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Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a eficiência da utilização de ácido fosfórico, de
hipoclorito de sódio e de dois produtos comerciais, bem como o impacto mecânico na desobstrução de
gotejadores entupidos, devido à utilização de águas com elevado teor de ferro. O trabalho foi realizado
na Fazenda Vista Alegre, localizada na estrada Lagoa Santa – Jaboticatubas, MG, próximo à cidade de
Belo Horizonte. Um sistema de irrigação por gotejamento marca Plastro, provido de emissores Katif
aproximadamente oito anos de funcionamento, foi adaptado para realização dos testes. Foram testados
dez tratamentos de desobstrução, sendo nove com aplicação de produtos químicos e um com impacto
mecânico (tratamento T6). Para os tratamentos químicos, utilizaram-se: o ácido fosfórico nos tratamentos
T1 (pH 2) e T2 (pH 3); o hipoclorito de sódio nos tratamentos T3 a T5, com as respectivas dosagens de
100, 50 e 25 mg L-1 de cloro; Reciclean nos tratamentos T7 e T8, com as dosagens de 50 e 25 mg L-1; e
Magnum P44 nos tratamentos T9 (pH 2,3) e T10 (pH 3). Foram feitas três aplicações em cada tratamento,
sendo que a primeira teve duração de 10 minutos e nas outras duas a duração foi de uma hora. Após as
aplicações, o sistema era deixado em repouso por aproximadamente 12 horas, fazendo a abertura do final de
linha após esse período e procedendo à avaliação do sistema. Nas avaliações, foram medidas as vazões de 32
gotejadores por repetição, sendo oito gotejadores em cada uma das quatro linhas laterais. Foi utilizado o
delineamento em blocos casualizados, com três repetições. Com os valores de vazão coletados, foram
calculados: CUD, CUC, CV, percentagem de gotejadores em cada faixa de vazão e o número de gotejadores
completamente entupidos. Foi realizada a análise estatística dos tratamentos pelo teste de Tukey, com 5% de
probabilidade. Os custos de aplicação foram calculados para cada tratamento e comparados entre si, a fim de
selecionar aquele que fornece a melhor relação benefício/custo. Diante dos resultados obtidos conclui-se: o
tratamento com ácido fosfórico em pH 2,0 forneceu o melhor resultado quanto à uniformidade de irrigação do
sistema, apresentando o maior aumento nos valores de CUD e CUC, e a maior redução nos valores de CV, mas
possui um custo elevado. O tratamento com 25 mg L-1 de cloro apresentou a melhor relação benefício/custo,
sendo o mais econômico e o segundo melhor quanto à melhoria da uniformidade de irrigação do sistema. O
tratamento com Magnum P44 em pH 2,3, além de não promover qualquer melhoria do sistema, apresentou o
maior custo de aplicação. O tratamento com impacto mecânico é uma alternativa para recuperação de sistemas
de irrigação por gotejamento em geral, com destaque para sistemas de  cultivos orgânicos. O produto Reciclean
não forneceu um resultado satisfatório, nas três aplicações realizadas à concentração de 50 mg L-1, mas à
concentração de 25 mg L-1 pode ser necessário um maior número de aplicações, para que se possa tirar
conclusões sobre sua efetividade.
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