixo..............................................................................73 

4.2. Características da água dos ensaios submetidos ao procedimento 2.................................75 

4.2.1. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 1 (Procedimento 2)...................................78 

4.2.1.1. Modelo 1 com inserção para cima...............................................................................81 

4.2.1.2. Modelo 1 com inserção para baixo..............................................................................83 

4.2.2. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 2 (Procedimento 2) ..................................84 

4.2.2.1. Modelo 2 com inserção para cima...............................................................................86 

4.2.2.2. Modelo 2 com inserção para baixo..............................................................................88 

4.2.3. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 3 (Procedimento 2)...................................90 

4.2.3.1. Modelo 3 com inserção para cima...............................................................................91 

4.2.3.2. Modelo 3 com inserção para baixo..............................................................................92 

5. CONCLUSÕES .............................................................................................................................. 95 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................. 97 

ANEXO……………………………………………………………………………..……….107  



8 

RESUMO 

Sensibilidade à obstrução por partículas sólidas de emissores contínuos integrados à fita 

gotejadora 

O uso do sistema de irrigação por gotejamento no campo torna-se cada vez mais 

recorrente, e este cenário tem relação com a iminente necessidade de manutenção eficiente 

sobre os recursos hídricos. Apesar desse sistema proporcionar uma boa eficiência no uso de 

água de irrigação, quando bem manejado, há fatores que podem afetar a eficiência do uso da 

água por esse sistema, como  por exemplo a questão de obstrução de emissores. Atualmente 

existem vários trabalhos voltados para esse problema, entretanto, apesar de haver trabalhos 

com diversos tipos de emissores, os emissores contínuos e integrados às fitas gotejadoras 

ainda não foram avaliados quanto a sensibilidade à obstrução. Então, considerando que esse 

tipo de emissor vem sendo bastante utilizado por agricultores de culturas adensadas e de ciclo 

curto como as hortaliças, este trabalho tem o objetivo de estudar a sensibilidade à obstrução 

por partículas sólidas de emissores contínuos integrados à fita gotejadora para fornecer 

informações sobre como os diferentes pré-filtros e arranjos arquitetônicos dos labirintos 

desses emissores são atingidos por esse problema. Para isso foram utilizados três modelos de 

emissores contínuos integrados à fita gotejadora, a qual foi posicionada em duas direções 

(emissores voltados para baixo e para cima). Dessa forma os modelos foram submetidos a 

dois procedimentos de ensaios de obstrução por partículas sólidas (Procedimento 1 e 

Procedimento 2), sendo um procedimento adotado pelo laboratório francês PrESTI IRSTEA e 

o outro procedimento relacionado com a filtragem mínima recomendada pelos fabricantes de 

fitas gotejadoras. A partir desse estudo, foi possível identificar e localizar as causas de 

obstrução por partículas sólidas em emissores contínuos, assim como a sensibilidade à 

obstrução das seções de pré-filtro e labirinto dos modelos utilizados, levando em consideração 

a geometria e características construtivas. Após a execução da pesquisa, foi possível concluir 

que os diferentes modelos de emissores contínuos comerciais estudados divergem quanto a 

sensibilidade à obstrução causada por partículas sólidas. Sendo que as características de 

configuração, tamanho de pré-filtro, profundidade e comprimento de labirinto são 

responsáveis pela obstrução nesses emissores; além de que, sobretudo, o posicionamento das 

fitas com emissores contínuos no campo tem relação direta com a obstrução. 

Palavras-chave: Partículas minerais, Sedimentação de partículas, Irrigação localizada, 

Antiobstrução 
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ABSTRACT 

Sensitivity of continuous emitters integrated into the drip tape to obstruction by solid 

particles  

The use of a drip irrigation system is becoming more and more and more recurrent due 

to the need to increase crop productivity and maintain water resources, but the efficiency of 

water use by this system can be affected by factors such as clogging of drippers. That’s why 

there are currently several works aimed at this problem, however, although there are works 

with different types of drippers, the continuous emitters and integrated to the drip tapes have 

not yet been thoroughly evaluated on this issue. So, considering that this type of dripper has 

been widely used by farmers of dense and short-cycle crops such as vegetables, this work has 

the objective of studying the sensitivity of continuous drippers to solid particle clogging to 

provide information on how the different inlets and architectural arrangements of the 

labyrinth-channel of these drippers are affected by this problem. For this, three models of 

continuous integrated to the drip tape were used, which was positioned in two directions 

(Emitter oriented towards down and up). Thus, the models were subjected to two clogging test 

procedures by solid particles (Procedure 1 and Procedure 2), being a procedure adopted by the 

laboratory French PrESTI IRSTEA and the other procedure related to the minimum filtering 

provided by drip tape manufactures. From this study, it was possible to identify and locate the 

causes of clogging by soli particles in continuous drippers, as well as the sensitivity to 

clogging of the inlet sections and labyrinth of the models used, taking into account the 

geometry and construction characteristics. After the research was carried out, it was possible 

to conclude that the sedimentation, accumulation and aggregation of small particles at the 

entrance of two models, possibly, it was the main cause of clogging caused by solid particles 

in these drippers. This may be related to the way the inlets are configured on the dripper, as 

well as the height to the inlet baffles and the area of that section. 

  

Keywords: Mineral particles, Particle sedimentation, Localized irrigation, Anti-clogging 
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1. INTRODUÇÃO 

A irrigação por gotejamento tem como vantagem a capacidade de melhorar a eficiência do uso 

dos recursos hídricos, quando bem manejado pelo agricultor, isso porque a aplicação de água desse 

tipo de sistema ocorre próximo a região das raízes da planta evitando que aconteça perda excessiva por 

evapotranspiração e escoamento superficial. Assim é válida uma abordagem sobre as limitações desse 

sistema, como a suscetibilidade à obstrução dos emissores. Entrave que diminui a eficiência de 

aplicação de água, além de causar desuniformidade de distribuição de água no sistema. O grau de 

obstrução dos gotejadores está relacionado com suas características construtivas, como a geometria e 

dimensão do canal de escoamento, e com a qualidade da água utilizada, podendo ser ocasionado por 

fatores físicos, químicos e/ou biológicos. O problema de obstrução dos gotejadores afeta o 

funcionamento do sistema de irrigação de forma negativa, tendo como as principais consequências a 

redução da uniformidade de distribuição de água, aumento do custo de manutenção, e 

comprometimento da vida útil dos equipamentos. 

Nesse contexto, as causas da obstrução estão conectadas com diversos fatores, como o uso 

inadequado de águas residuais, ou à problemas operacionais relativos ao mau manejo do sistema de 

irrigação, como uso de sistema de filtragem ineficiente e baixa frequência de limpeza de tubulações 

laterais. A influência dos fatores relacionados à obstrução de gotejadores tem sido alvo de várias 

pesquisas, contudo, ainda existem muitas indagações sobre a compreensão da obstrução pelos efeitos 

físicos, químicos e biológicos na água, pois os mecanismos de obstrução demonstram complexidade 

de tal forma que ainda não há uma definição concreta sobre uma problemática específica; embora 

saiba-se que o desempenho satisfatório dos diversos gotejadores existentes no mercado é dependente, 

essencialmente, da qualidade da água utilizada no sistema de irrigação. Além disso, os problemas de 

obstrução também estão relacionados com as partes de dimensões diminutas existentes nos emissores 

gotejadores usados na microirrigação.    

Dentre as causas de obstrução, as causas físicas apresentam-se como um dos maiores entraves 

no campo, pois as partículas que ficam suspensas na água de irrigação variam em sua dimensão e 

concentração, e considerando que muitas dessas partículas não são retidas pelo sistema de filtragem, 

isso poderá ocasionar a obstrução dos emissores de um sistema de irrigação, além disso, o 

posicionamento da fita gotejadora poderá influenciar na sedimentação dessas partículas e, 

consequentemente, a obstrução dos emissores por partículas sólidas. Nesse contexto, sabe-se que a 

maioria das pesquisas voltadas para obstrução de gotejadores são direcionadas à emissores do tipo 

pastilha ou cilíndrico, sendo poucas as informações sobre a sensibilidade à obstrução de emissores 

contínuos e integrados à fita gotejadora (labirintos modelados), o que torna necessário estudos que 

avaliem as causas de obstrução em emissores com as dimensões e geometrias relativas aos emissores 

contínuos, facilitando dessa forma posteriores otimizações nesse tipo de emissor, de maneira a efetivar 

melhorias em termos de sensibilidade à obstrução.  
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Esse tipo de emissor possui no seu interior um longo percurso de fluxo turbulento (Labirinto) 

de pequenas dimensões e geometrias que diferem entre os diversos modelos comercializados no 

comércio; além disso, esses emissores possuem formação de vórtices, que é uma região onde ocorre 

recirculação do fluxo de água, responsável para o controle de vazão do emissor por meio de dissipação 

de energia no labirinto. O vórtice possui alta velocidade em sua parte periférica, porém a velocidade 

de escoamento tende a diminuir em direção ao centro do vórtice. Portanto, a estrutura desse labirinto 

está relacionada com a determinação do escoamento da água e intensidade dos vórtices, os quais 

desencadeiam um aumento na perda de carga e redução de vazão do emissor.  

Além desses fatores, na literatura podem ser encontradas preocupações quanto aos 

procedimentos utilizados para ensaios de obstrução de emissores comerciais (FARIA et al., 2013; 

Lavanholi et al., 2018; Niu, Liu e Chen, 2013; Pereira et al., 2020), de tal maneira que os resultados 

encontrados em um determinado ensaio necessitam de reprodutibilidade e repetitividade, assim como 

também possam representar as situações em que os emissores são submetidos em campo.  

Partindo das informações expostas anteriormente, o presente estudo tem como hipótese que a 

obstrução dos emissores contínuos integrados às fitas gotejadoras, tem relação com o posicionamento 

do orifício de saída de água do emissor no campo e que a severidade de obstrução entre diferentes 

modelos de emissores contínuos comercializados tem relação com as características geométricas 

destes, quando considerado a concentração e diâmetro de partículas suspensa em água.  

Partindo desse pressuposto, este trabalho propõe verificar a sensibilidade de três modelos de 

emissores contínuos quando impostos a condições específicas como o posicionamento do orifício de 

saída de água destes utilizando-se de dois procedimentos de ensaios de obstrução de emissores 

comerciais.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. Irrigação por gotejamento 

Na agricultura do Brasil há enfoque sobre a manutenção de recursos hídricos, devido a existência 

das fontes de águas utilizáveis, e a ascensão de valores inerentes à produtividade dos cultivos de 

culturas relevantes no país (ANA, 2017); aumentando assim, o uso de técnicas para suprir essa 

condição. Considerando que técnicas que utilizem e apliquem os recursos hídricos com eficiência nos 

cultivos, a irrigação constata-se como uma das principais por atender essa demanda (FRIZZONE et al. 

2012). É possível observar o incremento anual de área irrigada mecanizada no Brasil nos anos de 2000 

a 2016 (Figura 1). Os sistemas de irrigação mais eficientes quando bem manejados (irrigação por 

gotejamento, microaspersão e aspersão por pivô central) possuíram 70% do incremento da área 

irrigada no Brasil quando levado em consideração o intervalo entre os anos de 2006 e 2016 (ANA, 

2017) (Figura 1). 

 

       
Figura 1. Incremento anual de área irrigada mecanizada, por sistema de irrigação (2000-2016).  

Fonte: (ANA, 2017). 

 

2.1.2. Irrigação por gotejamento e necessidades de melhorias do manejo de água 

A mudança de manejo e escolhas do sistema de irrigação pode ser explicado pelo fato que, há 

cinquenta anos o mundo possuía menos da metade da quantidade de pessoas que hoje, sendo 

consumidas menos calorias e menos água para produzir alimentos (COMPREHENSIVE 

ASSESSMENT OF WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE, 2007). Os dados acima são 

relevantes, considerando que atualmente uma das questões comumente abordadas pelos governos é 
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conciliar a maior demanda em relação a água de abastecimento devido o recurso ser limitado 

(GRAFTON et al., 2018).  

A importância na utilização de sistemas de irrigação como o sistema por gotejamento se deve 

ao fato de o sistema oferecer eficiência no uso da água, se manejado corretamente. Pois, há inserção da 

água e nutrientes, por meio de pequenos emissores, diretamente na zona radicular da planta. Esse 

sistema aplica água com alta frequência e baixo volume, permitindo-o ser utilizado em diversas 

regiões (FRIZZONE et al, 2012; QIAN et al., 2017). Sendo tecnologia relevante, devido a precisão em 

aplicação de água nos cultivos bem manejados (ZHOU et al., 2019).  

Os governos gastam bilhões de dólares com intenção de subsidiar melhorias para os sistemas 

de irrigação por gotejamento (SCHEIERLING et al., 2017), porque 70% do uso de água se deve aos 

cultivos com irrigação, por isso as melhorias na irrigação; com intuito da eficiência de uso de água, 

que está relacionado com realocar, em algumas situações, a água para outros setores 

(COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF WATER MANAGEMENT IN AGRICULTURE, 2007; 

GRAFTON et al., 2017). Nesse contexto, esse sistema tem relevância quando ponderado a crescente 

demanda por água, causada por fatores como crescimento populacional e degradação de recursos 

hídricos, sendo assim eficaz para manejo dos recursos hídricos (SILVA et al., 2012; NASCIMENTO, 

2015). 

 O método da microirrigação, o qual inclui o sistema de irrigação por gotejamento, é bastante 

utilizado atualmente nas regiões como o Nordeste e Sudeste, objetivando suprir a necessidade hídrica 

da cultura, e proporcionar economia de água, elevando assim a eficiência do uso da água. Isso está 

relacionado à aplicação eficiente da água pelos gotejadores ou microaspersores, que operam sob 

baixas pressões de serviço, proporcionam o manejo adequado de recursos hídricos (SARAIVA & 

SOUZA, 2012; BORSSOI et al., 2012; SANTOS et al., 2016), tornando a prática da irrigação mais 

sustentável. 

 Em contrapartida, entraves como a obstrução de gotejadores são deparados (ZHANG et al., 

2020), estando correlacionado com a qualidade da água de irrigação e características construtivas 

complexas dos emissores (NIU et al., 2013; PERBONI et al., 2018; FENG et al., 2019). Assim, 

existem classificações do risco de obstrução relacionadas com a concentração de partículas sólidas na 

água (OLIVEIRA, 2017; BUCKS et al.,1979; CAPRA & SCICOLONE, 1998); havendo obstruções 

devido interações entre as partículas inorgânicas e orgânicas com biofilme no interior das linhas 

laterais, resultando em maiores necessidades de manutenções do sistema de irrigação (OLIVER et al., 

2014; COSTA et al., 2016; MARQUES et al., 2016).  

 

2.2. Qualidade da água usada no sistema de irrigação por gotejamento 

 A qualidade da água no sistema de irrigação por gotejamento é fator recorrente para explicar a 

obstrução nos gotejadores, pois os emissores são o principal componente desse tipo de sistema (FENG 

et al., 2020) podendo ser obstruídos por condições de partículas, microrganismos, precipitação 
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química, sais e matéria orgânica dissolvidos além de outras impurezas (Figura 2) (DURAN-ROS, et 

al., 2009; MEGH, 2012).  

Há muitos trabalhos conduzidos para adquirir informações e explicações sobre as condições de 

obstrução que os emissores são submetidos quanto a qualidade da água (LIU e HUANG, 2009; PEI et 

al., 2014; ZHOU et al., 2014; ZHANGZHONG et al., 2018). É necessário determinar os componentes 

existentes na água e as prováveis interações desencadeadas entre esses (LAVANHOLI, 2016). Nesse 

sentido, para auxílio de estudos de obstrução de emissores há na literatura uma classificação da 

qualidade da água que determina quantitativamente o risco de obstrução de emissores (BUCKS e 

NAKAYAMA, 1991).  

 

 
Figura 2. Presença de sólidos suspensos na água retirada por meio de flushing nas linhas laterais de um sistema 

de irrigação por gotejamento. Fonte: Farouk A. Hassan (cortesia de “California Agriculture”), 2019. 

 

 Nessa classificação pode ser verificado que em termos de natureza física (sólidos suspensos na 

água) o potencial de obstrução de gotejadores em relação à qualidade da água é classificado quanto a 

concentração de partículas na água em Pequeno (<50 mg L-1), Moderada (50-100 mg L-1) e Severa 

(>100 mg L-1) (BUCKS e NAKAYAMA, 1991); porém, além da classificação do risco de obstrução 

quanto a concentração, Capra e Scicolone (1998) destacaram que concentrações de partículas sólidas 

suspensas na água abaixo de 200 mg L-1 não causam efeitos de obstrução sobre os gotejadores, em 

contrapartida, o aumento desses valor para uma faixa de concentração de sólidos suspensos para 200-

400 mg  L-1 podem indicar um risco moderado de obstrução nos emissores, e quando encontrada águas 

possuindo concentrações acima de 400 mg L-1 ocorrerá um severo risco de obstrução.  

 

2.2.1. Utilização de águas residuais na irrigação e o fenômeno de obstrução de emissores 

Em um cenário onde a quantidade de água utilizável é preocupação, o desenvolvimento de 

técnicas de irrigação, e, sobretudo, a integração dessas técnicas com o manejo dos recursos hídricos, é 

cada vez iminente (LENQUETE et al., 2020). O uso de águas residuais na irrigação possui 

importância, pois ameniza gastos desnecessários da água de abastecimento, além disso, a água 

residual, em algumas ocasiões, contém nitrogênio e fósforo, essenciais para as plantas; dando 

melhorias na produção de cultivos (LAZAROVA e BAHRI, 2005). A irrigação por gotejamento, por 

possuir uma eficiência de uso de água acima de 90% mostra-se, sobremodo, como uma das técnicas 
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mais seguras para o manejo de águas residuais para irrigação na agricultura (LAMM et al, 2007). 

Porém, fontes de água com essa qualidade fornecem grandes quantidades de partículas sólidas 

suspensas, sais, microrganismos; intensificando o risco de obstrução dos emissores (BUCKS e 

NAKAYAMA, 1991; RAVINA et al., 1997).   

 Nesse contexto, a abordagem de obstrução de emissores, teve sua iminência devido ao uso de 

águas residuais; e desde a primeira conferência internacional de irrigação por gotejamento, ocorrida 

em Israel em 1971, pesquisadores se propuseram mitigar tal fenômeno por meio de técnicas e 

processos, como equipamentos de filtração, otimização dos caminhos de fluxo na parte interno de 

emissores, etc. (CAPRA E SCICOLONE, 2004; LI et al., 2008; LIU E HANG, 2009).  

 Poucos anos após essa conferência, esse tema foi abordado, por meio de pesquisas, afirmando 

que a atividade microbiana estaria influenciando a aglomeração de partículas minerais e orgânicas; 

pois esses microrganismos, causadores de biofilmes, facilitavam que partículas se aderissem nas 

camadas viscosas provocando obstrução dos emissores (PICOLOGLOU et al., 1980; ADIN E 

SACKS, 1987). 

Assim, a obstrução de emissores relacionadas à água de reuso, vem sendo abordada na 

literatura, a saber: Zhou et al. (2017), estudando o comportamento antiobstrução de gotejadores planos 

e cilíndricos e lançando usando água de reuso, verificaram, utilizando-se de um indicador de 

performance antiobstrução (Ia), válida para avaliar a sensibilidade à obstrução de emissores, que para 

um mesmo tipo de emissor foi adquirido menor sensibilidade a obstrução quando submetido a água 

subterrânea do que com água de reuso. Esses autores ressaltaram que emissores do tipo plano foram 

menos suscetíveis à obstrução do que os gotejadores cilíndricos e que o Ia foi diretamente afetado 

quando considerado parâmetros como o comprimento do labirinto (L), relação largura/profundida do 

labirinto (R/W) e média da força de cisalhamento sobre a parede do labirinto (τ). Então percebeu-se 

que o aumento do Ia estava relacionado a um L mais curto, RW/D menor e τ maior.  

Neste mesmo seguimento, Li et al. (2012) usando dois tipos de tratamento para água de reuso 

e avaliando a obstrução de gotejadores planos e cilíndricos, ressaltaram que as partículas suspensas 

encontradas nos dois tipos de água utilizadas não existiam como partícula única, pois essas se 

apresentaram na forma de flocos. Esses mesmos autores enfatizaram que o interior do flóculo era solto 

e poroso, com vários sólidos esféricos e irregulares, como, por exemplo, argilas de diversos tamanhos. 

Não obstante, mesmo com o fornecimento de resultados consideráveis, expostos na literatura, 

quanto a esse entrave, a obstrução dos emissores usados na irrigação por gotejamento ainda não foi 

completamente resolvido (ZHOU et al., 2016); embora vários pesquisadores tentaram resolver a 

questão por meio de otimização dos canais de fluxo no interior dos emissores, melhorias nos sistemas 

de filtragem e caracterização de componentes que promovem a obstrução nesses gotejadores 

(PICOLOGLOU et al., 1980; CAPRA E SCICOLONE, 2004; WEI et al., 2006; SONG et al., 2017) . 

Partindo desse contexto, percebe-se que o estudo sobre obstrução de emissores relacionada às 

características de qualidade da água, como as de natureza física, torna-se fundamental, pois a 
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obstrução por partículas sólidas em suspensão na água é uma das mais encontradas em campo (LI et 

al., 2012). Sendo assim são necessárias pesquisas sobre como os diversos tipos de emissores existentes 

são afetados quando submetidos a águas reutilizadas na irrigação, uma vez que o uso de águas desse 

tipo tem sido a forma mais eficiente para mitigar efeitos de poluição e escassez de água no mundo e, 

portanto, bastante recorridas na irrigação (ASANO et al., 2007). 

