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Resumo: Afim de caracterizar o comportamento da 

variabilidade de materiais nos bicos de irrigação por 

gotejamento, o presente estudo tem como objetivo a 

verificação experimental do entupimento dos emissores 

gotejadores através da substituição do emissor original 

utilizado comercialmente, que se utiliza de complexas 

geometrias internas para evitar o entupimento, por 

emissores de geometria simples dos materiais TEFLON 

e PVC. 

1. Introdução 

 
A irrigação por gotejamento é um sistema que 

permite um melhor aproveitamento de água evitando 

desperdícios para o desenvolvimento das plantas 

(Testezelaf, 2007), mas apresenta o problema do 

entupimento do emissor gotejador, devido 

principalmente ao seu pequeno orifício de saída de 

água. Para quantificar o entupimento será feito a análise 

do grau de entupimento Cararo (2004 apud Bonadio et 

al. 2016) de diferentes materiais de gotejadores. 

 

2. Metodologia 

 
Para a obtenção dos resultados foram produzidos 

dois gotejadores de materiais distintos, um de PVC e 

outro de TEFLON, os materiais foram escolhidos 

devido à disparidade entre suas energias de adsorção, 

ambos os gotejadores com orifícios produzidos por um 

furo radial de 1mm de diâmetro. A metodologia 

utilizada foi a de Cararo (2004 apud Bonadio et al. 

2016) que consiste em ensaios para determinação de 

vazão, grau de entupimento e perda de carga. 

 

3. Ilustrações 

 

 
Figura 1 - Diminuição da massa de água no gotejador 

em relação ao tempo 

 

 

 

 
Figura 2 – Aumento do grau de entupimento no 

gotejador em relação ao tempo 

 

4. Conclusões 

 
A partir de estudos preliminares chegou-se à 

conclusão de que embora existem vantagens em se 

utilizar emissores simples de material TEFLON em 

relação ao material PVC, não é recomendável a 

substituição da tecnologia utilizada comercialmente de 

geometrias internas complexas apenas com a mudança 

pelo material TEFLON de orifício simples pois o 

entupimento é considerado elevado. Entretanto 

considera-se que em função do custo e produtividade o 

material TEFLON é melhor opção que o material PVC. 
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