 

2.2.2. Irrigação por gotejamento subsuperficial 

Com os problemas acerca de manejo da irrigação, surgiram e foram otimizadas novas técnicas 

e sistemas de irrigação, de maneira a reduzi-los; a exemplo disso, iniciou-se, a partir de 1920, o uso da 

irrigação por gotejamento subsuperficial com uso de argila constituindo um tubo tipo azulejo com 

orifícios feitos no cume do mesmo (LEE, 1920).  Sendo que esses tubos se conectavam com os tubos 

de argila para drenagem, e umedeciam a área do solo circunvizinha, por isso tal sistema pode ser 

considerado uma das formas pioneiras da irrigação por gotejo subsuperficial (CAMP, 1998).  

O desenvolvimento da irrigação por gotejamento e, consequentemente, da irrigação 

subsuperficial, se deu com o surgimento do plástico, após a Segunda Guerra Mundial. Em torno da 

década de 1960 os tubos das linhas laterais do sistema de gotejamento foram fabricados a partir do uso 

de poliestireno ou policloreto de vinila (PVC) e possuíam furos ou fendas perfuradas os quais 

permitiam a saída d’água (BRAUD, 1970; HANSON et al., 1970; CAMP, 1998).  

 Em seguida, na década de 1970, foram desenvolvidos equipamentos de instalação para o 

sistema de irrigação subsuperficial, sendo alguns emissores inseridos na própria parede da tubulação 

(ZETZSCHE e NEWMAN, 1966; LANTING, 1975).  Com o passar dos anos, os problemas referentes 

à entrada de raízes nos emissores e aos conectores iniciais, abriram espaço para uma ascensão da 

irrigação por gotejamento superficial; porém, na década de 1980 percebeu-se um aumento na procura 

por irrigação subsuperficial (Figura 3), e isso esteve relacionado aos custos de equipamentos e 

materiais para aquisição desse sistema, além da maior eficiência no uso da água e nutrientes, como 

também a durabilidade do sistema no campo (CAMP, 1998). 

 

 

Figura 3. Fita gotejadora utilizada em sistema de irrigação subsuperficial. Fonte: Gibson, 2020. 

 

 A literatura ressalta a importância da irrigação por gotejamento subsuperficial, Camp (1998), a 

partir de uma revisão de literatura sobre esse sistema de irrigação, afirmou que este aparece com um 
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grande potencial para aplicação de água residual, para uso em jardins que possuem plantas 

ornamentais e cultivos de hortaliças e frutíferas; e que, sobretudo, a irrigação por gotejamento 

subsuperficial promove um sistema de irrigação mais eficiente que os demais sistemas, considerando 

fatores como a água utilizada e os requerimentos do cultivo quanto aos nutrientes. 

 Neste cenário, onde a irrigação subsuperficial vem sendo cada vez mais utilizada, os tipos de 

emissores encontrados nas fitas gotejadoras são estudados amplamente, de forma a reduzir ou evitar o 

fenômeno de obstrução, que é uma preocupação quanto ao sistema de gotejamento subsuperficial, 

considerando as características específicas dos gotejadores (SOUZA et al., 2012).  Dentro do contexto 

da irrigação por gotejamento subsuperficial as empresas tem usado gotejadores contínuos e integrados 

à fita, com diferentes características geométricas quanto ao canal de fluxo turbulento de água e pré-

filtro (THE TORO COMPANY, 2015; CHAMSA, 2017; RIVULIS, 2019), além disso, para utilizar 

esse tipo de fita gotejadora na irrigação subterrânea algumas empresas tem usado uma saída por corte 

a laser nas fitas, cuja abertura se fecha quando o sistema é despressurizado, mitigando a sucção de 

partículas para o interior do emissor (JAIN IRRIGATION COMPANY, 2018). 

Percebe-se que as empresas vêm fornecendo fitas gotejadoras (Figura 4), sendo que a maioria 

dos fabricantes usam os emissores contínuos e integrados à essa fita, as quais possuem um longo 

percurso estreito com a seção de entrada, de fluxo turbulento e de saída (SCHWANKL e HANSON, 

2007). 

 

 

Figura 4. Emissores contínuos e integrados à fita gotejadora e suas diversas configurações geométricas 

encontradas no mercado para uso em irrigação por gotejamento superficial e subsuperficial. Fontes: 

TANGSHAN ZHIFU PLASTICS MACHINERY; RIVULIS; PLASTICS; JAIN COMPANY; TORO; 

BOWSMITH.  
 

2.3. Emissores contínuos e integrados às fitas gotejadoras 

 Desde que os recursos hídricos foram tomados como fator preponderante para 

desenvolvimento da agricultura surgiram diversos meios para manutenção desses; e sendo a irrigação 

por gotejo uma das alternativas, a criação desta remonta aos primeiros séculos, época na qual surgiu a 

técnica de irrigação por jarros de argila (TRIPATHI et al., 2017). Atualmente são encontrados 

diversos tipos de gotejadores, cujas características divergem bastante, sendo que os primeiros modelos 

usados foram os microtubos cuja extremidade era inserida em uma mangueira plástica com furos 

(ANDRADE, 2009). Na década de 70, mangueiras gotejadoras prontas (ou tubos gotejadores) 
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começaram a ser utilizadas, oferecendo mais funcionalidade para o agricultor, já que não era 

necessário obter a mangueira e o gotejador separados, pois esse modelo disponibilizava o emissor na 

parte interna das mangueiras (SCHIMIDT, 2014).  

Em seguida foram apresentadas as mangueiras colapsáveis, descritas pela Norma ISO 

9261:2004 como “tubulação emissora cuja secção transversal se altera quando a pressão é zero, 

geralmente por causa da pequena espessura de parede ou por causa da natureza flexível do material de 

que a mangueira é fabricada”, sendo que nessas mangueiras os emissores podem possuir duas formas, 

a saber: Emissores contínuos construídos ao longo da mangueira e planos (SCHIMIDT,2014). A 

escolha entre essas formas de emissores das mangueiras colapsáveis (fitas gotejadoras) pelos 

agricultores é feita, essencialmente, considerando o custo de aquisição. Como alternativa, são usados 

emissores contínuos, integrados ou moldados a fita (cintas gotejadoras), principalmente dentre os 

agricultores de culturas que exijam um espaçamento mais adensado, devido a maior acessibilidade ao 

agricultor por custo final do sistema de irrigação (ARAÚJO, 2019).  

Esses emissores possuem mecanismo de dissipação de energia na forma de labirinto, 

constituído de um percurso longo de fluxo turbulento. Estes mecanismos são característicos por 

possuírem uma geometria simples e compacta, reduzindo custo de fabricação, fazendo com que esse 

tipo de emissor esteja entre os emissores mais requeridos em um sistema de irrigação (ZHANG et al., 

2012). A literatura dispõe de poucas informações em relação a emissores contínuos integrados às fitas 

gotejadoras. Estes foram desenvolvidos primordialmente nos Estados Unidos da América (EUA) por 

empresas especializadas, possuindo características distintas por serem formados ou soldados nas 

paredes das fitas gotejadoras (Figura 5), o que provoca um espessamento pontual a qual possuirá um 

orifício condutor para saída da água (ANDRADE, 2009; ARAÚJO, 2019).  

A partir disso, são necessários estudos os quais viabilizem informações sobres esse tipo de 

emissores, tendo em vista que os agricultores de hortaliças utilizam cada vez mais desse tipo de fita 

gotejadora. Com isso, umas das principais pautas a ser ressaltada é a sensibilidade a obstrução, 

considerando que é um fator de maior impacto na vida útil de gotejadores. 

A. B. 

 

 

Figura 5. Parte interna dos emissores contínuos e integrados à fita gotejadora, pré-filtro e início do 

canal de fluxo de água (a) e final de canal de fluxo de água seguido da câmara de saída de água (b). 

Fonte: Rivulis Irrigation, 2014. 
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2.3.1. Estrutura geométrica interna dos emissores contínuos  

Os emissores contínuos integrados às fitas gotejadoras, assim como os emissores tipo pastilha, 

possuem percurso de fluxo turbulento (labirinto), proporcionando uma perda de carga necessária nesse 

canal. Além disso, estes emissores apresentam espaçamentos pequenos e uniformes entre eles, 

geralmente inferiores a 0,6 m; com vazão entre 0,2 e 6 L h-1, aproximadamente, sendo emissores não 

regulados e com vazão individual (ARAÚJO, 2019; FRIZZONE et al., 2012).  

Como pode ser observado nas Figuras 6 e 7, os emissores contínuos, além do caminho de 

fluxo turbulento, apresentam um filtro de múltiplas entradas, podendo as mesmas estarem em um 

único lado do emissor ou em ambos os lados. Nos emissores contínuos as seções de pré-filtro, labirinto 

e câmara de saída são postos em um plano reto e de forma linear, além disso, o material dos emissores 

é integrado ao longo de toda a fita, divergindo das características de emissores tipo pastilha 

(SCHWANKL e HANSON, 2007).  

 

 
Figura 6.  Imagem ilustrativa das partes constituientes de um emissor contínuo e integrado à fita gotejadora 

utilizado na microirrigação. Fonte: Rivulis, 2016. 
 

A. 

 

B. 

 

Figura 7. Ilustração de emissor contínuo destacando as múltiplas entradas do pré-filtro e o 

caminho percorrido pela água, desde o pré-filtro até a câmara de saída da água. Fonte: The Toro 

Company, 2015. 

 

A moldagem de precisão auxilia a construção de fluxos resistentes ao entupimento, provocado 

por partículas sólidas. Avaliando as empresas e seus materiais utilizados para mitigar efeitos de 

obstrução, ZEDICK (2016) destacou que o entrave causado por partículas do solo na obstrução de 
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emissores demanda a criação e molde de estruturas geométricas que amenizem esse fenômeno, como o 

emissor moldado com precisão constituído de múltiplos filtros de entrada, o que mantêm o fluxo de 

água em caso de entupimento. E considerou que algumas empresas de produtos de irrigação têm 

apregoado a utilização de fitas com emissores contínuos e integrados como meio de prevenção em 

relação à intrusão de raízes e partículas sólidas suspensas, consequentemente, evitando uma possível 

obstrução. 

Dessa forma, devido esses emissores constituírem um dos principais componentes do sistema 

de irrigação por gotejamento (FRIZZONE et al., 2012), além de melhorias nas características 

geométricas do percurso de fluxo turbulento, são necessários cuidados e avaliações sob a obstrução em 

relação aos fatores já expostos anteriormente. Partindo desse pressuposto, torna-se visível a 

necessidade de pesquisas minuciosas em relação a essa forma de emissor usada na microirrigação, não 

apenas pela sua importância e ascensão no meio agrícola, como também pela escassez de estudos 

fornecidos sobre a sensibilidade de fitas gotejadoras contínuas à obstrução por partículas sólidas em 

suspensão na água. 

 

2.4. Variação da vazão em emissores contínuos e integrados 

 Quando considerado avaliações em emissores, é importante ressaltar que existem variações 

quanto a hidráulica desses e que isso desencadeia diferenças nos tipos de fluxos que ocorrem no seu 

interior (FRIZZONE et al., 2012). Os emissores de longo percurso de fluxo turbulento (Labirinto) não 

possuem dispositivos de compensação de pressão, dessa maneira, apresentam sensibilidade da vazão 

em relação à variação da pressão de operação no sistema e, essa variação tem relação com o valor do 

expoente de fluxo (x) de cada emissor (ARAÚJO, 2019). Considerando que há variações nas 

características hidráulicas desses emissores é necessário considerar a relação entre a vazão do emissor 

e a pressão de operação, as quais podem ser generalizadas pela equação de vazão característica do 

emissor (Equação1), (KELLER; KARMELI, 1974; FRIZZONE et al., 2012). 

 

        q = k Hx                                                        (1) 
 

Em que: k é a constante proporcionalidade que caracteriza cada emissor; H está relacionado com a 

carga de pressão e x caracteriza o regime de fluxo e a relação entre vazão e pressão do emissor. 

 

Quanto mais baixos os valores de x, melhor será o desempenho hidráulico dos emissores. Isso 

ocorre devido a uma baixa variação da vazão quando relacionada com as variações de pressão no 

sistema de irrigação, sendo que esses valores (0,1 a 1,0) estão relacionados ao tipo de emissor e suas 

características construtivas (LI et al., 2006; LAVANHOLI, 2019).  

Emissores possuem diferentes tipos de fluxos, apresentando fluxo totalmente turbulento 

quando o expoente x for 0,5; parcialmente turbulento se os valores forem entre 0,5 e 0,7; fluxo instável 

entre 0,7 e 1,0 e, por fim, ocorrerá um fluxo laminar caso o valor de x seja 1,0 (KELLER; KARMELI, 
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1974). Sabe-se que o valor do expoente de fluxo de emissores de longo percurso de fluxo turbulento, e 

que não são autocompensantes, permanece próximo a 0,5 e que os emissores do tipo vórtice têm o 

expoente de fluxo próximo a 0,4; já os valores de x que tendem a zero são observados em emissores 

que possuem compensação de variação de pressão.  

 

2.5. Obstrução na irrigação por gotejamento 

Uma das maiores problemáticas relacionadas a emissores gotejadores é a obstrução que é 

provocada pelo fator qualidade da água utilizada. A obstrução desses emissores pode ocorrer tanto de 

forma parcial como total, seguida da redução da uniformidade de distribuição da água no sistema 

(PUIG-BARGUÉS et al., 2010; COSTA et al., 2016; MARQUES et al., 2016). Isso está relacionado 

com a presença de partículas sólidas em suspensão na água de irrigação, podendo ser substâncias 

orgânicas e/ou inorgânicas. O processo de obstrução é agravado quando há presença de mucilagem 

bacteriana (biofilme), pois, algumas bactérias, por conta da oxidação do ferro dissolvido e do sulfeto 

de hidrogênio, podem formar biofilmes que atuam como adesivos facilitadores de acúmulo de argilas, 

algas e outras partículas diminutas (ADIN; SACKS, 1991). Em contrapartida, o uso da cloração é uma 

alternativa no controle do crescimento populacional de microrganismos (SONG et al., 2017).  

Deste modo, a qualidade da água contribui para a obstrução de gotejadores afetando o 

desempenho hidráulico e a vida útil do sistema de irrigação. Atualmente, águas reutilizadas e/ou 

efluentes que contêm em suspensão elevada quantidade de material particulado, são comumente 

encontradas na agricultura (BATISTA et al., 2018). A irrigação por gotejamento tem sido utilizada 

para aplicação destes efluentes, e por isso há necessidade de mitigar efeitos delimitadores no sistema, 

motivando estudos a abordarem essa problemática (BATISTA et al., 2016; MARQUES et al., 2016; 

ZHOU et al., 2016; BATISTA et al., 2018).  

O empecilho da obstrução no sistema também é dado pela precipitação de íons encontrados na 

água, essa condição é dependente dos valores do potencial hidrogeniônico (pH) da água utilizada. 

Valores de pH abaixo de sete evitam precipitações de alguns íons na água (NAKAYAMA; BOMAN; 

PITTS, 2007). Por isso, são necessárias averiguações sobre o desempenho de sistemas de gotejamento 

considerando a precipitação química associada a obstrução de emissores (LIU; HUANG, 2009). 

 A fonte do entupimento dos emissores em sistema de gotejamento mais comum é a presença e 

acúmulo de partículas sólidas como argila, silte e areia. O acúmulo de argila, por exemplo, induz a 

alterações no mecanismo de entupimento de gotejadores, pois esse acúmulo no interior dos labirintos 

reduz a seção de escoamento, diminuindo a vazão ou interrompendo o fluxo de água totalmente 

(BOUNOUA et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017; AIT-MOUHEB et al., 2019; LAVANHOLI, 

2019). Então, são necessárias técnicas que diminuam tais adversidades no sistema de gotejamento, 

principalmente quando considerado que sistemas de filtragens não dispõem de elevada eficiência na 

retenção quando consideradas partículas diminutas, ocorrendo assim a obstrução de emissores devido 

ao acúmulo e formação de partículas maiores por agregação destas (NIU; LIU; CHEN, 2013; 
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BOUNOUA et al., 2016). 

 

2.5.1. Origem de partículas sólidas suspensas em águas utilizadas na microirrigação 

As análises sobre o tipo de água utilizada para irrigação são de extrema importância quando 

considerado o problema de obstrução nos emissores. A fonte de água influenciará relativamente a 

característica de tal água, o que potencialmente está relacionado a natureza de obstrução desses 

emissores (BUCKS e NAKAYAMA, 1979). Um dos tipos de água que mais estão relacionados com o 

transporte indevido das partículas sólidas em suspensão, relativo ao entupimento de gotejadores, são 

as águas fluviais e as que são retiradas de tanques e represas, as quais transportam uma certa 

quantidade de argila e silte (ABBOTT, 1987).  

Além disso, a questão da obstrução física, causada em gotejadores, pode ser ocasionada por 

uso, indevido,  da água encontrada em regiões de erosão eólica (ALMEIDA, 2009). Quando se utiliza 

dos efluentes secundários na irrigação, pode-se perceber uma maior variabilidade nas propriedades e 

concentrações de sólidos suspensos na água, o que depende do tratamento utilizado antecedente ao 

sistema de filtragem (ADIN e ELIMELECH, 1989). Meneguelli et al. (2016) avaliando a qualidade da 

água para fins de irrigação, verificaram que na região estudada, onde há elevada produção de tomate e 

café concentrando-se em morros de uma localidade montanhosa, o fato de não haver práticas 

conservacionistas é um indicador para o aumento de partículas suspensas existente nas águas de rio, 

ocasionadas pelo desprendimento e arraste dessas; que podem vir a ocasionar o fenômeno de 

obstrução nos emissores no sistema de microirrigação.  

 Dentro do contexto sobre a preocupação relacionada a presença de partículas suspensas na 

água de irrigação, sabe-se que as partículas referentes à fração coloidal se dispersam e acabam 

suspensa na água e que isso pode estar relacionado às questões antrópicas e naturais, sobretudo, em 

relação às argilas do solo. As forças desagregantes dessas partículas estão relacionadas com 

características físicas, químicas e mineralógicas (ALMEIDA NETO et al., 2009). Por fim, pode-se 

inferir que o problema da presença de partículas sólidas na água de irrigação também está relacionado 

a utilização de solo de forma intensiva devido uso da agricultura convencional e a falta de conservação 

do solo, o que atinge as microbacias hidrográficas por meio de assoreamento e deterioração da 

qualidade dos mananciais (VANZELA et al., 2004).  

Frente a perspectiva da complexidade sobre o comportamento das partículas encontradas nas 

águas de irrigação, pode-se perceber a necessidade do entendimento sobre os tipos de partículas 

suspensas encontradas nessas águas, assim como o comportamento dessas na água, para que possa 

haver uma ótima compreensão do fenômeno de obstrução física, causada por partículas sólidas, nos 

gotejadores utilizados na microirrigação.  
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2.6. Obstrução relacionada a partículas sólidas 

Em 1971 houve a primeira conferência internacional em relação a irrigação por gotejamento, 

sendo abordadas diversas questões sobre resoluções de entupimento de emissores (NIU et al. 2013; 

KATZ et al. 2014); nos anos seguintes a tal conferência, puderam ser constatados pesquisas em torno 

do problema de obstrução de gotejadores com intuito de fornecer subsídios para otimizações nos 

elementos usados na irrigação por gotejamento (BUCKS; NAKAYAMA 1979; NAKAYAM; BUCKS 

1991). Vários estudos feitos acerca desse tema, até então, e de maneira geral, infere-se que a obstrução 

de emissores está relacionada com diversos fatores, a saber: qualidade da água, tamanho de canal de 

escoamento ou, no caso de gotejadores com compensação de pressão, o espaço entre a membrana e as 

paredes do emissor (AIT-MOUHEB et al., 2019). 

Dentre esses fatores citados, sabe-se que o processo de obstrução de gotejadores pode ser 

causado também devido a atuação de solo nos emissores enquanto há ocorrência de chuva, por ter 

contato com o orifício de saída de água do gotejador e até por partículas suspensas na água usada 

durante a irrigação; Em vista disso, o processo de obstrução por partículas sólidas pode iniciar com a 

montagem das instalações da irrigação e com a entrada de partículas sólidas com o arraste das 

tubulações ao longo do solo (GARCIA et al., 1998). Deste modo, é evidente os efeitos causados por 

partículas sólidas no sistema de irrigação, sobretudo se considerarmos que partículas finas em 

suspensão na água podem interagir entre si e desencadear um processo de agregação, formando 

partículas maiores. Este processo é função das condições de escoamento no labirinto do emissor, da 

natureza da partícula de argila, e concentração de sais dissolvidos na água de irrigação, e pode, em 

condições especificas, provocar a obstrução de emissores (BOUNOUA et al., 2016; LIU et al., 2018). 

 Nesse contexto, Niu, Liu e Chen (2013) observaram, avaliando a obstrução de emissores por 

partículas sólidas, que quando o sistema estava funcionando e, consequentemente, ocasionando o 

movimento da água, houve a interação e adesão das partículas sólidas entre si, acarretando na 

formação e aumento gradual da floculação. Em adição, nesse estudo ainda foi ressaltado que ao fim de 

cada funcionamento do sistema, sobreveio um intervalo de 6 horas para que iniciasse o próximo 

período de funcionamento, e esse fato possibilitou partículas e flocos formados depositassem no canal 

de fluxo turbulento do emissor. 

 Na literatura podem ser encontrados estudos os quais abordam o tipo de argila e seus 

respectivos comportamentos quanto a sedimentação e transportes dessas na água tendo em vista a 

questão de obstrução de gotejadores (AIT-MOUHEB et al., 2019; OLIVEIRA et al., 2020). Com essa 

abordagem, Ait-Mouheb et al. (2019), avaliando os impactos hidrodinâmicos sobre a deposição de 

partículas de argila e formação de biofilme em gotejador, verificaram que argilas do tipo caulinita 

apresentaram tendência para agregar partículas em tamanhos maiores comparado com a argila do tipo 

bentonita, que é constituída a maior parte por argila montmorilonita, fazendo com que essas 

sedimentassem na entrada do labirinto do gotejador. 

 A partir das informações expostas anteriormente, é possível notar que o diâmetro e a 
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concentração das partículas sólidas são os principais fatores que influenciam na obstrução, porém a 

distinção sobre qual desses fatores mais contribuem na obstrução de emissores ainda não está 

esclarecida (LAVANHOLI, 2016). Além disso, a quantidade de partículas em suspensão na água está 

relacionada com a floculação de coloides, que interage com o crescimento microbiano e adsorção 

química (LIU et al., 2018). Considerando fontes superficiais de água, a obstrução de emissores pode 

ser causada por partículas sólidas suspensas, pois o tamanho diminuto das partículas impede que sejam 

retidas pelo sistema de filtragem (LAVANHOLI et al., 2018). 

 Por isso, são necessários métodos que mitiguem efeitos danosos sobre o funcionamento do 

sistema de gotejamento. Um desses métodos é o uso de sistemas de filtragem que impede a entrada de 

alguns materiais particulados no sistema de irrigação; excetuando-se partículas muito pequenas como 

as de argila, organismos microscópicos, algas e algumas bactérias, que causam obstrução pela 

formação de partículas maiores devido ao acúmulo e/ou agregação (NIU; LIU; CHEN, 2013; 

BOUNOUA et al., 2016). Também pode ser adotada como prevenção da obstrução de emissores a 

estratégia de flushing, procedimento que consiste na abertura do fim das linhas laterais possibilitando a 

remoção de partículas por meio do fluxo de água, diminuindo a possibilidade de entupimento de 

emissores (PUIG BARGUÉS et al., 2010). 

Partículas sólidas suspensas em água, com diâmetro abaixo de 0,075 mm, tem capacidade de 

atravessar o canal de alguns gotejadores, mesmo havendo a utilização prévia da filtragem da água de 

irrigação por meio de diferentes métodos combinados (QIAN, 2002); assim a obstrução por partículas 

sólidas é abordada como a forma mais comum de obstrução de emissores na irrigação (PITTS et al., 

2003). Pesquisas relacionadas com obstrução de emissores consideram a utilização de partículas 

sólidas suspensas na água com diâmetro entorno de 0,1 a 0,25 mm, sendo essas partículas 1/7 a 1/3 da 

largura do canal do emissor (HAMAN et al., 2003; DURAN-ROS et al., 2009), partindo do 

pressuposto que os canais de fluxo turbulento dos emissores possuem largura entorno de 1 mm 

(ZHANG et al., 2010).  

 

2.7. Relação dos canais de escoamento (Labirinto) dos emissores contínuos com a 

sensibilidade à obstrução. 
Na irrigação por gotejamento são usados condutos forçados, cujo escoamento do fluido é 

classificado em regime laminar e turbulento. Para identificar o regime de escoamento é necessário 

levar em consideração a geometria e rugosidade da parede do conduto, velocidade de escoamento e 

propriedades físicas do fluido, podendo ser expresso pelo número de Reynolds (Re). Considerando a 

classificação de regime de escoamento por Reynolds, os labirintos de emissores contínuos, usados na 

microirrigação, estariam classificados em um regime de escoamento laminar, uma vez que as baixas 

vazões e pequenas dimensões dos canais conduzem, normalmente, a Re ≤ 2000. Contudo, o canal de 

escoamento apresenta características peculiares e os vários defletores existentes nesses emissores 

modificam o valor crítico em relação ao número de Reynolds quando comparados com os de tubos 
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retilíneos, sendo assim, mesmo com valores de Re ≤ 2000 os labirintos podem apresentar regime 

turbulento (REYNOLDS, 1895). 

A partir disso, sabe-se que as pequenas áreas de seção transversal dos labirintos de emissores 

contínuos, as quais servem de passagem para o fluido e as oscilações que ocorrem no escoamento do 

fluido dentro desses, devido a passagem ser tortuosa, facilitam para que o fluxo seja turbulento em 

baixos número de Reynolds (WEI et al., 2006; YU et al., 2018b).  

Assim o escoamento do fluido no labirinto se diferenciam do escoamento em condutos 

pressurizados devido as mudanças repentinas de direção do fluxo da água, essas mudanças estão 

relacionadas com uma série de defletores, os quais comumente formam três regiões de fluxo com 

características distintas e diferentes velocidades de escoamento (Figura 8); dentre essas regiões estão 

os vórtices, que são regiões de recirculações e são formados por fluxos individuais distribuídos em 

ambos os lados da área do fluxo principal, preferencialmente nas zonas mortas do canal; essas zonas 

mortas são constituídas de uma região central de baixa velocidade de escoamento e uma periférica 

com velocidade de escoamento relativamente elevada (AL-MUHAMMAD et al., 2018; WEI et al., 

2006; YU et al., 2018c; ZHANG et al., 2010).  

 

                     
Figura 8. Interior de um labirinto com as linhas de fluxo da água e as três regiões de escoamento (A- Região de 

estagnação; B- região de vórtices e C- região do fluxo principal) (ZHANG et al., 2010). 

 

Sendo assim, os emissores contínuos e integrados à fita gotejadora são constituídos desses 

labirintos, os quais possuem formatos geométricos que possibilitam a formação dos vórtices, que por 

sua vez aumentam a perda de carga e reduzem a vazão (FENG et al., 2017). Considerando que os 

vórtices possuem regiões de baixa velocidade de escoamento, essas poderão ocasionar deposição e 

acúmulo das partículas de solo, o que acarretará a redução da secção de escoamento e 

consequentemente diminuição de vazão ou uma obstrução total de escoamento da água (ZHANG et 

al., 2010; LAVANHOLI. 2019). Tal região onde há a formação de vórtices, dentro do canal de fluxo 

turbulento, são de suma importância, porque constituem um mecanismo eficiente em promover uma 

energia de dissipação ao longo do canal e promove papel relevante na definição da vazão do emissor 

(AL-MUHAMMAD et al., 2018). 
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Com isso, sabe-se que parâmetros geométricos, aliados com processos hidráulicos ocorrendo 

na parte interna do labirinto, desencadeiam dificuldades que provocam maior sensibilidade dos 

emissores à obstrução (FENG et al., 2017); conquanto não seja apresentada, na literatura, uma 

compreensão sobre a correlação existente entres esses dois fatores em relação a resistência de 

gotejadores, principalmente, se considerado as várias condições que ocorrem quando os gotejadores 

estão funcionando no campo (LAVANHOLI, 2019).  

 

2.7.1. Comportamento das partículas sólidas considerando a geometria dos labirintos de 

gotejadores 

Os caminhos de fluxo de água na parte interna do emissor (Labirinto) constituem-se por um 

canal estreito, e, nesse canal, vários defletores causam um aumento na perda de carga sobre toda a 

extensão do labirinto, desencadeando também um fluxo de água turbulento (ZHANG, et al., 2016). 

Porém, apesar dos labirintos fornecerem uma certa eficácia em relação aos processos hidráulicos, há 

ainda dificuldades voltadas para obstrução desse canal, uma vez que a maioria de tais caminhos de 

fluxo de água apresentam seções de escoamento muito pequenas, e essas, consequentemente, 

acarretaram obstrução causada por partículas de diversas naturezas encontradas na água (NIU; LIU; 

CHEN, 2013).  

Dessa forma, considerando os vários formatos geométricos, encontrados no interior dos canais 

de fluxo turbulento dos emissores, a literatura dispõe de assaz informações relevantes quanto a 

condição de deposição de partículas sólidas, por exemplo: Quingsong et al. (2008) avaliando a 

obstrução de três tipos de emissores, por meio de simulação e experimentos de laboratório, 

enfatizaram que, ao utilizar um emissor com canal de fluxo circular, o local de concentração existe 

próximo aos recantos das paredes do canal, onde as partículas que estavam suspensas na água 

começavam a ser depositadas (Figura 9A). Apesar da ocorrência de sedimentação e concentração de 

partículas sólidas nessas regiões, boa parte dessas partículas suspensas atravessaram o canal de fluxo, 

pois, segundo os autores, esse tipo de geometria de labirinto (de passagem dupla) favorece essa 

condição antiobstrução do emissor. Essa situação foi justificada porquanto as partículas suspensas na 

água percorreram um caminho suave, sem indicar nenhum comportamento de desvio óbvio ao longo 

do percurso, assegurando uma ocorrência baixa na deposição de partículas (Figura 9B). 
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A. 

 

B. 

 

Figura 9. Distribuição da concentração (a) e movimento das partículas sólidas (b) em um labirinto 

com canal de fluxo circular. 

 

Também no intuito de estudar o labirinto dos emissores de sistema de irrigação por 

gotejamento, ZHANG et al. (2013) buscaram detalhar os efeitos relacionados a perda de carga 

ocorrida no labirinto e características geométricas deste, demonstrando que o aumento do ângulo do 

defletor acarretou em maiores perdas de carga no respectivo defletor, em contrapartida, quando houve 

aumento na relação largura da crista e altura do defletor e na relação altura do defletor e largura do 

canal do labirinto ocorreu diminuições na dissipação da energia hidráulica no labirinto. 

Nesse mesmo contexto, Niu, Liu e Chen (2013), estudando a influência de tamanho e 

concentração de partículas sobre o labirinto de emissores, demonstraram que, para as partículas 

menores do que 0,1 mm em diâmetro, a concentração das partículas sedimentadas afetou de forma 

significativa a obstrução dos emissores, e que o nível dessa obstrução esteve relacionado ao aumento 

da concentração dessas partículas. Conquanto, os autores ainda ressaltam que a utilização de um curto 

tempo de irrigação faz com que uma concentração dos sedimentos menor do que 1,25 g L-1 não 

apresenta efeito significativo sobre a obstrução de emissores (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Obstrução dos canais de fluxo turbulento por meio da concentração e floculação de partículas. 

Fonte: Niu, Liu e Chen (2013). 

 

Com essas condições, fica explícito que escolher os tipos de emissores mais apropriados para 

situações como as de uso de água residual ou subterrânea, é visto como uma das formas mais eficazes 

para mitigar efeitos negativos provocados devido a obstrução dos gotejadores (ZHOU et al., 2017). 

Esses mesmos autores destacaram que as empresas fabricantes de gotejadores Eurodrip e NAAN, 

conseguiram incrementar significativamente a capacidade antiobstrução dos emissores ao 

aumentarem, sem modificar a vazão dos mesmos, as dimensões dos labirintos. 
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Desse modo, percebe-se que as características construtivas de um labirinto estão envolvidas 

com a sensibilidade à obstrução do emissor. Em virtude disso, se tornou recorrente buscar informações 

sobre as características geométricas dos gotejadores com labirinto e sua relação com a obstrução 

causada por partículas encontradas na água, com intuito de melhorar as características antiobstrução. 

Ao longo dos anos diversos trabalhos foram desenvolvidos de forma a relacionar as dimensões e 

geometrias dos labirintos dos gotejadores com a sensibilidade à obstrução, além de propor uma 

investigação sobre a otimização nas características geométricas dos canais de fluxo para melhorar o 

transporte das partículas que potencializam o fenômeno da obstrução ao longo do labirinto dos 

emissores (YANG, et al., 2020; LAVANHOLI, 2019; LI et al., 2006a; YU et al., 2018a; ZHANG et 

al., 2010). 

 

2.7.2. Tendências da seção do pré-filtro do emissor à obstrução. 

O comportamento das partículas sólidas quanto à sedimentação, concentração e obstrução 

dessas no pré-filtro parece ser um pouco semelhante quando relacionado com o que ocorre no labirinto 

dos emissores, pois tanto o pré-filtro como o labirinto são comumente obstruídos por essas partículas 

devido a mudança rápida na velocidade do fluxo da água que ocorre nessas regiões (NIU, LIU e 

CHEN, 2013). Sobretudo, esses autores ressaltam que a causa de obstrução no pré-filtro pode estar 

relacionada com a transição que ocorre na velocidade do fluxo da água, a qual é reduzida subitamente 

ao se mover ao longo da seção transversal passando do pré-filtro para o labirinto, resultando em 

deposição de partículas no pré-filtro do emissor.  

A obstrução ocasionada no pré-filtro tem relação com a presença de partículas sólidas 

suspensas na água utilizada na irrigação, a exemplo disso, Lili et al. (2020), estudando efeitos de água 

salina na obstrução de emissor usado no sistema de irrigação por gotejamento, demonstraram que não 

houve a agregação de partículas e floculação na seção de pré-filtro, ressaltando que isso ocorreu 

devido a água salina utilizada na pesquisa possuir um conteúdo de areia relativamente baixo quando 

comparado com o fornecido no trabalho de Niu, Liu e Chen (2013), o qual apresentou obstrução no 

pré-filtro (Figura 11).  

 

 

Figura 11. Obstrução de pré-filtro do emissor por meio da concentração e floculação de partículas. 

Fonte: Niu, Liu e Chen (2013). 

 

Reforçando essa ideia sobre partículas sedimentadas na região do pré-filtro, Ramachandrula et 

al. (2020), trabalhando com a caracterização não destrutiva de obstrução física e química em emissores 

cilíndricos, demonstraram que a deposição de partículas na região do pré-filtro dos gotejadores pode 
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estar relacionada com a localização e número de pré-filtro no emissor. Para chegar a essa informação, 

tais autores fizeram uma comparação de propriedades geométricas considerando quatro amostras de 

emissores, onde usaram emissores possuindo de 1 a 4 pré-filtros e com posições de pré-filtro no centro 

do emissor, em ambos os lados do labirinto e em apenas um lado do labirinto; com isso observaram 

que o emissor constituído com apenas um pré-filtro o qual era localizado no centro do emissor foi o 

único que apresentou partículas depositadas nessa região (Figura 12). 

 

 

Figura 12. Deposição de partículas na região do pré-filtro considerando a posição e número de pré-

filtro no emissor. Fonte: Ramachandrula et al., 2020. 

 

Uma das questões quanto a obstrução na seção do pré-filtro é o tamanho da abertura para 

passagem das partículas, Ramachandrula et al. (2019a), pesquisando os parâmetros que influenciam a 

obstrução química em emissores tipo flat e cilíndricos, afirmaram que as menores aberturas na seção 

do pré-filtro podem estar relacionadas com esse fenômeno de bloqueio do fluxo da água no emissor. 

Independentemente do tipo de material que acumula na região do pré-filtro, as características 

construtivas inerentes ao pré-filtro parecem ser de grande importância quanto ao entrave da obstrução 

de emissores; por exemplo, Xiao et al. (2020) afirmaram que a área da malha do pré-filtro pode ter 

importante papel no quesito obstrução, ressaltando que quanto maior a área dessa seção maior a 

intensidade dos biofilmes anexados nesse local. Outrossim, esses autores ainda enfatizam que a maior 

parte das entradas do pré-filtro próximas a entrada do labirinto são as regiões onde há maior 

velocidade da água no pré-filtro, o que propicia o aumento do biofilme nas outras partes do pré-filtro. 

Mesmo com muitas informações na literatura quanto a obstrução de gotejadores, sabe-se que 

ainda são poucas as informações fornecidas que relacionem a ocorrência do fenômeno de obstrução 

nos emissores contínuos e integrados à fita gotejadora, poucos pesquisadores abordaram o uso de 

águas residuais e uma consequente obstrução por natureza física nesse tipo de emissor, sobretudo, a 

obstrução por partículas suspensas que pode vir a ocorrer na seção do pré-filtro desse tipo de emissor.    
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2.8. Metodologias utilizadas para avaliação de obstrução de emissores por partículas 

sólidas 
 A obstrução de emissores quando ocorrida no campo tem relação com as características 

biológicas, químicas e físicas da água, sobretudo essa situação é causada pela combinação desses 

fatores, sendo que são poucas as situações de obstrução ocasionada apenas por uma dessas 

características (ZHOU et al., 2018; FENG et al., 2019). Porém, o entendimento sobre a ocorrência 

individual de cada um dos fatores em relação à obstrução de emissores se torna de suma importância, 

pois o estudo dessas características de forma independente poderá fornecer informações relevantes a 

estudos que posteriormente possam integrar essas características no âmbito de avaliação sobre 

obstrução de emissores (LAVANHOLI et al., 2018; PEREIRA, 2019). Na literatura podem ser 

encontradas várias metodologias utilizadas para avaliação de emissores submetidos a situações de 

obstrução física (FARIA, 2013; LAVANHOLI, 2016; NIU, LIU e CHEN, 2013; PEREIRA, 2019; 

WEI et al., 2008), pois ainda não se chegou a um consenso quanto a uso de um protocolo de ensaio 

padrão que forneça as condições de obstrução que ocorrem no campo, sobretudo devido as 

características complexas de obstrução de emissores (LAVANHOLI, 2016). 

 Os diversos procedimentos que estão na literatura são utilizados para verificar e avaliar as 

causas de obstrução física nos emissores e apresentam condições semelhantes às que ocorrem com os 

emissores funcionando em campo (PEREIRA 2019). Esses estudos diferem em relação ao diâmetro e 

concentração de partículas sólidas (LI et al., 2006; WEI et al., 2008; FARIA, 2013; NIU, LIU, CHEN, 

2013; LAVANHOLI et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2017). Em torno dessa abordagem, torna-se 

visível a relevância no uso de metodologias que possibilitem uma avaliação e comparação sobre a 

sensibilidade dos vários emissores existentes no mercado em relação à obstrução, pois só assim será 

facilitado o critério de escolha do sistema de filtragem de acordo com cada situação ocorrida no 

campo, além do manejo necessário em relação a água utilizada para irrigação (LAVANHOLI et al., 

2018).  

 

2.8.1. Eficiência dos procedimentos usados em ensaios de obstrução de gotejadores 

 A partir disso, entende-se que para compreensão do fenômeno de obstrução por partículas 

sólidas sobre as diversas características geométricas fornecidas pelos emissores encontrados no 

mercado (LAVANHOLI, 2019), é necessário que os emissores sejam submetidos às várias condições 

relativas à concentração e diâmetro de partículas os quais são expostos em campo (PEREIRA, 2019). 

Nesse contexto, é necessário adotar, para avaliação de obstrução de emissores por partículas sólidas, 

procedimentos que possam atribuir repetitividade e reprodutibilidade para os resultados extraídos dos 

ensaios efetuados com gotejadores.  

Apesar da existência dos vários procedimentos relacionados a esse tipo de ensaio, um dos 

procedimentos que é bastante utilizado para ensaios de obstrução de gotejadores por partículas sólidas, 

é o fornecido pelo Laboratoire d'Études et Recherches sur les Matériels d'Irrigation/Institut national 
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de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (LERMI / IRSTEA) 

(LAVANHOLI, 2016). Esse procedimento considera o uso de partículas granulométricas até 500 µm e 

uma concentração total de partículas de 500 mg L-1. Nesse sentido, pode-se perceber leva em 

consideração a ocorrência das principais causas operacionais que provocam a obstrução de emissores: 

um sistema de filtragem ineficiente, tratamento inadequado de água e uma baixa frequência na 

limpeza das tubulações (LAMM; CAMP, 2007). 

Não obstante, ainda assim existem lacunas a serem preenchidas em relação aos protocolos 

utilizados para ensaios de obstrução de gotejadores (PEREIRA, 2019); e mesmo com vários estudos 

sobre os procedimentos a serem tomados em um ensaio de obstrução, ainda não foi estabelecido um 

consenso para os métodos de avaliação quanto a esse fenômeno (LAVANHOLI, 2016). Esse fato se 

deve à relação complexa que existe entre os fatores causadores de obstrução (PIZARRO, 1996), por 

exemplo, Bounoua et al. (2016) estudando entupimento de gotejadores in situ, em laboratório e com 

uma abordagem numérica, perceberam que ao utilizar a água de um rio (Durance River), a obstrução 

por fatores físico-químicos prevaleceu sobre obstrução por fatores biológicos quanto ao risco de 

obstrução de gotejadores; fato este que auxilia na escolha e determinação de protocolos para ensaios 

de obstrução de emissores. 

 

2.8.2. Considerações sobre severidade da obstrução causada por partículas sólidas para 

escolha de procedimento de ensaio 

Como enfatizado anteriormente, ainda não existe método normatizado para ensaios quanto a 

obstrução de emissores por partículas sólidas (PEREIRA, 2017), e por ser um fenômeno de 

complexidade considerável, os fatores que predominam esse processo vêm sendo estudado 

amplamente (FARIA, 2013; NIU; LIU; CHEN, 2013; OLIVEIRA, 2017). Dessa forma, percebe-se 

que o entendimento sobre as nuances da severidade provocada pelos tipos de partículas sólidas, quanto 

a obstrução dos emissores, necessita ser entendida para a escolha adequada de um procedimento de 

ensaio. A severidade das partículas, quanto à obstrução de emissores por partículas sólidas, pode ter 

relação com o tamanho das partículas e a concentração dessas na água usada para irrigação, sendo o 

tamanho das partículas, em vários casos, dito como o fator que mais desencadeia esse entrave (ADIN; 

SACKS, 1991). 

Embora seja enfatizado, por vários trabalhos (AMARAL, 2017; TALAMINI JÚNIOR, 2018; 

YU et al., 2018), que o tamanho da partícula sólida se apresenta como principal fator de obstrução de 

emissores; conquanto, é válido a ressalva, que a argila e o silte devem ser priorizados quanto às 

partículas suspensas na solução, pois as granulometrias referentes a essas são as que, comumente, 

atravessam o sistema de filtragem, por serem pequenas demais (BOUNOUA et al., 2016).  

Nesse sentido, em decorrência da passagem de partículas sólidas pelos filtros dos sistemas de 

irrigação, tais como silte e argila, os emissores estarão sujeitos ao fenômeno de obstrução, 

principalmente, por causa da agregação de tais partículas nos emissores (PITTS et al., 1990; 
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BOUNOUA et al., 2016). Pressupõe-se, dessa maneira, que mesmo tendo um cenário com uso de um 

bom manejo do sistema de filtragem, o qual evita a entrada de material favorável a obstrução de 

emissores, algumas partículas, devido ao seu tamanho, não podem ser retidas por esse sistema (NIU, 

LIU; CHEN, 2013; OLIVEIRA et al., 2017); então, com a passagem de partículas  de diâmetros 

abaixo de 125 µm  pelo sistema de filtragem a concentração dessas partículas que poderá ser um fator 

relevante quando a questão da obstrução de emissores. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Os experimentos foram conduzidos no Laboratório de Ensaios de Material de Irrigação (LEMI), 

localizado no Departamento de Engenharia de Biossistemas (LEB) da Escola Superior de Agricultura 

“Luiz de Queiroz” (ESALQ/USP). Foram efetuadas etapas de ensaios com três modelos de emissores 

contínuos integrados e dois procedimentos de ensaios: 

-Procedimento 1: Três repetições (Rep 1; Rep 2 e Rep 3), com os emissores funcionando 

simultaneamente, a partir de protocolo de ensaio de obstrução de emissores por partículas sólidas 

fornecido pelo laboratório PReSTI IRSTEA  

-Procedimento 2: Três repetições (Rep 4, Rep 5 e Rep 6) utilizando procedimento com base na 

filtragem comumente recomendada (125 µm) para irrigação por gotejamento pelos fabricantes de 

emissores. 

Em todos os ensaios foi avaliado a obstrução dos emissores por partículas sólidas quanto à 

posição de inserção das fitas na linha de derivação; sendo assim, foram testadas duas fitas para cada 

modelo, uma posicionada com emissores voltados para cima e outra para baixo, avaliando 13 

emissores por fita.  

 

3.1. Emissores contínuos e integrados a fita gotejadora 
 

Foram estudados três modelos de emissores contínuos e integrados à fita gotejadora, os quais 

foram chamados de Modelo 1, 2 e 3 e apresentam as seguintes características: diâmetro nominal da 

fita de 16 mm, com emissores espaçados em 10, 20 e 30 cm e pressão de serviço de 70, 100 e 100 kPa, 

respectivamente. A seguir são apresentadas as características técnicas dos emissores (Tabela 1) e suas 

respectivas dimensões e características geométricas (Figura 1). 

 

Tabela 1.  Características técnicas dos emissores que serão utilizados no experimento. 

Modelos 

Vazão 

nominal 

(L h-1) 

Pressão de 

serviço (KPa) 

Espaçamento 

entre emissores 

(cm) 

Comprimento 

do Labirinto 

(mm) 

Largura 

labirinto 

(mm) 

Profundidade 

do Labirinto 

(mm) 

1 1,40 70 10  38,00 0,325 0,28 

2 1,13 100 20 48,60 1,538 0,36 

3 0,65 100 30 116,60 1,089 0,60 

 

 Para medida de comprimento do labirinto foi considerada uma medição retilínea, tendo como 

pontos de referência a entrada e saída desse e em relação à medida de largura do labirinto foi 

considerado a maior largura do canal.  
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A profundidade do canal do labirinto dos Modelos 1 e 2 são aproximadamente uniformes ao 

longo de sua extensão, porém para o Modelo 3 foi observado uma superfície inclinada, possuindo 

menor profundidade no centro do canal e uma maior profundidade quando mensurado próximo à 

parede do labirinto, dessa forma, o valor na tabela acima desse emissor está referente a maior 

profundidade encontrada (Figuras 13, 14 e 15). 

 

 

Figura 13. Corte transversal do Modelo 1 demonstrando uma profundidade aproximadamente 

uniforme no labirinto. 

  

 

Figura 14. Corte transversal do Modelo 2 demonstrando uma profundidade aproximadamente 

uniforme no labirinto. 

  

 

Figura 15. Corte transversal do Modelo 3 demonstrando uma profundidade desuniforme, apresentando 

uma menor profundidade quando feita a medida no meio do canal e a maior medida próxima da parede 

do labirinto. 

 

No pré-filtro do Modelo 1 em ambos os lados dessa seção são verificados vários defletores 

(aproximadamente 0,35 mm de altura) com formato elíptico e espaçamento entre esses variando de 

0,240 a 0,380 mm; com um conjunto de 25 defletores para cada lado do emissor, os dois conjuntos de 

defletores estão espaçados em torno de 1,30 mm, sendo encontrados 50 defletores na seção do pré-

filtro que tem uma área aproximada de 110 mm2 (Figura 16A, B). 
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A 

 

B 

 

Figura 16. Detalhes da seção do pré-filtro (A) e altura aproximada dos defletores encontrados na 

entrada do pré-filtro (B) referentes ao Modelo 1.  

 

Para ambos os lados do pré-filtro do Modelo 2 há linhas de defletores (alternando em linhas 

com 2 e 3 defletores pareados, cada defletor possuindo aproximadamente 0,23 mm de altura), esses 

defletores têm formato aproximadamente elíptico, todavia têm irregularidades quanto a sua dimensão, 

o que fornece uma desuniformidade sobre o espaçamento desses elementos (Figura 17A, B e 19B). 

Dessa forma os espaçamentos entre defletores de uma mesma linha e entre linha de defletores 

variam aproximadamente de 0,010 a 0,185 mm e 0,215 a 0,375 mm, respectivamente; além do 

conjunto de defletores encontrados em ambos os lados do pré-filtro há uma superfície sem defletores 

separando o conjunto de 22 defletores de cada lado, totalizando dessa forma 44 defletores na região do 

pré-filtro, que apresenta uma área de aproximadamente 190 mm2 (Figura 17A e 19B).  
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A 

 

B 

 

Figura 17. Detalhes da seção do pré-filtro (A) e altura aproximada dos defletores encontrados na 

entrada do pré-filtro (B) referentes ao Modelo 2. 

 

O Modelo 3 possui uma configuração de pré-filtro distinta dos demais emissores estudados 

neste trabalho. Assim como os outros emissores que foram descritos esse também possui em ambos os 

lados um conjunto de defletores (37 defletores de formato elíptico para cada lado do emissor, total de 

74 defletores; cada defletor com altura aproximada de 0,45 mm) na região do pré-filtro, esses 

defletores possuem espaçamentos entre si de 0,236 a 0,365 mm (Figura 18 e 19C).  

Entretanto, ao contrário dos outros pré-filtros ressaltados anteriormente o conjunto de 

defletores é separado pelo labirinto, que se encontra desde o início do emissor até o início da câmara 

de saída de água; a região do conjunto de defletores no pré-filtro tem uma área com cerca de 62 mm2, 

considerando os dois lados há uma área total de aproximadamente 124 mm2 para seção do pré-filtro 

(Figura 18 e 19C). 
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A 

 

B 

 

Figura 18. Detalhes da seção do pré-filtro (A) e altura aproximada dos defletores encontrados na 

entrada do pré-filtro (B) referentes ao Modelo 3. 
 

Devido a desuniformidade no espaçamento entre defletores nos três emissores e entre linhas de 

defletores no Modelo 1, foram feitas medições em 10 pré-filtros, sendo considerados os valores mínimos e 

máximos encontrados em um total de 100 medições para cada modelo. 

Quanto ao formato dos labirintos dos emissores, o modelo 1 possui um formato de canal com fluxo 

circular, apresentando defletor elíptico posicionado no centro do canal (Figura 19A). Os Modelo 2 e 3 

apresentam labirintos de formato trapezoidal (Figura 19B e 19C).  
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A 
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C 

         
 

Figura 19. Caracterizações geométricas e dimensões dos Modelo 1 - 1,4 L h-1 (A); Modelo 2 - 1,13 L 

h-1 (B); Modelo 3 - 0,65 L h-1 (C). 

 

Considerando a importância de ensaios de obstrução efetivos e a mitigação de efeitos de 

fatores de contaminação, torna-se necessário o monitoramento dos ensaios por meio de um emissor 

com resultados conhecidos e expostos na literatura para reproduzir ensaios mais eficazes e seguros em 

relação a contaminação. Dessa maneira, foi utilizado, simultaneamente, como testemunha um emissor 

tipo pastilha, pois, por meio deste foi possível observar as condições ótimas dos ensaios realizados, 

tendo em vista que vários ensaios feitos anteriormente com esse mesmo emissor usado demonstraram 

repetitividade e reprodutibilidade satisfatórias (LAVANHOLI, 2016; PEREIRA, 2019). Os resultados 

do emissor testemunham, também avaliado sobre dois posicionamentos e obtidos ao longo dos ensaios 

executados, podem ser observado nos anexos deste trabalho. 

As características hidráulicas dos emissores, como a constante de proporcionalidade (k) e o expoente 

de fluxo (x) dos Modelos 1 e 2 foram extraídas da literatura, por ensaios executados anteriormente no 

LEMI (ARAÚJO, 2019). Entretanto, para o Modelo 3 não havia informações em relação a essas 

características, dessa forma, foi conduzido um ensaio com esse emissor a partir das especificações 

fornecidas pela metodologia proposta por ARAÚJO (2019).  O expoente de fluxo e a constante de 

proporcionalidade dos emissores estudados podem ser observados na Tabela 2 a seguir: 

 

Tabela 2. Constante de proporcionalidade de emissores (k) e o Expoente de fluxo (x) para o Modelo 1, 2 e 3. 

 

Emissores K x 

Modelo 1 0,1048 0,5779 

Modelo 2 0,1243 0,4762 

Modelo 3 0,6407 0,5111 

 

 



45 

3.2. Bancada de ensaios para os emissores  
 

Foi utilizado um reservatório de polietileno com capacidade de armazenamento de 0,25 m³ 

acoplado a um conjunto motobomba de potência de 3 cv, com vazão e altura manométrica máximas de 

12 m³ h-1 e 35,4 mca, respectivamente; este forneceu água para um sistema de distribuição de água 

(linha de derivação com bifurcações simétricas) (Figura 20).  

 

 
Figura 20. Linha de derivação com bifurcações simétricas. Fonte: Lavanholi, et al (2018). 

 

Este conjunto alimentou uma linha de derivação com bifurcações simétricas, responsável por 

distribuir a água uniformemente entre oito linhas laterais em paralelo e de igual comprimento (5 m).  

Os componentes da bancada na qual foram realizados os ensaios de obstrução das fitas gotejadoras 

estão apresentados na Figura 21. 
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Figura 21. Esboço da bancada de ensaios de obstrução de gotejadores. 1-Reservatório; 2-Agitador mecânico; 3-

Motobomba; 4-Filtro de tela; 5-Registro recalque; 6-Registro retorno; 7-Manômetro; 8-Coletores; 9-Gotejador; 

10-Bocal; 11-Bancada; 12-Suporte para coletores; 13-Chapa de poliestireno; 14-Peneira próxima do funil da 

calha coletora e 15- Calha coletora.  

 

Na bancada foi usado um sistema de bombeamento e um filtro que possui abertura superior ao 

diâmetro das partículas dos tratamentos, promovendo retenção de possíveis contaminações externas e 

retendo partículas maiores que as propostas para os ensaios; o filtro foi instalado no funil da calha 

coletora (Figura 22b). Para manter as partículas de solo dos ensaios em suspensão, foi utilizado um 

agitador mecânico acoplado a um motor, com diâmetro de pás de 25,5 cm, girando a 135 rpm.  

A estrutura da bancada foi equipada com uma superfície feita de chapas de poliestireno 

instaladas em declive, garantindo que a água escoada pelos gotejadores e pelos bocais inseridos nos 

finais de linha retorne ao reservatório (Figura 22a). Assim como sugerido por Lavanholi (2016) foram 

dimensionadas tubulações entre a bomba e a entrada das linhas laterais de forma a fornecer uma 

velocidade de escoamento acima de 1 m.s-1 para que a água transportasse as partículas de solo do 

reservatório até a entrada dessas linhas. Os finais de linhas laterais foram abertos mantendo uma 

velocidade de escoamento próxima a 1 m.s-1 a qual foi controlada pelos bocais, reforçando uma 

distribuição homogênea das partículas para as linhas (Figura 22c), os diâmetros de cada trecho com 

suas respectivas velocidades críticas e de escoamento foi semelhante aos encontrados por Lavanholi 

(2016).  

Além disso, lonas plásticas (100 micras) foram postas nas laterais e no teto da bancada, e 

usada uma cobertura para o reservatório no intuito de prevenir a contaminação da água utilizada por 

materiais externos (Figura 22d). Para que não ocorresse deposição de partículas na chapa de 

poliestireno foi inserido um sistema de distribuição da água na extremidade da tubulação, de modo que 

a água escoasse para a extremidade da bancada de ensaio carreando consigo as partículas de solo 

(Figura 22c). 
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A. B. 

  

C. D. 

   

Figura 22. Bancada para ensaios de obstrução de gotejadores por partículas sólidas e componentes 

usados (A), conjunto reservatório, agitador e peneira (B), sistemas de distribuição da água na 

extremidade da tubulação (C) e parte interna da estrutura para ensaios de obstrução de gotejadores (D).  

 

3.3. Procedimentos para os ensaios de obstrução dos emissores 

3.3.1. Procedimento de ensaio de obstrução de emissores gotejadores do laboratório 

PrESTI IRSTEA (Procedimento 1) 

Usando a estrutura da bancada, foram executados os ensaios de obstrução de emissores por 

meio de duas metodologias, sendo que para os três primeiros ensaios (Rep 1, Rep 2 e Rep 3) foi 

utilizada a metodologia fornecida pelo laboratório francês PReSTI/IRSTEA (Procedimento 1), 

utilizada há 40 anos para avaliação de produtos comerciais. O procedimento foi seccionado em quatro 

etapas, cada uma possuindo duração de 40 horas de funcionamento, operando durante 8 horas diárias, 

resultando em um período total de cinco dias. Em cada etapa, as concentrações e faixas 

granulométricas foram controladas, conforme na Tabela 3. Para obtenção das faixas granulométricas, 

as peneiras foram sobrepostas para a separação das partículas em 15 intervalos (Tabela 4), após a 

separação foi feita a combinação do material retido em cada peneira para conseguir cada faixa 

granulométrica, como descrito por Lavanholi (2016). 
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Tabela 3 – Distribuição da concentração das faixas granulométricas em cada fase de um ensaio feito a partir do 

Procedimento 1. 

Fase Tempo (h) 

Faixa granulométrica das partículas (μm) Concentração 

total (mg L-1) < 75 75 – 125 125 - 212 212-500 

Concentração de partículas (mg L-1) 

1 0 – 40 125 - - - 125 

2 40 – 80 125 125 - - 250 

3 80 – 120 125 125 125 - 375 

4 120 – 160 125 125 125 125 500 

 

Tabela 4. Contribuição de cada intervalo de diâmetro de partículas para composição granulométrica e as 

respectivas peneiras utilizadas no Procedimento 1. 

 

Faixa 

granulométrica 

(µm) 

 

 

Nº da peneira 

 

 Malha da 

peneira 

Intervalo de 

diâmetro de 

partículas 

retidas por cada 

peneira (µm) 

Contribuição do 

intervalo na 

faixa 

granulométrica 

(%) 

 

 

500-212 

1 

2 

3 

4 

5 

40 

45 

50 

60 

70 

≥425˂500 

≥355˂425 

≥300˂355 

≥250˂300 

≥212˂250 

26,04 

24,31 

19,10 

17,36 

13,19 

 

212-125 

6 

7 

8 

80 

100 

120 

≥180˂212 

≥150˂180 

≥125˂150 

36,78 

34,48 

28,74 

 

125-75 

9 

10 

11 

140 

170 

200 

≥106˂125 

≥90˂106 

≥75˂90 

38,00 

32,00 

30,00 

 

75-0 

12 

13 

14 

15 

230 

270 

325 

Fundo 

≥63˂75 

≥53˂63 

≥45˂63 

˂45 

16,00 

13,33 

10,67 

60,00 

 

3.3.2. Procedimento de ensaio de obstrução de emissores considerando condição de 

filtragem mínima (Procedimento 2) 

Nos três últimos ensaios (Rep 4, Rep 5 e Rep 6) foi considerada a condição de filtragem mínima 

comumente recomendada por fabricantes de gotejadores comerciais (125 µm), que corresponde a 

retenção de partículas com granulometria acima de 125 µm (Procedimento 2). Com isso no 

Procedimento 2 foi utilizada uma única faixa granulométrica, considerando diâmetro das partículas 

entre 0 e 125 µm, sendo essas preparadas a partir das considerações existentes na norma ISO 11277 

(2009). As concentrações das partículas foram 125 mg L-1 (C1) e 500 mg L-1 (C2); a menor 

concentração impõe uma condição severa em relação ao risco de obstrução de acordo com Nakayama; 

Bucks (1991) e o uso da maior concentração de partículas na água proporciona aos emissores uma 

situação extrema de operação, a qual pode ser encontrada em algumas ocasiões no campo, 

principalmente com a ocorrência do mau manejo do sistema de irrigação por gotejamento. 

Os ensaios de obstrução dos emissores foram feitos em ciclos de 12 horas (h), com o sistema 

funcionando durante 10 h e desligado por 2 h, repouso devido a simulação da situação ocorrida em 

campo. Então, para um ensaio foi considerado que a condição com a primeira concentração (125 mg 

L-1) fosse feita durante os primeiros 20 ciclos em 10 dias (2 ciclos por dia), após isso foi adicionado 
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mais 375 mg L-1 durante o mesmo ensaio, totalizando uma concentração de partículas de solo na água 

de 500 mg L-1; em seguida foram conduzidos mais 20 ciclos (10 dias); dessa forma, cada ensaio com 

esse procedimento foi executado em 20 dias.  

Na Tabela 5 podem ser verificados o intervalo de diâmetro de partículas retidas por cada peneira 

e a contribuição de cada um dos intervalos para a faixa granulométrica desejada. Na Tabela 6, pode ser 

verificado a quantidade necessária (em gramas) de partículas relativas à cada peneiras usadas em cada 

concentração usada no Procedimento 2. 

 

Tabela 5 – Intervalo de diâmetro de partículas retidas por cada peneira e suas respectivas contribuições para a 

faixa granulométrica adotada no Procedimento 2. 

 

Tabela 6 – Quantidade de partículas necessárias para cada concentração usada no Procedimento 2, considerando 

cada peneira utilizada para aquisição do material de obstrução. *Concentração total após adição da concentração 

C2. 

Nº da 

peneira 

Malha da 

peneira 

(ASTM) 

Intervalo de diâmetro 

de partículas retidas 

por cada peneira (μm) 

Quantidade necessária para cada concentração (g) 

  C1 (125mg.L-1) 
      C2 (375mg L-1)   

[125 + 375 = 500mg L-1]* 

1 140 ≥106 e ≤ 125 4,75 14,25 

2 170 ≥90 e ≤ 106 2,00 6,00 

3 200 ≥75 e ≤ 90 2,50 7,5 

4 230 ≥63 e ≤ 75 3,00 9,00 

5 270 ≥53 e ≤ 63 3,75 11,25 

6 325 ≥45 e ≤ 53 4,00 12,00 

7 Fundo ≤ 45 11,25 33,75 

   Total    31,25 93,75 

 

3.4. Preparo das partículas sólidas  
Para a avaliação de sensibilidade à obstrução dos emissores foram utilizadas partículas sólidas 

constituídas por uma mistura de areia, silte e argila, tratando-se de partículas naturalmente encontradas 

na água de irrigação, com o intuito de reproduzir condições específicas de campo. Foi utilizado solo 

natural como fonte de partículas para os experimentos. Antecedente à elaboração do material utilizado 

para obstrução foi efetuada a preparação do solo conforme a norma ISO 11277 (2009), que estabelece 

o procedimento para análise granulométrica de solo, adotando métodos de destruição de matéria 

Nº da 

peneira 

Malha da peneira 

(ASTM) 

Intervalo de diâmetro de 

partículas retidas por 

cada peneira (μm) 

Contribuição do intervalo para 

concentração (%) 

1 140 ≥106 e ≤ 125 15,2 

2 170 ≥90 e ≤ 106 6,4 

3 200 ≥75 e ≤ 90 8 

4 230 ≥63 e ≤ 75 9,6 

5 270 ≥53 e ≤ 63 12 

6 325 ≥45 e ≤ 53 12,8 

7 Fundo ≤ 45 36 
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orgânica e dispersão da argila. A partir disso, foi obtido a desagregação e dispersão de partículas finas, 

evitando no momento do peneiramento que fossem retidas partículas formadas por agregados de 

partículas menores. Por último, houve a divisão do material de acordo com as faixas granulométricas 

desejadas para os Procedimentos 1 e 2. Em relação ao Procedimento 1 o material foi separado em 4 

fases (Tabela 7).  

 

  Tabela 7 – Faixas granulométricas utilizadas para cada fase nos ensaios referentes ao Procedimento 1. 

Fase Faixa granulométrica (μm) 

1 0 – 75 

2 75 – 125 

3 125 – 212 

4 212 – 500 

 

Após todos os processos descritos, em relação à aquisição das partículas respectivas de cada 

etapa dos ensaios, e logo após sua separação, a faixa granulométrica correspondente à areia foi 

colocada em mufla a 550 ºC por um período de 3 horas, seguindo procedimentos recomendados para 

incinerar a matéria orgânica presente na areia (CARMO; SILVA, 2012) (Figuras 23A e 23B).O solo 

coletado na ESALQ, possuía em sua constituição partículas de areia (60,56%), silte (12,49%) e argila 

(26,95%) (CAMARGO et al 2009). 

 
 

A. B. 

  

Figura 23. Partículas de solo preparado para uso em ensaios de obstrução de gotejadores (A) e 

material de obstrução com faixa granulométrica correspondente à areia inserido na mufla a 550 ºC por 

um período de 3 horas, para incinerar a matéria orgânica presente na areia (B). 

 

3.5. Manejo do ensaio dos emissores e obtenção de dados 
Durante os ensaios foi utilizada água deionizada com condutividade elétrica próxima a 

20 µS/cm. No fim de cada ensaio foi realizada uma etapa de higienização por meio da lavagem da 

bancada, do reservatório e sistema de bombeamento. Este procedimento foi desenvolvido com 

objetivo de eliminar resíduos de partículas do ensaio anterior e possíveis contaminantes, oferecendo 

garantia de que os ensaios foram conduzidos sob as mesmas condições iniciais. No intervalo de cada 

repetição do ensaio, foram inseridas novas fitas gotejadoras, as quais passaram por um teste de 

coeficiente de variação de fabricação (CVF) com uso de água limpa, verificando, assim, a existência 
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de imperfeição no lote. A extensão da bancada excede o número de amostras necessárias, assim, 

quando observada alta variação de fabricação com a fita gotejadora apresentando problemas de vazão, 

esta foi descartada. Após realizado esse controle de possíveis interferências, foram iniciados os 

ensaios com as partículas sólidas para se avaliar a sensibilidade à obstrução dos emissores comerciais.  

Para que a contaminação de fontes químicas e biológicas fossem minimizadas, além do uso de 

água deionizada, foram realizados monitoramentos da temperatura da água, controle diário do pH e 

CE da água, duas vezes ao dia (início e na metade dos ensaios diários). Na maior parte dos ensaios o 

pH permaneceu abaixo de 7,5. Em relação à redução do efeito da atividade biológica, efeito que 

promove o aparecimento de biofilme, foi aplicada a cloração diária, com concentração de 3ppm de 

cloro livre na solução; sendo a fonte de cloro o hipoclorito de sódio (NaOCl).  

Em Adição, para o Procedimento 1 ocorreu o monitoramento da vazão dos gotejadores 

considerando o final de cada dia de ensaio (Após oito horas de funcionamento), por meio da medição 

da massa de água emitida e coletada com auxílio dos coletores (Figura 24). Foi respeitado o tempo de 

30 minutos de coleta para que fosse calculada a vazão. Quando usado o Procedimento 2 nos ensaios de 

obstrução dos emissores foi mensurado a vazão desses a cada dois ciclos, sendo a medição feita nos 

últimos 30 minutos do segundo ciclo do dia e em todos os dias dos ensaios. 

 

 

Figura 24.  Coleta de vazão dos emissores ensaiados, com auxílio de coletores e placas de poliestireno como 

suporte para estes.  
 

Ao longo do processo de medição de vazão a temperatura da água foi monitorada, com a 

intenção de corrigir a massa específica da água que foi utilizada na determinação do cálculo da vazão 

(Equações 2 e 3) de acordo com a metodologia de Tanaka et al. (2001): 

 

𝑞 =
(𝑚𝐹 − 𝑚𝐼)

𝜌 𝑡
3600 (2) 

  

𝜌 = 999,974950 [1 −
(𝑇 − 3,983035)2 (𝑇 + 301,797)

522528,9 (𝑇 + 69,34881)
] (3) 
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Em que: 

 

q - vazão (L h-1); 

t - tempo de coleta (s); 

mF - massa do coletor + água (g); 

mI – massa do coletor (g); 

ρ - massa específica da água (kg m-3) e 

T - temperatura da água (ºC) 
  

 

3.6. Análise de sensibilidade à obstrução dos modelos estudados  
Para avaliar a sensibilidade dos emissores estudados em relação às partículas sólidas de solo 

suspensas na água, foram consideradas avaliações quantitativas e qualitativas, de modo a trazer um 

maior embasamento e justificativas plausíveis sobre esse fenômeno. 

 

3.6.1. Avaliação quantitativa 

A avaliação da suscetibilidade dos emissores à obstrução por partículas sólidas foi ponderada a 

proporção de redução da vazão dos emissores em função do tempo de ensaio. Foi considerado como 

critério o emissor obstruído que apresentou uma vazão menor ou igual a 75% em relação à vazão 

determinada no início do ensaio, Equação 4. Para um lote de emissores, foi considerado obstruído 

quando a partir de 25% dos emissores do lote estiveram obstruídos, Equação 5. 

 

                                                                   qa ≤ 0,75qo                      (4) 

 

                                                                   No ≥ 0,25Nt                                                                     (5) 

 

Em que: 

 

qa - é a vazão atual do gotejador (L h-1);  

qo - é a vazão do gotejador determinada no início do ensaio (L h-1);  

No - é o número de emissores obstruídos e 

Nt - é o número total de emissores na amostra.  

 

Deste modo, foi observado o desempenho das fitas gotejadoras em relação a obstrução dos 

emissores em cada fase de ensaio para o Procedimento 1 e em cada concentração de partículas na água 

(C1 e C2) durante os ensaios do Procedimento 2, identificando a combinação de granulometria e 

concentração de partículas crítica para cada modelo. Em seguida, os dados foram plotados em gráficos 

considerando a razão entre as vazões atuais e iniciais dos emissores em função do tempo de ensaio. 

 

3.6.2. Avaliação qualitativa 

Em ambos os procedimentos usados, e ao final de cada repetição, os emissores obstruídos foram 

retirados da bancada e em seguida abertos com auxílio de um bisturi, para uma avaliação em relação à 

sedimentação de partículas no interior dos emissores, por meio de imagens. Então, foi possível um 

diagnóstico da causa, além da localização de obstrução no interior do emissor; nesse contexto, para 
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adquirir imagens do interior dos emissores obstruídos, foi utilizado um microscópio Mitutoyo TM 

equipado com uma câmera digital de alta resolução (1080/2M) (Figuras 25A e 25B). 

 

A. B. 

 

 

Figura 25. Microscópio Mitutoyo TM com uma câmera digital de alta resolução (1080/2M), utilizado 

para aquisição de imagens da sedimentação de partículas no interior dos emissores (A) e Emissor 

contínuo retirado da fita gotejadora para ser avaliado quanto à obstrução por partículas sólidas (B). 

 

Considerando uma melhor compreensão sobre a obstrução de emissores contínuos, as causas de 

obstrução foram classificadas em: (1) acúmulo de partículas de areia; (2) formação de agregados a 

partir de partículas finas; e (3) partículas contaminantes. Além disso, para avaliação de incidência de 

sedimentação de partículas no interior dos emissores em questão, foram consideradas três seções 

nesses: (1) Pré-filtro do emissor, (2) Labirinto do emissor (início, meio e fim) e (3) Câmara de saída.   

  



54 

  



55 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Características da água dos ensaios submetidos ao Procedimento 1 

Durante os ensaios o potencial hidrogeniônico (pH) da solução foi mantido entre 6,0 e 7,5 

(Figura 17A), a fim de evitar precipitados químicos na água (PINTO et al., 2011; LAVANHOLI et al., 

2018) e um mesmo padrão de características da água para os três ensaios, como sugerido por 

Lavanholi (2016) e Pereira (2019). Dessa forma, foram observadas variações no pH, com valor 

máximo e mínimo de 7,36 e 6,37, respectivamente, na repetição 2 (Rep 2) (Figura 26A). Nesse 

contexto, estudando a metodologia do Laboratório PrESTI IRSTEA, Lavanholi et al. (2018) obteve 

um valor inicial do pH da água de 7,0 com aumento para aproximadamente 8,0 ao adicionar NaOH 

durante o ensaio, observando uma variação de ±0,2. Observando que o aumento no pH se deve a 

adição das partículas de solo com propriedades químicas. 

Em relação à Condutividade Elétrica da solução (CE) foi utilizada água deionizada com 

valores de CE próximos a 20 µs cm-1. A partir disso foi verificado um aumento da CE da solução em 

resposta ao tempo de ensaio, sendo que os valores de CE aumentaram gradualmente com valores 

máximos ao fim dos ensaios de 580,5; 659,3 e 420,1 µs cm-1 nas repetições 1 (Rep 1), 2 (Rep 2) e 3 

(Rep 3), respectivamente (Figura 26B). Do mesmo modo, Pereira (2019) com o mesmo procedimento 

adquiriu valores máximos de 480,4; 428,4 e 498,4 µs cm-1 para a condutividade elétrica da solução. 

Esse mesmo autor aponta que a elevação de valores da condutividade elétrica da solução ao longo do 

ensaio está correlacionada com a adição dos químicos NaOCl e HCl em decorrência da necessidade 

diária de cloração e correção do pH para diminuir efeitos da precipitação de íons e surgimento de 

microrganismos. 

A fim de determinar a massa específica da água, foi monitorada temperatura (ºC) da água na 

coleta da vazão dos emissores, constatando-se variações na temperatura, sendo verificados valores 

máximos de 31,8; 31,8 e 32,3 º C e valores mínimos de 23; 28,5 e 25,1 º C para as repetições 1, 2 e 3, 

respectivamente (Figura 26C). Pôde-se perceber um aumento de temperatura em um mesmo dia, com 

medições no início do funcionamento da bomba e as determinadas na coleta da vazão dos emissores; 

condição que se deve a circulação contínua da água sobre a bancada de ensaios (LAVANHOLI et al., 

2018). Alguns estudos que utilizaram desse mesmo procedimento (Procedimento 1) para ensaios de 

obstrução de natureza física de emissores comerciais apresentaram essa mesma situação 

(LAVANHOLI, 2016; PEREIRA, 2019). 
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A. 
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C. 

 

Figura 26. Potencial Hidrogeniônico (pH) (A), Condutividade elétrica da solução (CE) (B) e Temperatura da 

água (C) ao final de cada dia de ensaio, para as três repetições, ao utilizar o Procedimento 1. 
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4.1.2. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 1 (Procedimento 1) 

Nos ensaios foi percebido, ao utilizar o Modelo 1, relação da severidade da obstrução dos 

gotejadores com aumento do tamanho e concentração de partículas suspensas na água (Figura 27A). 

Corroborando com alguns resultados reportados por alguns autores, os quais ressaltam um 

comportamento semelhante de outros tipos de gotejadores quanto a obstrução relativa à presença de 

partículas sólidas na água (LAVANHOLI et al., 2018; OLIVEIRA et al., 2020; PEREIRA et al., 

2020). 

Ao avaliar as fitas com o Modelo 1 posicionadas para cima (Figura 27A), foi observado apenas 

um emissor obstruído para as Rep 1 e 2 na primeira fase, contudo, a partir da segunda fase podem ser 

observados um número de emissores obstruídos acima do limite crítico em todas as repetições, sendo 

que ao fim dessa fase foram constatados 12, 13 e 5 emissores susceptíveis à obstrução para as Rep 1, 2 

e 3, respectivamente. Com isso, provavelmente a sensibilidade desses emissores em relação à 

obstrução por partículas sólidas, considerando os emissores posicionados para cima, se inicia com a 

inserção de partículas do tamanho de 75 µm no sistema de irrigação.  

 

 

 

 

 

A. B. 

  

Figura 27. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do procedimento 1. Modelo 1  posicionado para cima (A) e para 

baixo (B).  

 

Pode-se verificar que mesmo na Fase 2 as partículas não possuem dimensões superiores às da 

seção de escoamento do Modelo 1; dessa forma, a obstrução desses emissores ocorrida nesta fase pode 

estar relacionada com o fenômeno acarretado pelo acúmulo lento de partículas menores, até 125 µm, 

nos emissores e tubulação. Sendo esse um dos principais fenômenos causadores de obstrução de 

natureza física nos emissores (NIU; LIU; CHEN, 2013). Apesar disso, provavelmente, apenas argila 

como um agente isolado não causa obstrução de emissores (OLIVEIRA et al., 2020), esses 

pesquisadores demonstraram, estudando dois emissores tipo pastilha, que apesar da sedimentação de 

argila no labirinto esses emissores não foram completamente obstruídos, havendo apenas flutuações 

nos valores de vazão.  

Os mesmos autores enfatizaram que apesar da argila por si só não causar obstrução completa dos 
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emissores, essa em conjunto com partículas maiores pode potencializar a formação de agregados e, 

consequentemente, a obstrução do gotejador. Esse cenário pode ser percebido ao longo das REP 1, 2 e 

3 na Fase 2, onde à medida que foram inseridas partículas de diâmetro entre 75 e 125 µm, 

possivelmente, acentuou-se a interação de partículas menores com as maiores e o número de emissores 

obstruídos aumentou. Ainda nesse contexto, é valido atentar, observando a Rep 2, que o Modelo 1, 

mesmo tendo um número de emissores obstruídos que ultrapassasse a linha do limite crítico na fase 

dois, ainda possuía alguns emissores em funcionamento, os quais foram completamente entupidos nos 

primeiros dias da fase três. Com esse resultado, pode-se afirmar que o aumento de tamanho das 

partículas de solos suspensas na água ocasionou uma condição favorável para obstrução desse modelo. 

Além dos fatores tamanho e concentração de partículas suspensas na água, a forma a qual o 

Modelo 1 foi posicionado no sistema influenciou drasticamente a tendência à obstrução desse tipo de 

emissor. Isso pode ser verificado nas Figuras 27A e 27B, as quais possuem dados demonstrando a 

sensibilidade do Modelo 1 à obstrução quanto a posição de inserção da fita no sistema, pois na 

condição com partículas de menor tamanho e com menor concentração os emissores já estavam com o 

seu maior número de emissores afetados pelo fenômeno da obstrução.  

Nesse contexto, é notado que, quando posicionados para baixo, os emissores do Modelo 1, logo 

nos primeiros dias da primeira fase, foram obstruídos; sendo que no segundo dia dessa fase havia um 

emissor em funcionamento na Rep 1 e um na Rep 2, de modo que estes apresentaram redução na 

vazão comparado com a vazão inicial.  Além disso, o Modelo 1 teve seus emissores, na Rep 3, 

obstruídos no primeiro dia de funcionamento do sistema. Com isso, a partir do terceiro dia da primeira 

fase dos ensaios essas fitas gotejadoras de emissores contínuos estavam completamente obstruídas 

(Figura 27B). Então, a posição que as fitas gotejadoras dos emissores de Modelo 1 foram conectadas 

na linha de derivação influenciou na aceleração do processo de obstrução, o que reforça que a posição 

da fita pode estar relacionada com a entrada de partículas sólidas nos emissores contínuos. 

 

4.1.2.1. Modelo 1 com inserção para cima 

 Com a abertura de emissores, foi verificado, que boa parte dos pré-filtros do Modelo 1 

apresentaram agregados de partículas de argila, as quais estavam aderidas entre o material do emissor 

e o da fita gotejadora, impossibilitando a entrada da água no emissor (Figura 28A). Ao observar esses 

emissores obstruídos, foi percebido que mesmo com espaçamento de até 0,380 mm entre defletores do 

pré-filtro e com a presença de partículas de diâmetros até 0,125 mm suspensas na água, a formação de 

agregados de argila, nessa condição de ensaio, pode vir a causar a interrupção da passagem da água. 

Porém, apesar do pré-filtro, em todos os emissores desse modelo para cima, apresentarem tal barreira 

de agregados de argila na entrada de água no emissor, foi verificado que havia partículas acumuladas 

ao longo do labirinto, principalmente na entrada do labirinto (Figura 28B, 28C e 28D).   

Os resultados corroboram com informações adquiridas por Niu et al. (2013), os quais 

ressaltaram que o aumento de concentrações das partículas finas (menores que 0,1 mm) pode facilitar 
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a sedimentação dessas partículas no labirinto, sendo esses utilizaram de concentrações de partículas de 

0,25 até 2 g L-1, enquanto no presente trabalho, no procedimento 1, foi usado até 0,5 g L-1. 

 

        Fluxo   
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Figura 28. Agregados de partículas de solo aderidas entre entrada do pré-filtro do Modelo 1 e a parede 

da fita, impedindo a entrada de água no emissor contínuo, além de partículas depositadas ao longo do 

labirinto e na câmara de saída. Imagens obtidas com emissor ainda integrado à fita. 

 

 A obstrução por partículas sólidas em canal de fluxo circular foi estudada por Wei et al. 

(2008), os quais observaram que, com partículas até 125 µm e com aumento da concentração em torno 

de 1250 mg L-1, esse labirinto foi obstruído devido as partículas suspensas na água. Na presente 

pesquisa o Modelo 1, também com canal de fluxo circular, teve esta seção obstruída em alguns 

emissores com menor concentração das que foram usadas por tais autores; e isso se deve as dimensões 

dos canais, sendo a vazão do Modelo 1 três vezes menor que a do emissor estudado por Wei et al. 

(2008).  

 Os agregados de partículas finas na entrada do labirinto, com emissor para cima, podem estar 

relacionados com a baixa velocidade de fluxo da água na região, pois, quando comparado com os 

outros pontos do labirinto tal local fornece menor energia cinética turbulenta (AL-MUHAMMAD et 

al., 2016). 

 Para um bom manejo do ensaio e, consequentemente, evitar excesso de contaminação nos 

ensaios executados, foi utilizado um emissor, em funcionamento simultâneo com todos os emissores, 

que possui resultados previamente conhecidos em relação à obstrução causada por partículas sólidas 
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nessas mesmas condições experimentais estudadas. No entanto, mesmo com os cuidados requeridos 

para esse tipo de ensaio, ocorreu a presença de contaminantes em um único emissor do Modelo 1 

sendo ocasionada por materiais filamentosos que, provavelmente, foram resquícios de tecidos de 

roupas que caíram na bancada em momento de coleta de vazão. 

O material sedimentou no pré-filtro e no labirinto do emissor, por conseguinte, com a presença 

desses materiais e o acúmulo de argila ocorreu obstrução. Apesar dos contaminantes nos três ensaios 

do Procedimento 1, a obstrução de um emissor foi visivelmente ocasionada devido a presença de 

materiais contaminantes (Figuras 29A e 29B). Assim como o presente trabalho, Lavanholi (2016) e 

Pereira (2018) observaram contaminantes nos ensaios com esse mesmo procedimento de ensaios de 

obstrução por partículas sólidas em emissores; e da mesma forma foi encontrado fibras semelhantes a 

raízes. 

 

         Fluxo  
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Figura 29. Presença de material contaminante (filamentoso), nas seções do pré-filtro (A) e labirinto (B) 

do Modelo 1 quando posicionado para cima. 

 

4.1.2.2. Modelo 1 com inserção para baixo 

 Com o Procedimento 1, independentemente da posição dos emissores do Modelo 1, ao final 

dos ensaios, todos estavam obstruídos. Porém, os inseridos para baixo tiveram maior quantidade de 

partículas no interior do que os posicionados para cima. Assim como os gotejadores para cima, os 

posicionados para baixo tiveram o pré-filtro obstruído. Nas Figuras 30A e 30B verificou-se uma 

camada de agregados na entrada da água; a camada ficou cimentada entre o material do emissor e a 

fita, interrompendo a passagem de água para o interior do emissor, sendo esta uma causa de obstrução. 

Foi visualizado emissores para baixo apresentando parte do pré-filtro com bastante partículas de solo, 

contudo não possuíam partículas na parte final do pré-filtro e entrada do labirinto (Figura 30C e 30D).  
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Figura 30. Agregados de partículas de solo aderidas entre pré-filtro do Modelo 1 e o material da fita, 

impedindo a entrada de água no emissor contínuo. Imagens obtidas com emissor ainda integrado à fita. 

 

 Estudando a relação das mudanças ocorridas no interior das fitas gotejadoras e o risco de 

obstrução de emissores, posicionados para baixo, com o tempo de irrigação, Zhang et al. (2020) 

perceberam que partículas sólidas foram depositadas e aderidas no fundo da fita, à medida que 

aumentou o tempo de irrigação, tendo relação linear entre a massa de sedimentos no interior da fita 

gotejadora e o risco de obstrução dos emissores. 

O tempo de irrigação foi fundamental para a deposição e aderência de partículas no fundo da 

fita, o que provavelmente acarretou maior quantidade de partículas sólidas encontradas no interior de 

todos os emissores de Modelo 1 inseridos para baixo, quando comparado com os emissores inseridos 

para cima. A velocidade de sedimentação de partículas é um processo complexo, e está relacionado, 

principalmente, com o tamanho, distribuição, geometria, concentração das partículas e densidade do 

fluido (MACHADO, 2002); por exemplo, em uma situação de partículas esféricas em um regime de 

escoamento laminar e fluido Newtoniano, a velocidade de afundamento dessas partículas é 

proporcional ao quadrado de seu diâmetro (MACIEL et al., 2016).  

Tendo em vista um regime de escoamento turbulento na fita, partículas com diversos formatos 

geométricos e diâmetros, além de concentração até 500 mg L-1, com o uso do Modelo 1 posicionado 

para baixo, pôde-se perceber que o interior do pré-filtro foi preenchido com uma maior quantidade de 

partículas de argila (Figuras 30C e 30D), assim como também foi encontrado nessa seção partículas de 
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maiores diâmetros que as encontradas quando esse modelo estava para cima (figura 30A). Isso, 

possivelmente, pode estar relacionado com a tendência das partículas de maiores tamanhos e 

agregados de argila serem depositados na parte de baixo da fita gotejadora, cenário o qual os 

emissores posicionados para baixo estariam mais suscetíveis à entrada de tais minerais. 

Ainda verificando os emissores do Modelo 1, quando inseridos para baixo, foi visto que a 

obstrução causada por partículas sólidas também foi ocasionada no primeiro defletor do labirinto do 

emissor; as Figuras 31A e 31B foram obtidas de um mesmo emissor. Na Figura 31A pode ser 

observada a presença de partículas na entrada e no primeiro defletor do labirinto impedindo o fluxo de 

água. Logo em seguida está a figura 31B, demonstrando que após o primeiro defletor do labirinto do 

emissor não há presença de partículas sólidas. Também foi localizada sedimentação de agregados 

formados por partículas inferiores a 45 µm, encontrados na entrada do labirinto, possivelmente, 

facilitando interceptação do fluxo de água em direção do labirinto (Figura 31C). Em adição, não houve 

sedimentação e acúmulo no meio e fim do labirinto, assim como na câmara de saída (Figura 31D). 
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Figura 31. Imagens em sequência (A) e (B) retiradas de um mesmo emissor de Modelo 1, demonstrando 

obstrução na parte inicial do labirinto. Acúmulo de argila na entrada do labirinto (C) e Câmara de saída sem 

a sedimentação e acúmulo de partículas (D). 

 

4.1.3. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 2 (Procedimento 1) 
 

Foi possível perceber, no Modelo 2, semelhança com o funcionamento do Modelo 1 quanto ao 

quesito de obstrução causada pela presença de partículas sólidas na água e as consequências causadas 
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pelo posicionamento de emissores nessas condições. Para o Modelo 2 o aumento de tamanho e 

concentração de partículas no meio aquoso, ao longo dos ensaios, foi essencial para a obstrução 

(Figura 32). Sobretudo, a sensibilidade do Modelo 2 variou com a forma de inserção das fitas no 

sistema, sendo as fitas com emissores para baixo as que demonstraram maiores possibilidades de 

obstrução em condições com partículas de tamanho menores de 75 µm (Figura 32). Além disso, 

independentemente da posição dos emissores, pode ser verificado ao inserir partículas abaixo de 125 

µm na água, partículas as quais normalmente não podem ser retidas pelo sistema de filtragem em 

campo, que o Modelo 2 foi suscetível ao entupimento, considerando o critério de emissor obstruído (≤ 

75% vazão de início do ensaio) ; outrossim, o lote de emissores, para ambas posições testadas, 

também foi considerado obstruído (25 % dos emissores do lote) entre as fases 1 e 2 (Figura 32).  

Na literatura são encontrados trabalhos relacionados com o tamanho de partícula suspensa na 

água, cujos emissores estudados não se mostraram sensíveis a partículas com essa faixa de diâmetro, 

mesmo em altas concentrações (WEI et al., 2008; NIU, LIU e CHEN, 2013; PERBONI et al., 2018). A 

questão do Modelo 2 ter sido sensível à obstrução por partículas sólidas com diâmetros entre 75 e 

125 µm e com concentrações mais baixas das usadas por esses autores pode estar relacionado com 

características construtivas desse emissor, assim como também a posição do pré-filtro no emissor. 

As características como área e número de defletores encontrados no pré-filtro pode ser uma das 

causas pela qual os emissores como o Modelo 2 tende a ser mais suscetível a obstrução. Xiao et al. 

(2020) sugeriram que os pré-filtros, possivelmente, estariam menos suscetíveis à obstrução se 

construídos com menores áreas e enfatizou que maior parte da água, em alta velocidade, entra no 

labirinto por intermédio das primeiras aberturas do pré-filtro próximas ao labirinto, levando a 

obstrução das partes do pré-filtro mais distantes do labirinto. A partir disso, estes autores ressaltaram 

que para mitigar o efeito de obstrução em pré-filtros poderia ser reduzidos o número de defletores, 

podendo ser mantidos apenas os próximos à entrada do labirinto, evitando áreas de baixa velocidades 

da água. 

Quando este modelo foi posicionado para cima ocorreu, ao longo das três repetições, obstrução a 

partir da segunda fase, sendo que na primeira fase das Rep 1 e 2 foi constatado emissor obstruído em 

cada repetição (Figura 32). Ao final da fase dois a Rep 3 apresentou nove emissores obstruídos e 

ambas as Rep 1 e 2 obtiveram oito emissores sensíveis a obstrução total. Quando verificado Modelo 2 

nas três repetições no fim da fase 3 (partículas de 125 a 180 µm), houve obstrução completa da fita 

(Figura 32A). 

 Quando o Modelo 2 esteve para baixo observou-se que, em todas as repetições, houve 

emissores obstruídos na primeira fase, com quatro emissores obstruídos nos primeiros dias na Rep 1. 

Ao final dessa fase havia cinco emissores obstruídos para as Rep 1 e 2. Em relação a Rep 3, no 

primeiro dia todos os emissores do Modelo 2 obstruíram parcialmente, mas nos dias seguidos foram 

desobstruídos seis emissores (Figura 32B). Por fim, na segunda fase obstruíram todos os emissores nos 

primeiros dias para as Rep 2 e 3. Na Rep 1 nove emissores foram obstruídos ao final dessa mesma fase 
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(Figura 32B). Então, fica evidente que a posição de inserção do Modelo 2 promoveu diferenças quanto 

a susceptibilidade à obstrução, sendo a posição para baixo mais iminente quanto à essa sensibilidade. 
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Figura 32. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do procedimento 1. Modelo 2 posicionado para cima (A) e para 

baixo (B).  

 

4.1.3.1. Modelo 2 com inserção para cima 

Ao utilizar o Modelo 2, para cima, foi percebido que todos os emissores possuíam camada de 

agregados na entrada do pré-filtro, a qual, provavelmente, estava aderida entre os materiais do emissor 

e da fita, impedindo a entrada de água (Figuras 33A e 33B); essas duas imagens foram extraídas ainda 

com o emissor integrado na fita, para melhor visualização da camada de agregado. Ao separar o 

emissor da fita, foram feitas imagens do interior do pré-filtro, a partir das quais foi notado uma leve 

sedimentação e acúmulo de partículas de argila na região do meio do pré-filtro em quase todos os 

emissores (Figura 33C). Sabe-se que a obstrução na entrada do emissor pode estar relacionada com as 

várias estruturas no pré-filtro, sendo preenchidas devido partículas finas (ZHANG et al., 2020). 

Outrossim, sabe-se que a obstrução na seção do pré-filtro tem relação tanto com tamanho do pré-filtro 

como a sua localização em relação ao labirinto, e sobretudo com regiões de baixa velocidade de água 

(XIAO et al., 2020). 
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Figura 33. Agregados de partículas de solo aderidas entre pré-filtro do Modelo 2 e a parede da fita, 

impedindo a entrada de água no emissor (A) e (B); sedimentação de partículas no centro da seção do pré-

filtro (C). Imagens obtidas com emissor ainda integrado à fita. 

 

 Com a entrada do pré-filtro completamente obstruída, o labirinto não teve grandes quantidades de 

partículas de solo ao longo de sua extensão, sendo sedimentadas levemente partículas de argila ao lado da 

base dos defletores do labirinto (Figura 34A). Assim como no labirinto, na câmara de saída do emissor 

foram encontradas poucas partículas de argila sedimentadas (Figura 34B). Dessa forma, provavelmente o 

Modelo 2, posicionado para cima, tem o pré-filtro como a região responsável pela sensibilidade à obstrução 

por partículas sólidas, tendo em vista que esses emissores não apresentaram partículas grandes ou acúmulo 

de partículas responsáveis por obstrução ao longo do labirinto.  
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Figura 34. Leve sedimentação de partículas no labirinto (A) e na câmara de saída (B) quando inserido o 

Modelo 2 para cima.  
 Nos três ensaios do procedimento 1, foi verificado contaminantes em alguns emissores do 

Modelo 2 (Figura 35). O pré-filtro foi a região onde verificou-se a presença dos materiais, os quais 

puderam ser vistos entre defletores do pré-filtro. Possivelmente, essas partículas eram filamentos de 

tecidos que podem ter sido inseridos na bancada de ensaios quando ocorrida a coleta da vazão dos 

emissores, já que essa foi feita de forma manual. Assim como nos ensaios em questão, Pereira (2019) 

estudando protocolo para avaliação da sensibilidade de gotejadores à obstrução por partículas sólidas, 

encontrou, no interior dos emissores, filamentos de tecidos que os obstruiu completamente. 

 

                                     Fluxo 

 

                                    Figura 35. Contaminação no pré-filtro do Modelo 2. 

 

4.1.3.2. Modelo 2 com inserção para baixo 

Com o Modelo 2 posicionado para baixo, houve um aumento na concentração de partículas no 

interior do emissor, havendo agregados de argilas entre a fita e o emissor (Figura 36A). Com isso, foi 

perceptível o preenchimento total no interior do pré-filtro devido à presença das partículas usadas 

(Figura 36B), havendo agregados de argilas e partículas um pouco maiores do que 45 µm. Porém, da 

mesma forma quando o Modelo 2 foi posicionado para cima, quando para baixo apresentou emissores 

obstruídos apenas na entrada do pré-filtro (Figura 36C), Além disso, foi observada presença de 

partículas concentradas na região central do pré-filtro (Figura 36D). 

A variação na forma como as partículas estão configuradas no interior desse emissor pode ser 
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observada na Figura 36B, pois esta foi retirada de um emissor obstruído no último dia da segunda fase, 

o que pode ter facilitado para a entrada de uma maior quantidade de partículas, além da presença de 

granulometrias maiores. Ao contrário do emissor observado na Figura 36C que foi imediatamente 

obstruído no segundo dia de ensaio, possuindo apenas agregados de argila na entrada do pré-filtro e 

sem presença de partículas no seu interior.  

  

       Fluxo   

A. B. 

  

C. D. 

  

Figura 36. Agregados de partículas aderidas entre a parede da fita e entrada do pré-filtro (A), acúmulo de 

partículas dentro do pré-filtro, partículas na parte exterior (C) e central (D) do pré-filtro do Modelo 2. 

 

Vale ressaltar que as imagens referentes à barreira de agregados de argilas formados na 

entrada do pré-filtro, como na figura 36A, foram retiradas com o emissor ainda integrado no material 

da fita, caso contrário, a remoção do emissor da fita poderia desconfigurar a estrutura original dos 

agregados causadores da obstrução. Um exemplo disso é a figura 36C, a qual foi necessária para a 

demonstração da ausência de partículas no interior do pré-filtro e presença dos agregados ligados na 

entrada do pré-filtro; porém a estrutura dos agregados que obstruía a entrada do pré-filtro foi desfeita 

ao retirar o emissor da fita.  

A posição na qual os emissores são instalados pode vir a ser um fator importante na questão da 

obstrução de emissores contínuos, tendo em vista que algumas partículas tendem a serem depositadas 

na parte inferior da fita gotejadora e posteriormente adentrarem nos emissores de forma a entupi-los. 

Wu & Niu (2014), ao estudarem sobre a influência da composição de sedimentos em relação a 

obstrução dos labirintos dos emissores e a deposição de partículas no tubo, verificaram que partículas 



68 

que possuem de 50 a 100 µm tendem ser facilmente depositadas dentro do tubo, enquanto as menores 

que 30 µm eram conduzidas para fora do tubo. 

A obstrução do Modelo 2 correlacionou-se com aumento de concentração de partículas de solo 

na água e o tempo irrigação, ou seja, quanto maiores a concentração e o tempo do sistema 

funcionando, maior o número de emissores obstruídos em um lote desse modelo. Esse cenário também 

foi obtido por Zhang et al. (2014), ao estudarem a influência de tamanho e concentração das partículas 

na obstrução de emissores, os quais verificaram que ao aumentarem quantidades de irrigação com 

concentração de 500 mg/L reduziram as vazões dos gotejadores. Em adição, Jin et al. (2020) 

observaram, utilizando uma pressão constante no sistema, uma correlação entre concentrações de 

partículas na água de irrigação e quantidades de irrigação uma diminuição da vazão, considerando o 

cenário de uma concentração de 500 mg L-1 e um número de 16 irrigações. 

 No Modelo 2, além da sedimentação e acúmulo no pré-filtro, partículas do solo sedimentavam 

na entrada do labirinto (Figura 37A). Isso pode estar relacionado com o comportamento hidráulico na 

entrada do emissor, pois essa é uma região onde há baixa velocidade de escoamento desencadeando 

essa sedimentação (LIU et al., 2010). Dessa forma, no Modelo 2 foi percebido que a inserção para 

baixo deixou os emissores mais susceptíveis a entrada de partículas para o labirinto do gotejador, 

sendo essas distribuídas por toda parte nessa seção (Figura 37B). A câmara de saída nessa condição 

não apresentou partículas que pudessem ter efeito significativo quanto ao fenômeno de obstrução 

(Figura 37C). 
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Figura 37.  Acúmulo de partículas na entrada do labirinto (A), sedimentação de partículas no meio do 

labirinto (B) e câmara de saída (C) quando inserido o Modelo 2 para baixo. 

 

4.1.4. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 3 (Procedimento 1) 

Entre os emissores estudados, o Modelo 3 apresentou a maior eficiência quanto a característica de 

antiobstrução em condições de partículas sólidas suspensas na água (Figura 38). Porém, mesmo com 

uma maior capacidade antiobstrução, esse emissor teve maior suscetibilidade ao entupimento quando 

para baixo (Figura 38B). Nesse sentido, quando o Modelo 3 foi direcionado para baixo, provavelmente 

o aumento do tamanho de partículas em conjunto com a concentração dessas na água, determinaram 

maior número de emissores obstruídos desse modelo em um único lote. 

Em contrapartida, o Modelo 3, quando para cima, apresentou um emissor obstruído na Rep 1, 

enquanto nas demais repetições não houve emissores obstruídos. Algumas justificativas podem ser 

levantadas considerando esse cenário ocorrido para o Modelo 3 nessas condições, por exemplo: Em 

uma comparação com os outros emissores avaliados neste estudo, o Modelo 3 possui um maior 

comprimento de labirinto (116,60 mm) e profundidade de canal (0,60), além de um maior 

espaçamento (30 cm) na fita gotejadora; e essas dimensões podem estar favorecendo essa maior 

resistência à obstrução por partículas sólidas nesse modelo em específico (Figura 38A).  
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Figura 38. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do procedimento 1. Modelo 3 posicionado para cima (A) e para 

baixo (B).  

 

Assim como ressaltado anteriormente, para o Modelo 3 houve uma mudança no quesito obstrução 

quando avaliados voltados para baixo, pois, no momento de inserção de partículas de solo entre 125 e 

180 µm (Fase 3) foram obstruídos 12 emissores em todas as repetições; ao final da terceira fase nas 

Rep 1 e 2 essa fita gotejadora estava com todos os emissores sem funcionar devido à obstrução 

causadas por partículas de solo, enquanto que na Rep 3 foi visto o número de emissores obstruídos 

passar de 12 para 13 no primeiro dia da quarta fase (Figura 38B). 

Assim o Modelo 3, para baixo, foi sensível a obstrução por partículas sólidas acima de 125 µm e, 

provavelmente, o tamanho das partículas suspensas em água podem ser a causa de obstrução do 

emissor nessa condição. Pois as partículas de diâmetros maiores podem facilmente ser depositadas no 

estágio inicial da irrigação por serem mais densas e pesadas e, com o aumento do tempo de irrigação, 

há o efeito da floculação e sedimentação de partículas finas (ZHANG et al 2020). Nos três ensaios, 

imediatamente quando foi inserido partículas maiores que 125 µm, foram obstruídos a maioria dos 

emissores, demonstrando a significância de partículas de diâmetros grandes em relação a obstrução do 

Modelo 3. 

Tendo em vista isso, a técnica de flushing se torna imprescindível quando usado esses emissores 

para baixo, sendo necessário o uso dessa técnica com frequência; pois considerando que as partículas 

de tamanho grande podem obstruir rapidamente quando encontradas suspensa em água o Modelo 3 

para baixo, caso uma frequência de flushing seja baixa demais o efeito sobre a questão antiobstrução 

pode ser limitado e pode ocorrer um estágio irreversível (LI et al., 2015; ZHANG et al., 2019). 

 

4.1.4.1. Modelo 3 com inserção para cima 

Como dito anteriormente, o Modelo 3 para cima foi o único emissor com baixa sensibilidade à 

obstrução em relação às partículas sólidas na água, porém, houve leve sedimentação de partículas 

inferiores à 45 µm na seção do pré-filtro (Figura 39A). Além das partículas de argilas encontradas no 

pré-filtro, foi verificada o surgimento desse tipo de partícula no labirinto, com acúmulo leve na região 

da base próxima aos defletores (Figura 39B). Em adição, na região de escoamento de fluxo principal 
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não houve partícula sedimentada; possivelmente, as regiões com acúmulo de argila podem ser onde 

são encontrados os vórtices, os quais possuem regiões de baixa velocidade de escoamento, que podem 

acarretar a deposição e acúmulo desse tipo de partícula (FENG et al., 2017; LAVANHOLI. 2019). 

 

       Fluxo   

A. B. 

  

Figura 39. Leve sedimentação de partículas nas seções do pré-filtro (A) e labirinto (B). Emissores não 

obstruídos para o Modelo 3. 

 

 Ainda na Figura 39B, pode ser observado que apenas partículas inferiores à 45 µm foram 

depositadas nas regiões de baixa velocidade de escoamento, cenário que pode ser justificado devido ao 

fato de que as partículas de diâmetros menores normalmente são depositadas e permanecem com 

maior facilidade nas regiões de estagnação do que as partículas de diâmetros maiores (LIU et al., 

2016).  

 Mesmo com a sedimentação de partículas ao longo do labirinto do Modelo 3 houve uma baixa 

sensibilidade à obstrução deste emissor na condição estudada, isso, possivelmente, tem relação com 

características construtivas do emissor, favorecendo uma alta correlação de energia cinética turbulenta 

nas regiões de baixa velocidade dentro do labirinto; pois Yang et al. (2020), ao estudar a sensibilidade 

à obstrução em emissores com labirinto “dentiforme”, verificaram que, para esse tipo de labirinto, a 

energia cinética turbulenta apresenta os valores mais baixos e mais altos na entrada do canal e na 

região de fluxo principal, respectivamente. Além disso, estes mesmos autores verificaram que, 

independentemente do formato do dente (defletor) estudado a velocidade de fluxo na área de baixa 

velocidade foi pequena e que a estrutura desses está relacionada com a dissipação de energia. Em 

adição, puderam observar que o labirinto com o perfil do defletor circular trapezoidal, semelhante aos 

defletores do Modelo 3, apresentou os maiores valores de velocidade de fluxo nessas áreas (0,155-

1,369 m/s) quando comparado com outros formatos de defletores. 

Entre os modelos estudados neste trabalho o Modelo 3 possui maior profundidade de canal 

(0,60 mm) e comprimento de labirinto (116,60 mm). Características construtivas como a profundidade 

do canal e comprimento de labirinto tem papel fundamental antiobstrução nos emissores, sendo essas 

características indicadores de resistência à obstrução (ZHANG et al., 2010; ZHOU et al., 2017). 

Sobretudo, o Modelo 3 para cima, foi o único que não obteve o pré-filtro obstruído, diferindo dos 
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outros emissores. Nesse cenário, a disposição dos defletores do Modelo 3 difere dos demais modelos, 

além disso, a altura da entrada desse modelo (aproximadamente 0,5 mm) é maior do que as das 

entradas do Modelo 1 e 2 (próximo de 230 e 350 mm, respectivamente). 

A área e altura da seção do pré-filtro para a entrada de água pode ser um fator preponderante 

para um comportamento de baixa sensibilidade à obstrução. Nesse contexto, trabalhos na literatura que 

forneceram informações sobre a relação da área do pré-filtro e a altura desta seção quanto a 

sensibilidade à obstrução como XIE et al. (2015) e ZHANG et al. (2020). Autores que ressaltaram a 

construção de entradas altas nos emissores ocasionando uma dissipação de energia de fluxo de água 

forte, e por isso evitando obstrução nessa seção. Apesar dos autores não terem utilizado emissores do 

tipo contínuo, no presente trabalho devido a entrada do pré-filtro do Modelo 3 ser mais alta pode estar 

evitando a sedimentação e agregação de partículas nessa região, ao contrário dos demais modelos 

pesquisados nesse trabalho.  

 Assim como ocorrido nas seções do pré-filtro e do labirinto, no Modelo 3, todos os emissores 

para cima tiveram partículas de argilas depositadas e acumuladas na câmara de depósito, encontrada 

no lado externo do emissor (Figura 40A). Além disso, todas as câmaras de saídas, assim como 

ocorrido nos demais modelos estudados, estavam com partículas pequenas depositadas (Figura 40B). 

É importante destacar que, apesar das partículas sólidas encontradas ao longo das seções do emissor, 

apenas um emissor do Modelo 3 nessa condição foi obstruído durante os três ensaios do Procedimento 

1. O emissor obstruído foi identificado no fim do ensaio e logo em seguida retirado para a obtenção da 

imagem com agente contaminante (Figura 40C). A partícula que obstruiu o labirinto tinha 

comprimento maior que algumas dimensões dessa seção, além disso houve tecidos filamentosos 

próximos a tal partícula. 

  



73 

 
        Fluxo  

A. B. 

  

C. 

 

Figura 40. Acúmulo de partículas na câmara de depósito de partículas (A) e de saída (B), contaminação 

no labirinto (C), único emissor obstruído do Modelo 3. 

 

4.1.4.2. Modelo 3 com inserção para baixo 

 Em relação aos emissores do Modelo 3 posicionados para baixo foi verificado um cenário 

diferente dos que foram posicionados para cima, pois na condição para baixo algumas das seções de 

pré-filtro estavam completamente preenchidas com partículas grandes (Figura 41A), enquanto outros 

emissores nessa posição, em um mesmo ensaio, não apresentavam partículas nessa seção (Figura 

41B). Além disso, pode-se observar, da mesma forma dos modelos anteriores citados, a formação de 

uma barreira de agregados de argila na entrada do pré-filtro, situada entre a fita e o emissor (Figura 

41C). 
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Figura 41. Emissores obstruídos no labirinto, apresentando pré-filtro completamente preenchido de 

partículas (A) e sem obstrução de pré-filtro (B); Modelo 3 ainda integrado na fita apresentando aderência 

de partículas entre parede da fita e emissor (C). 

 

 Ao final da Fase 3, no Procedimento 1, todos emissores do Modelo 3 para baixo estavam 

completamente obstruídos. Isso pode ser visualizado no labirinto, onde as partículas grandes do ensaio 

adentraram, sedimentaram e consequentemente acumularam ocasionando a interrupção do fluxo de 

água pelo canal, sendo que alguns dos emissores avaliados possuíram quase todo labirinto preenchido 

com partículas de areia (Figura 42A). As Figuras 42B e 42C demonstram o início da sedimentação e 

acúmulo das partículas ao longo do labirinto, e em alguns casos, aparentemente, as partículas de 

diâmetros pequeno a intermediário foram sedimentadas próximas às paredes dos defletores do 

labirinto. No Modelo 3 para baixo, nos três ensaios e em todos os emissores avaliados, não houve o 

excesso de sedimentação e acúmulo das partículas do solo na câmara de saída (Figura 42D). 

 A posição dos emissores está relacionada com a sensibilidade à obstrução dos emissores, pois 

Ribeiro et al. (2012), estudando vários gotejadores submetidos a condições críticas de qualidade da 

água, perceberam que os emissores que não são autocompensados em relação à pressão inserida no 

sistema possuem maiores sensibilidades em relação a obstrução de natureza física, química e 

biológica. Além desse estudo, Talamini Júnior (2018), observou em um modelo com vazão de 0,6 L h-

1 alta sensibilidade a obstrução ao utilizar faixas granulométricas de (125-212 µm) e (212-500 µm) 

quando este estava para baixo e enfatizou que houve maior tendência a obstrução na faixa de 63-125 

µm quando houve aumento na concentração das partículas de 250 para 500 mg L-1. 
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  É importante ressaltar que imagens como as das figuras 42A e 42B são de emissores que 

foram obstruídos, porém mostram a partir da segunda metade do labirinto, destacando como 

provavelmente se inicia a deposição rente a parede desse canal de fluxo. Assim como nesse estudo, 

Feng et al. (2020) pôde perceber, ao estudar as características do movimento de fluido dentro do 

labirinto do emissor, que as partículas sólidas tendem a ser depositadas na primeira metade do 

labirinto. 
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Figura 42. Obstrução no meio do labirinto do Modelo 3 (A), partículas de solo aderidas a parede do 

labirinto (B), acúmulo de partículas próximo dos defletores (C) e Câmara de saída sem partículas (D). 

 

4.2 Características da água dos ensaios submetidos ao Procedimento 2 
Como foi supracitado, o controle do pH da água se deve a importância em evitar a existência 

dos precipitados químicos nos emissores, já que o presente estudo está relacionado com a obstrução 

física em torno das partículas de solo na água. Esse embasamento parte do pressuposto de que reduzir 

o pH da água pode mitigar os efeitos da obstrução química nos emissores devido à redução de 

precipitação química, o que tem se tornado uma prática necessária (LILI et al., 2016). Essa diminuição 

do pH da água com o decréscimo da obstrução nos gotejadores vem sendo considerada por vários 

estudos ao longo dos anos (AALI et al., 2009; YUAN et al., 1998; HILLS, et al., 1989).  

Considerando isso, ao longo das três repetições no Procedimento 2, foi mantida uma faixa de 

pH entre 6,5 e 7,3, que foi aceitável para os ensaios, sem a ocorrência de cenários propícios à 

formação de precipitados químicos na água, pois o contrário, consequentemente acarretaria 



76 

contaminação por natureza química (Figura 43A). O aumento do pH ao longo do dia pode estar 

relacionado com a possível presença de bases (NaOH), provenientes do preparo das partículas do solo; 

essas bases podem ser adsorvidas pelos colóides devido as cargas elétricas e, posteriormente, liberadas 

na água (PEREIRA, 2019). Dessa forma, o maior valor obtido em relação ao pH da água usada nesses 

ensaios foi 7,4, referente a Rep 4; nesse mesmo ensaio, foi observado um pH de 6,7. O menor valor de 

pH da água (6,5), entre os três ensaios do Procedimento 2, foi encontrado na Rep 5, e, ao longo dos 20 

dias desse ensaio, foi possível verificar um valor máximo de 7,29 (Figura 43A). 
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B. 

 
C. 

 
Figura 43. Potencial Hidrogeniônico (pH) (A), Condutividade elétrica da solução (CE) (B) e Temperatura da 
água (C) ao final de cada dia de ensaio, para as três repetições, ao utilizar o Procedimento 2. 

 

Valores de pH menores que 7 e entre 7-8 são considerados com uma severidade baixa e média, 

respectivamente, quanto a possibilidade de precipitação química na água (NAKAYAMA e BUCKS, 

1991), apesar de ter sido verificado valores de pH maiores que 7 não foram constatadas obstruções 

devido à precipitados químicos. Vale ressaltar que o controle do pH foi realizado duas vezes ao dia e a 

medição do pH uma vez por dia, sendo que durante boa parte dos ensaios o pH manteve-se abaixo de 
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7. Além disso, a precipitação de sais na água está relacionada com alguns outros fatores críticos como 

o conteúdo de sal na água e a temperatura quando alta (HILLS et al., 1989).  

Como ressaltado previamente, para o parâmetro de condutividade Elétrica da Água (CEa) foi 

considerado o monitoramento diário; então, a partir disso, foi possível notar um acréscimo de sais na 

solução à medida que os ensaios foram conduzidos (Figura 43B). Os valores da CEa não distinguiram 

muito entre os ensaios, apesar disso, pode ser observado que a Rep 4 apresentou os maiores valores de 

CEa ao longo dos 20 dias de execução quando comparado com os demais ensaios (Figura 43B). Isso 

provavelmente está relacionado com a troca dos filtros utilizados para aquisição da água deionizada 

após o término da Rep 4, sendo assim, os filtros novos possibilitaram uma filtragem ainda mais 

eficiente da qual estava sendo realizada no primeiro ensaio do Procedimento 2. 

Por fim, como pode ser percebido na Figura 43C, durante a execução dos três ensaios do 

Procedimento 2 a temperatura da água usada se manteve abaixo de 26,7 °C, sendo uma condição que 

se assemelha como os resultados apresentados por outros autores, que trabalharam com a questão de 

obstrução de emissores (LAVANHOLI, 2016; PEREIRA, 2019). Além disso, houve uma leve 

variação nos valores de temperatura da água para os três ensaios referentes ao Procedimento 2, 

variação essa que se deve as condições ambientais, tendo em vista que ao longo da execução dos 

ensaios não foi lançado mão do controle desse fator (Figura 43C). Desse modo, as variações de 

temperatura da água nos três ensaios foram semelhantes, pois os ensaios foram executados 

sequencialmente e em uma época a qual a temperatura do ambiente estava amena, o que justifica as 

temperaturas da água no Procedimento 2. 

Como dito acima, a temperatura é um dos fatores o qual está relacionado com a precipitação 

de sais encontrados na água de irrigação, por exemplo, a elevação de temperatura da água aliada com 

mudança de pressão pode ocasionar o surgimento de obstrução causado por carbonato de cálcio 

(CaCO3) (ZHANGZHONG et al., 2018). De maneira geral, as condições de pH, CEa e Temperatura 

referentes às águas utilizadas no Procedimento 2 foram adequadas para que não houvesse maiores 

problemas quanto a contaminação dos emissores contínuos.   

 

4.2.1. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 1 (Procedimento 2) 

 Considerando os resultados encontrados no Modelo 1 a partir dos ensaios feitos com uso do 

Procedimento 2, a ocorrência de obstrução física, mais especificamente por partículas de solo, em fitas 

gotejadoras com emissores contínuos, parece ter uma relação com a presença de partículas com 

dimensões inferiores a 125 µm suspensas na água usada para irrigação. Essa afirmação pode ser 

verificada por meio tanto dos resultados anteriormente mostrados em relação ao Procedimento 1 

(Figura 27A) quanto pela observação dos dados dos ensaios do Procedimento 2 encontrados abaixo 

(Figura 44).  

 Mesmo que uma partícula de argila não tenha tamanho suficiente para uma obstrução 

completa do labirinto do emissor, essas atravessam o sistema de filtragem e chegando nos emissores 
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adentram com facilidade, devido ao diâmetro pequeno (NIU et al., 2013); então, considerando as 

dimensões dos labirintos pode haver sedimentação dessas partículas na zonas de vórtice e estagnação; 

após isso a argila sedimentada poderá agregar com outras argilas formando agregados que obstruem o 

emissor (AL-MUHAMMAD et al., 2016; BOUNOUA et al., 2016). Dessa forma, pode ser visto na 

Figura 44 que ao utilizar o emissor modelo 1, nas Rep 4, 5 e 6 e posicionando as fitas de formas 

diferentes (emissores posicionados para cima e para baixo), foi adquirido resultados completamente 

distintos quanto a sensibilidade à obstrução por partículas sólidas desse tipo de emissor contínuo. 
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Figura 44. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do Procedimento 2. Modelo 1  posicionado para cima (A) e para 

baixo (B). C1 – Concentração de partículas de 125 mg L-1 e C2 – Concentração de partículas de 500 mg 

L-1 na água. 

 

 As fitas gotejadoras, com posições dos emissores contínuos direcionadas para cima, tiveram a 

obstrução de todos seus emissores quando usada a Concentração 2 (C2) de partículas na água, ou seja, 

após haver uma concentração de partículas sólidas suspensas na água com valores entorno de 500 mg 

L-1. Porém, durante a utilização de uma concentração de 125 mg L-1 de partículas na água (C1), o 

Modelo 1 já apresentava sensibilidade à obstrução, pois boa parte desses emissores encontrados nas 

fitas gotejadoras já estavam completamente obstruídos nos últimos dias de C1, sendo que na Rep 6 

podiam ser contabilizados 11 emissores obstruídos (Figura 44A). Sendo assim, na condição de fitas 

posicionadas para cima, pode ser verificado na Rep 4, 5 e 6 que ainda no C1 o número de emissores do 

Modelo 1, que possuíam vazão ≤ 75% da vazão inicial, excederam a linha de limite crítico de 

obstrução, ocasionando a obstrução do lote de gotejadores.  

 Por outro lado, os emissores do Modelo 1, que foram colocados na posição para baixo, foram 

drasticamente afetados pela obstrução nos primeiros dias de ensaio, em todas as repetições. Na Rep 5 

os emissores do lote haviam sido obstruídos na primeira coleta de vazão, efetuada após o início do 

ensaio; nas Rep 4 e 6 apenas um emissor estava funcionando sem problemas de entupimento quando 

houve a avaliação por meio da coleta da vazão, todavia, em seguida ocorreu a completa obstrução dos 

lotes no segundo dia de ensaio. Esses resultados adquiridos por meio do Procedimento 2 assemelham-

se com os resultados vistos anteriormente, referidos aos ensaios feitos com uso do Procedimento 1.  
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 Tal cenário reforça a ideia de que a posição de inserção das fitas gotejadoras com emissores 

contínuos no sistema, pode ser fator preponderante para ocasionar ou até intensificar o fenômeno de 

obstrução no Modelo 1. Em adição, pode ser notado que mesmo com águas que possuam apenas 

partículas sólidas com tamanho abaixo de 125 µm, poderá haver prejuízos nos emissores, 

considerando a ocorrência de obstrução; sobretudo, quando há a ocorrência de aumento na 

concentração de partículas sólidas suspensas na água. 

 Dito isso, quando avaliado o Modelo 1, percebeu-se que a medida que foi aumentada a 

concentração das partículas de solo na água foi intensificado o fenômeno de obstrução, pois no C1, 

quando havia 125 mg L-1 de partículas na água nas Rep 4, 5 e 6, as fitas gotejadoras desse modelo 

inseridas para cima ainda possuíam alguns emissores em funcionamento adequado; contudo, a adição 

de mais 375 mg L-1, totalizando 500 mg L-1, de partículas na água, ocasionou a obstrução completa 

dessas fitas logo nos primeiros dias de C2 na Rep 4 e 5, sendo que na Rep 6 foi observado a obstrução 

completa da fita nos primeiros dias de C2, porém um dos emissores voltou a ter funcionamento 

adequado no últimos dias do ensaio. 

 Considerando a informação acima e que com o uso do procedimento 2 foram utilizadas 

partículas inferiores à 125 µm, a concentração dessas parece ter sido um fator relevante na obstrução 

do Modelo 1. Nesse contexto, avaliando a influência do tamanho (até 0,1 mm) e concentração de 

partículas, Niu et al. (2012) verificaram que uma concentração de partículas acima de 1250 mg L-1 foi 

necessária para a deposição de partículas no labirinto do emissor; esses autores ainda ressaltam que 

uma irrigação de curta duração aliada com concentrações de partículas abaixo de 1250 mg L-1 não 

afetou a obstrução desses canais dos emissores de forma significantes. No entanto, no presente estudo, 

foi possível observar que uma concentração de 500 mg L-1 foi suficiente para causar a obstrução no 

Modelo 1.  

A questão de os emissores contínuos terem sido obstruídos com concentração de partículas 

abaixo das que foram indicadas no trabalho desses autores, pode ter relação com as características 

construtivas distintas dos labirintos e a questão de obstrução no pré-filtro, tendo em vista que os 

autores só avaliaram o canal do labirinto e no presente trabalho foi constatado a obstrução na seção do 

pré-filtro do Modelo 1. Além disso, o sistema, durante o Procedimento 2, funcionou 20 horas diárias, 

havendo apenas 2 horas por dia com o sistema desligado, durante os 20 dias; enquanto os autores 

executaram 8 vezes o sistema para cada faixa de partículas, sendo operado o sistema 8 vezes durante 

um tempo de 30 minutos com 6 horas de intervalo entre as operações, ao longo de 52 horas. 

Considerando isso, é possível que uma concentração de partículas de 500 mg L-1 juntamente com 

longos períodos de funcionamento do sistema possam ter sido relevante para a obstrução desse tipo de 

emissor. 
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4.2.1.1. Modelo 1 com inserção para cima 

 A partir da utilização do procedimento 2 para efetuação dos ensaios de obstrução dos 

emissores, foi percebido um cenário da sensibilidade à obstrução do Modelo 1 semelhante ao que foi 

obtido ao usar o Procedimento 1. Ou seja, na condição a qual as partículas com tamanho até 125 µm 

foram usadas, desde o início até o fim do ensaio, foi verificado que o pré-filtro do Modelo 1, inserido 

para cima, apresentou excesso de sedimentação de partículas de argila (Figura 45A). Outrossim, nas 

entradas do pré-filtro também foram sedimentados e acumuladas esse tipo de partícula, assim como 

ocorrido nos emissores dos ensaios com Procedimento 1 (Figura 45B). 
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Figura 45. Presença de partículas no pré-filtro do Modelo 1, posicionado para cima, na parte central e entre os 

defletores (A), e aderidas na entrada, parte externa, do pré-filtro (B). 

 

 Além do acúmulo e sedimentação das partículas sólidas na seção do pré-filtro, foi observado a 

ocorrência de agregados de argilas, os quais estavam aderidos entre as paredes dos defletores, 

acarretando o processo de obstrução desse tipo de emissor contínuo (Figuras 46A e 46B). Também 

avaliando um emissor de canal de fluxo circular do labirinto, a partir de simulação, Quingsong et al. 

(2008) demonstraram a importância de três regiões nesse tipo de emissor quanto ao gradiente de 

pressão da água no interior do labirinto: áreas de junção (Joining), compensação (offseting) e de giro 

(turning); sendo a área de junção a que conecta uma das partes circulares do canal a outra, a área de 

compensação está na entrada da área circular, mais especificamente na parede frontal do defletor 

central e, por fim, a área de giro encontrada ao lado do defletor central, entre este e a parede do canal. 

A partir disso, esses autores verificaram a ocorrência de áreas de baixa velocidade de água nos cantos 

das paredes do canal, onde as partículas tendiam a serem depositadas, sendo região favorável para 

concentração de partículas. 

Corroborando com essa informação, é possível perceber (Figura 46A e 46B) que as partículas 

sedimentaram e formaram agregados, principalmente, na região onde esses autores indicaram, a qual 

seria de baixa velocidade de fluxo, o que facilitou o acúmulo das partículas sólidas no labirinto.  

Geralmente, quando considerado a presença de argila suspensa na água, é encontrada uma maior 

deposição dessas, principalmente, nas zonas de vórtice próximas dos primeiros defletores do labirinto 
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do emissor (OLIVEIRA et al., 2020); além disso, esses autores ainda enfatizaram, ao estudarem a 

obstrução de gotejadores por argila, que o tipo de argila está relacionado com o potencial de 

acumulação destas no labirinto.  
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Figura 46. Acúmulo e sedimentação de partículas no labirinto (A) e (B), e na câmara de saída (C) do 

Modelo 1 posicionado para cima. 

 

 A quantidade de agregados de argila nos labirintos do Modelo 1 para cima, ocorreu com mais 

frequência nos emissores avaliados do Procedimento 2 em relação aos labirintos que foram expostos 

às condições do Procedimento 1. Isso pode estar relacionado com a concentração de argilas em cada 

tipo de procedimento para um ensaio, tendo em vista que no segundo procedimento foi utilizado a 

quantidade de 45 g das partículas de tamanho inferior à 45 µm, enquanto no primeiro procedimento foi 

de 18,75 g na água.   

 Quando os emissores estiveram para cima nessa condição de ensaio, puderam ser notadas 

partículas de argilas na câmara de saída desse tipo de modelo, porém com uma maior ocorrência de 

sedimentação e acúmulo desses minerais no Procedimento 2 do que no Procedimento 1 (Figura 46C). 

Essa condição é comumente encontrada nos emissores dos sistemas por gotejamento, pois a câmara de 

saída basicamente está conectada com a parte externa do emissor, e as partículas podem ser eliminadas 

por diferença de pressão do interior do emissor; contudo com o desligamento do sistema o fluxo de 

água cessa dentro o labirinto e algumas partículas podem ficar estagnadas na câmara de saída do 

emissor (NIU et al., 2013). No Modelo 1 para cima, foi verificado a existência de contaminação de 
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emissor no Procedimento 2 (Figura 47), sendo que o material tinha características muito semelhantes 

ao que foi demonstrado na Figura 40C, o qual interceptou o canal de fluxo da água no labirinto, 

desencadeando o acúmulo de argila e formação de agregados e ocasionando o mau funcionamento do 

emissor devido a sua completa obstrução. 

 

                                          Fluxo 

 

Figura 47. Contaminação no labirinto do Modelo 1 posicionado para cima. 

 

 

4.2.1.2. Modelo 1 com inserção para baixo 

A posição na qual o Modelo 1 foi fixado no sistema proporcionou maior sedimentação de 

partículas de maior tamanho no interior do emissor, pois o acúmulo de partículas foi um dos principais 

fatores de obstrução no emissor para baixo, tendo, provavelmente, agregados de argilas como causa 

principal da obstrução. Assim como nos resultados aqui expostos em relação aos emissores do tipo 

contínuo e integrado à fita, podem ser observados vários outros estudos com outros tipos de emissores 

demonstrando que, nas condições que possam desencadear entupimento de emissores por meio de 

partículas suspensas na água, o posicionamento destes está relacionado com o grau de obstrução dos 

mesmos; sendo o posicionamento com emissores voltados para baixo o mais propício para obstrução 

(RIBEIRO et al., 2012; ROCHA et al., 2015). 

Com a avaliação desse tipo de emissor, pôde ser observado que o pré-filtro foi quase 

totalmente preenchido por partículas sólidas em alguns emissores, sendo que apenas a parte do pré-

filtro próxima a entrada do labirinto não houve sedimentação de sólidos (Figura 48A), todavia mesmo 

próximo da entrada do labirinto foi verificado o acúmulo de partículas na borda da entrada de água no 

emissor (Figura 48B).  

A figura 48A fornece detalhes de como a obstrução ocorreu em diversos emissores avaliados, 

demonstrando a parte final no centro do pré-filtro, próxima a entrada do labirinto, com ausência de 

partículas, mesmo o resto da seção do pré-filtro estando obstruída. Vale salientar que os emissores 

posicionados para baixo que tiveram o funcionamento afetado, da forma descrita anteriormente, não 

apresentaram partículas ao longo do labirinto ou câmara de saída. Em contrapartida, outros emissores 

do Modelo 1 inseridos para baixo tiveram a obstrução ocasionada na seção do labirinto (Figura 48C). 
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Esse tipo de obstrução possivelmente ocorreu com a sedimentação e acúmulo de partículas no defletor 

central do labirinto. 
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Figura 48. Obstrução no pré-filtro (A) e (B), e no labirinto (C) do Modelo 1 posicionado para baixo. 

 

4.2.2. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 2 (Procedimento 2) 

 Em relação ao Modelo 2, pode ser verificado que tal emissor, nas condições estudadas, foi 

suscetível à obstrução, tanto considerando o fator de posição de emissores quanto a concentração e 

tamanho de partículas sólidas suspensas na água (Figura 49). Durante o funcionamento do sistema na 

C1, as fitas gotejadoras do Modelo 2, posicionadas para cima, obtiveram 5 e 4 emissores entupidos 

acarretando, dessa forma, a obstrução do lote ainda com a ocorrência de concentração de 125 mg L-1 

de partículas na água, nas Rep 5 e 6. Então, com o acréscimo de partículas de solo em C2 (totalizando 

500 mg L-1), as quais eram do mesmo tamanho das inseridas em C1, surgiram maiores quantidades de 

emissores obstruídos, sendo constatado, ao fim dos ensaios, 6, 11 e 7 emissores obstruídos nas Rep 4, 

5 e 6, respectivamente (Figura 49A). 
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Figura 49. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do procedimento 2. Modelo 2 posicionado para cima (A) e para 

baixo (B). C1 – Concentração de partículas de 125 mg L-1 e C2 – Concentração de partículas de 500 mg 

L-1 na água. 

 

Considerando isso, os resultados demonstram que partículas menores que 125 µm podem 

causar efeitos significativos quanto a obstrução de emissores com características do Modelo 2, 

principalmente com o aumento da concentração dessas partículas na água; Cenário esse que pode ser 

facilmente encontrado no campo, tendo em vista que mesmo com tratamento e filtração da água 

partículas menores que as propostas no Procedimento 2 ainda atravessam o sistema de filtragem (WEI 

et al., 2012).  

Neste contexto, o aumento da concentração de partículas de argila suspensas na água de 

irrigação pode ser considerado uma das principais causas de obstrução desse tipo de emissor, tendo em 

vista que correlacionado com esse aumento está a maior frequência de surgimento de agregados dessas 

partículas no sistema, os quais provocam a obstrução completa do emissor. A questão de obstrução de 

emissores devido ao aumento da concentração de argila foi estudada por Oliveira et al. (2017), os 

quais ressaltaram que o tipo de argila estudado (Kaolinita e Montmorilonita) não apresentou efeito 

significativo, porém, em contrapartida puderam observar que o aumento da concentração dessas 

partículas afetou na vazão dos emissores e que o emissor de vazão menor (0,6 L h-1) foi mais 

suscetível à variação de vazão do que o de maior vazão (1,7 L h -1).  

No presente estudo, a questão da sensibilidade a variação de vazão não corroborou com o 

resultado desses autores, pois mesmo o Modelo 2 tendo uma vazão maior que o Modelo 3 apresentou 

uma sensibilidade maior a obstrução; o que pode estar relacionado tanto com a configuração dos pré-

filtros, tendo em vista que são distintos, e as dimensões do labirinto de cada modelo. Vale ressaltar 

que, nas condições do Procedimento 2 e ao longo dos ensaios, alguns emissores do Modelo 2 

obstruídos voltavam a ter vazão acima de 75% da vazão inicial, sobretudo quando ocorria o 

acionamento da motobomba e na fita com emissores posicionados para cima (Figura 49A). 

Assim como ocorrido quando usado o Procedimento 1, o Modelo 2 posicionado para baixo, 

nos ensaios com Procedimento 2, apresentou maior suscetibilidade ao entupimento em comparação 
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com os emissores para cima. Pois, apesar da presença das partículas com diâmetros até 125 µm e 

concentração de 125 mg L-1 no sistema, a quantidade de gotejadores do lote obstruídos ultrapassou 

25%; além disso, o aumento da concentração de partículas até 500 mg L-1 ocasionou a intensificação 

do fenômeno de obstrução dos emissores, sendo que para o Modelo 2 já haviam sido obstruídos os 13 

emissores do lote logo nos primeiros dias de C2 nas três repetições (Figura 49B). 

  Ao verificar o Modelo 2, quando os emissores estavam voltados para baixo, ainda em C1, a 

fita gotejadora apresentava todos seus emissores completamente obstruídos, corroborando com o 

resultado do Modelo 1. Desse modo, mais de 25% dos emissores do lote haviam sido obstruídos nessa 

condição e isso pode ser constatado logo na primeira coleta de vazão, durante os três ensaios 

executados com o Procedimento 2; em vista disso, uma concentração de 125 mg L-1 de partículas na 

água de tamanho abaixo de 125 µm, foi o suficiente para causar a obstrução de um lote com Modelo 1 

(Figura 49B).   

 

4.2.2.1. Modelo 2 com inserção para cima 

A partir da utilização do Procedimento 2, foram encontradas condições semelhantes de 

obstrução no Modelo 2, quando para cima, às observadas nos ensaios com Procedimento 1. Todos os 

emissores dos três ensaios desse procedimento, apresentaram a obstrução da entrada do pré-filtro 

como principal fator para sensibilidade do emissor em relação a obstrução (Figura 50A).  

As partículas minerais obstruíram no ponto da entrada de água no emissor contínuo, ficando 

aderidas no formato de agregados entre as paredes dos defletores iniciais; isso pode ser percebido na 

Figura 50B, que mostra uma visão lateral da entrada do pré-filtro do Modelo 2, ainda integrado na fita, 

onde essa seção permanece completamente obstruída pelo material relacionado à obstrução. 

Considerando o procedimento adotado, percebe-se que a presença de partículas finas, possivelmente, 

pode ser um dos fatores causadores de obstrução para o Modelo 2. 
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Figura 50. Agregados de partículas aderidos entre a parede da fita e o material do Modelo 2 (A) e vista 

lateral da obstrução na entrada do pré-filtro (B).  
 
 

Esse fato torna-se relevante pelo motivo que partículas finas podem atravessar o sistema de 

filtragem no campo e seguir em direção aos emissores nas linhas laterais, e considerando que já nos 

primeiros dias de ensaio do presente trabalho havia emissores completamente obstruídos, a ideia de 

otimização de emissores com características geométricas que forneçam a antiobstrução se torna ainda 

mais plausível. Bounoua et al. (2016), avaliando a obstrução física em gotejadores por meio de 

abordagens in-situ, in-lab e numéricas, verificou que a técnica de filtração não é completamente 

preventiva quando as partículas finas atravessam o filtro e acabam aglomerando, formando agregados 

maiores causadores de obstrução dos gotejadores. Os emissores avaliados, considerando esse tipo de 

modelo e a condição de inserção para cima, tiveram pouca ou nenhuma partícula no interior do pré-

filtro, ou seja, após a barreira de agregados na entrada dessa seção.  

Outrossim, o labirinto possuiu quantidades ínfimas de partículas sólidas, sendo que estas 

foram encontradas nas regiões de estagnação desta seção (Figura 51A). Mesmo com boa parte do pré-

filtro e labirinto desprovidos de acúmulos de partículas, a câmara de saída desse tipo de gotejador 

apresentou uma quantidade considerável de argilas (Figura 51B). Nos três ensaios efetuados, por meio 

da condição do Procedimento 2, o Modelo 2 não teve emissores com problemas de obstrução 

provocada por agentes contaminantes.   
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Figura 51. Leve sedimentação no labirinto (A) e acúmulo de partículas na câmara de saída do Modelo 2. 

 

4.2.2.2. Modelo 2 com inserção para baixo 

 Com uso do Procedimento 2, o Modelo 2 para baixo, da mesma forma que no Procedimento 1, 

teve sensibilidade à obstrução devido a partículas tanto na entrada do pré-filtro (Figura 52A) como na 

seção do labirinto (Figura 52B e 52C). Em alguns emissores avaliados para baixo e obstruídos na 

entrada do pré-filtro, ao contrário dos emissores para cima, foi encontrado maiores quantidades de 

partículas dentro dessa seção. Além do mais, foi observado em um emissor desse modelo, obstrução 

ocasionada pela presença de partículas sólidas no final do labirinto (Figura 52B), onde provavelmente 

iniciou-se tal fenômeno, próximo à entrada da câmara de saída, o qual proporcionou o acúmulo desses 

minerais ao longo de todo labirinto. Assim como na entrada do emissor, na saída deste também pode 

ser percebido uma baixa velocidade no escoamento da água, tendo um comportamento hidráulico cuja 

característica favorece a sedimentação de partículas que possam causar a obstrução do emissor (LIU et 

al., 2010). 

 Como descrito anteriormente, a Figura 52C possibilita a visualização da região de estagnação, 

onde as partículas foram encontradas e, provavelmente, podem ter iniciado a sedimentação ao longo 

do labirinto da maioria dos emissores do Modelo 2 avaliado para cima. Esse cenário possivelmente 

tem relação com a força de arraste e a força inercial ocorrendo nas partículas dentro do labirinto, sendo 

que a força inercial é proporcional ao diâmetro da partícula e a força de arraste segue uma relação com 

o quadrado do tamanho da partícula, ou seja, à medida que os diâmetros das partículas se tornam 

maiores essas tendem a sair da zona de fluxo principal e entrar nas zonas de vórtices (OUARRICHE et 

al., 2021). 

 Estes mesmos autores avaliaram os canais de labirintos tipo trapezoidal a partir de simulação 

numérica, verificando que para as partículas de 20 µm a força de arraste foi mais alta do que a inercial, 

seguindo pelo fluxo principal e sem causar obstrução; enquanto no aumento do diâmetro de partículas 

para 120 µm pode ser observado que a principal força foi a de inércia. Dessa forma, os autores 

destacaram que as partículas de 120 µm ficaram propícias a sair da região de fluxo principal e 

entraram nas zonas de vórtices sob efeito da força de inércia. Em adição, pode-se relacionar a 

facilidade à deposição de material causador de obstrução no labirinto com a formação de vórtices de 
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baixa velocidade, que geralmente ocorrem devido diferença de velocidade de fluído dentro do 

labirinto, viscosidade do fluido e obstrução do canal (FENG et al., 2016; FENG et al., 2020).  

 Apesar das informações expostas, não tem como afirmar sobre a dinâmica das partículas no 

interior do labirinto apenas com esse tipo de ensaio executado neste trabalho, sendo necessário a 

execução de simulações, por meio do método “Computational Fluid Dynamics (CFD)”, em estudos 

posteriores, com o formato do labirinto dos modelos em questão, para que seja minuciosamente 

observado o comportamento do movimento das partículas sólidas no canal de fluxo destes. 
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Figura 52. Obstrução por agregados aderidos a parede da fita e o material do Modelo 2 (A), labirinto 

obstruído (B) e acúmulo de partículas próximo aos defletores do labirinto (C). 

 

 Com avaliações feitas no Modelo 2, houve nos três ensaios do Procedimento 2 a ocorrência da 

presença de partículas contaminantes; contudo, apesar de localizados os agentes contaminantes, alguns 

desses agentes não foram identificados de acordo com a natureza do material. Isso pode ser verificado 

na Figura 53, onde pode ser visualizado material contaminante de comprimento maior do que algumas 

dimensões do canal do labirinto, o que facilitou a sedimentação e cúmulo das partículas sólidas. 
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Figura 53. Obstrução por contaminação, material filamentoso no labirinto do Modelo 2. 

 

4.2.3. Obstrução dos emissores contínuos Modelo 3 (Procedimento 2) 

 A obstrução no Modelo 3 por meio da execução do Procedimento 2 ocorreu de forma similar 

aos dos ensaios efetuados com uso do Procedimento 1, sendo que a obstrução surgiu apenas em uma 

condição de posicionamento de fita; ou seja, assim como nos ensaios por meio da utilização do 

Procedimento 1, nas três repetições referentes ao Procedimento 2 foi visualizado maior sensibilidade à 

obstrução do Modelo 3 quando para baixo, sendo observado, ao final da Rep 4, um total de 6 

emissores completamente obstruídos. O Modelo 3 para baixo foi um pouco mais resistente no 

Procedimento 2 do que no Procedimento 1, o que reflete a questão do tamanho das partículas, ou seja, 

partículas maiores que 125 µm podem causar maiores problemas de obstrução nesse modelo. O 

tamanho de partículas é um dos principais fatores de obstrução de emissores, além disso partículas 

grandes modificam o fluxo de água na seção do labirinto do emissor, o que irá refletir no desempenho 

deste (ZHANG et al., 2007). 

 Considerando todas as repetições nessa condição de ensaio, não houve nenhum emissor 

obstruído quando o Modelo 3 foi colocado para cima, sendo esse, entre os três modelos estudados 

nessas condições específicas, o que apresentou uma boa característica antiobstrução (Figura 54A). 

Além do mais, o acréscimo de partículas na água, até o valor de 500 mg L-1, foi fator preponderante 

para que com o Modelo 3 para baixo o lote tivesse 25% dos emissores obstruídos ao final de C2 para 

as três repetições, sendo que na Rep 4, 5 e 6 foram observados 6, 5 e 4 emissores entupidos (Figura 

54B).   

Tendo em vista isso, quando usado o procedimento 1 (Figura 38B), o lote com o Modelo 3 

para baixo teve 3, 1 e 2 emissores obstruídos para a Rep 1, 2 e 3, respectivamente, considerando a 

Fase 2, na qual havia uma concentração total de 250 mg L-1 de partículas de tamanho até 125 µm. 

Corroborando com isso, quando esse modelo foi submetido ao Procedimento 2 no C1 também não foi 

sensível à obstrução por partículas até 125 µm com 125 mg L-1, independentemente da posição (Figura 

54). 

 Desse modo, se comparados os dois procedimentos usados, provavelmente, o Modelo 3 

posicionado para baixo, é sensível a obstrução por partículas menores que 125 µm nos casos de 
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concentrações altas, como pode ser verificado a partir do C2; onde a concentração era de 500 mg L-1. 

(Figura 54B). O aumento da concentração de argila pode causar a formação de agregados, e, por isso 

devem ser levados em consideração alguns fatores como a presença de sais, pH da solução, sobretudo 

quando há um regime turbulento ocorrendo no fluido, onde existe maiores probabilidades de contatos 

entre as partículas, ocasionando a agregação da argila (BOUNOUA et al. 2016). 

 

 

 

 

 

A. B. 

  

Figura 54. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do Procedimento 2. Modelo 3 posicionado para cima  (A) e para 

baixo (B). C1 – Concentração de partículas de 125 mg L-1 e C2 – Concentração de partículas de 500 mg 

L-1 na água. 

 

4.2.3.1. Modelo 3 com inserção para cima 

 Ao longo dos ensaios com uso do Procedimento 2, o Modelo 3 não foi suscetível a obstrução 

por partículas de solo, quando para cima, tendo um funcionamento adequado desde o início até o final 

dos ensaios. Porém, mesmo com as vazões finais permanecendo semelhantes às iniciais, ao fim dos 

ensaios os emissores apresentaram partículas nas regiões de pré-filtro, labirinto e câmara de saída 

(Figuras 55A, 55B e 55C). Assim como foi visto nos emissores do Modelo 3 nessa mesma condição 

de posição quando usado Procedimento 1, os emissores desse mesmo modelo no Procedimento 2 

apresentaram o mesmo cenário, ocorrendo uma leve sedimentação de partículas de argilas próxima às 

paredes dos defletores do labirinto, tanto no início como no fim do mesmo (Figura 55A e B). Em todas 

as câmaras de saídas avaliadas, houve apenas a presença de partículas com as menores dimensões 

propostas neste trabalho, sendo essas acumuladas por toda extensão dessa seção (Figura 55C). 
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C. 

 

Figura 55. Emissores não obstruídos com sedimentação de partículas no labirinto (A) e (B), e na câmara 

de saída (C), Modelo 3. 

 

4.2.3.2. Modelo 3 com inserção para baixo 

 Considerando o procedimento 2, alguns dos emissores do Modelo 3 submetidos para baixo 

demonstraram sedimentação, acúmulo e formação de agregados nas três seções do emissor. Em um 

dos emissores foi observado a obstrução completa do pré-filtro por partículas sólidas, sem a presença 

de materiais causadores de obstrução no labirinto (Figura 56A).  

 Mesmo com diferentes procedimentos de ensaios de obstrução e posição de emissor, foi 

possível perceber que a seção dos pré-filtro do Modelo 3 possuiu uma capacidade alta antiobstrução, 

principalmente se comparada com os outros dois modelos estudados. Considerando essa informação, 

pode-se perceber que entre os três modelos o Modelo 3 apresentou seção de pré-filtro com 

configuração distinta dos demais; pois enquanto nos modelos 1 e 2 a entrada do labirinto apenas inicia 

depois que acaba a seção do pré-filtro, no Modelo 3 o labirinto se encontra desde o início e na parte 

central do emissor, onde também pode ser visto o pré-filtro em ambos os lados da parede externa do 

início do labirinto. A partir dessas informações, surge a questão sobre a disposição do pré-filtro em 

relação a entrada do labirinto, a qual pode estar relacionada com a facilidade de entrada de partículas 

dentro dos labirintos, além da obstrução do pré-filtro. Nesse estudo, todas as fitas foram inseridas com 

os emissores na mesma direção em relação a linha de derivação, o que reforça ainda mais a 

importância do arranjo do pré-filtro no emissor. 

 Com vista nesses resultados, percebe-se que a forma como as seções do pré-filtro e labirinto 

estão interligadas e dispostas no emissor contínuo é de suma importância para que um emissor seja 
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antiobstrução. Niu, Liu e Chen (2013) observaram que há uma relação tanto do pré-filtro quanto do 

labirinto com o quesito obstrução por partículas sólidas, principalmente considerando a sedimentação 

e acúmulo dessas; pois, a ocorrência de obstrução dessas seções tem relação com a mudança rápida na 

velocidade de fluxo da água acontecendo nessas partes do emissor. 

 

      Fluxo   

A. B. 

  

Figura 56. Obstrução completa por partículas de solo no pré-filtro (A) e acúmulo de partículas no pre-filtro (B), 

Modelo 3. 

 

 As imagens abaixo expõem o labirinto e a câmara de saída de um mesmo emissor do Modelo 

3, obstruído a partir da posição para baixo com uso do Procedimento 2, com as partículas sólidas 

aderidas às paredes próximas aos defletores, além de que a câmara de saída apresenta excesso de 

agregados de argilas (Figura 57A e 57B). De forma diferente Modelo 3 posicionado para baixo quando 

no Procedimento 1, esse modelo, avaliado no Procedimento 2, apresentou maior concentração de 

argila na seção da câmara de saída (Figura 57B). Tal condição pode estar relacionada com a maior 

quantidade de argila colocadas nas águas dos ensaios referentes a esse procedimento. 

 Farias (2013) testou emissores tipo pastilhas em relação a sensibilidade à obstrução por 

partículas sólidas, considerando o posicionamento desses para baixo e cima; então, verificou que o 

emissor instalado com o orifício para baixo acarretou maiores índices de obstruções devido a essas 

partículas.  A questão da obstrução de emissores posicionados para baixo, no Procedimento 2, pode 

estar relacionado com a floculação e sedimentação de partículas finas, pois, à medida que aumenta do 

tempo de irrigação, são depositadas partículas na parte da superfície em baixo na fita gotejadora, onde 

os emissores estão posicionados estando suscetíveis a entrada desse material (ZHANG et al 2020). 
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Figura 57. Acúmulo de partículas no labirinto (A) e na câmara de saída (B), Modelo 3. 

 

 A contaminação por partículas do solo, devido ao tamanho de um dos lados da partícula ser 

maior que dos diâmetros propostos na metodologia, foi o único tipo de contaminação nos emissores do 

Modelo 3. As partículas com essas características, possuíam pelo menos um dos seus lados com 

dimensões acima do limite abordado nas faixas granulométricas do procedimento em questão (Figura 

58A e 58B). Isso está relacionado ao fato que os solos apresentam partículas com diversos formatos, o 

que possibilita a passagem de partículas desproporcionais em seu formato; ou seja, possuindo apenas 

uma de suas dimensões acima da abertura da peneira usada na faixa granulométrica desejada. 

 

       Fluxo  

A. B. 

  

Figura 58. Contaminação por partículas de dimensão superior às partículas propostas no ensaio (A) e 

partícula de vidro (B), Modelo 3. 
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5. CONCLUSÕES 

O posicionamento de emissores contínuos no sistema de irrigação é fator preponderante na 

sensibilidade desse tipo de gotejador quando há presença de partículas sólidas suspensas na água. 

Sendo que o posicionamento para baixo do orifício de saída de água do emissor o cenário mais 

propício para obstrução completa. 

Modelos de emissores contínuo com canal do labirinto apresentando baixa profundidade são 

mais susceptíveis à obstrução causada por partículas sólidas suspensas em água de irrigação, mesmo 

que estes emissores sejam posicionados com orifício de saída para cima. Além disso, comprimentos de 

labirintos como os do Modelo 3 são menos suscetíveis à obstrução. Sendo assim, a profundidade e 

comprimento de labirinto desse tipo de gotejador são duas características preponderantes para 

sensibilidade à obstrução. 

Sobretudo, o pré-filtro é a região onde há maior suscetibilidade a ocorrência de obstrução 

causada por partículas sólidas, sendo importante destacar que as diferentes configurações, disposição e 

área do pré-filtro estão relacionados com a severidade de obstrução. Os emissores são suscetíveis a 

obstrução completa, caso sejam encontradas partículas de diâmetros maiores que 125 µm ou até 

mesmo com diâmetros inferiores a 125 µm, se ocorrer concentrações altas de partículas suspensas em 

água.  Isso pode ser um entrave no campo, pois os sistemas de filtragem, geralmente, não retêm as 

partículas inferiores a 125 µm, sendo necessário usar, para emissores como o Modelo 1 e 2, um 

sistema de filtragem com filtro de areia, um reservatório para que ocorra a sedimentação de partículas 

dentro deste e sempre posicionar os emissores para cima, como forma de reduzir a obstrução no 

campo. 

O uso de diferentes procedimentos de ensaios para a avaliação quanto a sensibilidade à 

obstrução desse tipo de emissor se fez eficaz, principalmente, quando se considerou questões quanto 

ao tempo de funcionamento do sistema, tamanho e concentração de partículas; pois a partir desses 

fatores pôde-se avaliar diferentes cenários para um mesmo emissor quanto a sensibilidade à obstrução 

por partículas sólidas. 

 Considerando essas informações, é valido ressaltar que estudos posteriores poderão explorar a 

otimização da seção do pré-filtro, assim como do labirinto, de forma a mitigar os efeitos causadores de 

obstrução em emissores contínuos e integrados a fita gotejadora. 
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Figura 59. Número de emissores contínuos obstruidos, considerando a posição dos emissores durante a 

condução das três repetições por meio do procedimento 2. Emissor Testemunha posicionado para cima (A) e 

para baixo (B). C1 – Concentração de partículas de 125 mg L-1 e C2 – Concentração de partículas de 500 mg 

L-1 na água.  




