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A irrigação localizada, principalmente por gotejamento, quando manejado adequadamente, oferece muitas
vantagens sobre os outros métodos de irrigação, tais como: maior uniformidade de distribuição, melhor
eficiência no uso da água, diminui as perdas por percolação e escoamento superficial, dentre outros.
Entretanto, em função do pequeno diâmetro dos orifícios dos gotejadores, a qualidade da água é um
fator essencial, porque partículas em suspensão podem provocar entupimentos, diminuindo a eficiência
do sistema. O problema mais comum, são as obstruções causadas pelas precipitações químicas de
materiais como o carbonato, sulfato de cálcio e oxidação de Fe. A utilização de águas com teores de
ferro maior que 1,5 mg.L-1 em sistemas de irrigação por gotejamento, possui severas restrições, com alto
risco de entupimento de gotejadores. O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a uniformidade de aplicação
de água em sistemas de irrigação por gotejamento e a eficiência dos processos de tratamento por meio
da aeração, sedimentação e filtração na remoção do excesso de ferro da água de irrigação, assim como
seus efeitos no entupimento de emissores. Este trabalho foi realizado nos municípios de Linhares e
Jaguaré localizados na região norte do Estado do Espírito Santo. Foram avaliados dez sistemas de irrigação por
gotejamento, em áreas cultivadas com café. A determinação do coeficiente de uniformidade de distribuição
(CUD) foi baseada em metodologia proposta por Keller & Karmelli (1975), modificada por DENÍCULI et al.
(1980). Todos os sistemas de irrigação são abastecidos com água proveniente de barragens próxima a área de
plantio. Os sistemas 1, 2 e 3 , utilizam tanque de sedimentação e filtro de disco de 120 mesh, os sistemas 4
, 6 e 9 utilizam apenas filtro de disco de 120 mesh, o sistema 7 utiliza somente filtro de areia, o sistema 5
utiliza aerador tipo bandeja, tanque de sedimentação, filtro de areia e filtro de tela, o sistema 8  utiliza filtro de
areia e filtro de disco de 120 mesh e o sistema 10 semelhante ao sistema 5. A utilização de tanque de
sedimentação seguido de filtros de disco, não apresentaram resultados satisfatórios para a redução do teor de
ferro total, de acordo com os resultados das análises coletadas após os filtros nos sistemas 1, 2 e 3, que foram
ligeiramente menores que os valores encontrados na fonte de água. O mesmo ocorreu nos sistemas 4, 6, 7, 8
e 9, que utilizam filtros, tanto de areia como de disco. O sistema 5 e 10, que utiliza aerador seguido de tanque
de sedimentação apresentaram grande redução no teor de ferro da captação em relação os valores encontrados
após o tanque de sedimentação. Os valores dos coeficientes de uniformidade de distribuição (CUD), dos
sistemas 2, 4 e 6, são considerados excelentes, os sistemas 1, 3, 8 e 9, bons e sistemas 5, 7 e 10, razoáveis.
A classificação de coeficiente razoável dos sistemas 5, 7 e 10, pode ser explicada pelo longo tempo de uso e
tipo de gotejador. O sistema 1, apesar de ter também longo tempo de uso, possui um bom coeficiente de
uniformidade de distribuição (CUD), isto pelo fato de tratamentos periódicos com cloro e abertura de final de
linha serem realizados. O sistema 4, apresentou excelente uniformidade, provavelmente devido ao baixo valor
pH da água que contribui para manter o ferro em sua forma reduzida. Quanto ao entupimento total de
gotejadores, os sistemas 2, 3 e 6 não apresentaram nenhum entupimento, devido a inspeção periódica de
campo realizada nestes sistemas por parte dos irrigantes. Os sistemas 1, 5, 7 e 9, entupimento total menor
que 5% dos gotejadores e o sistema 4, 8 e 10, 12%. A utilização apenas de filtros de areia, disco ou tela não
apresentou eficiência para reduzir o teor de ferro na água, sendo necessário o uso de outras medidas preventivas,
como é o caso do sistema 5 e 10, que possui tanque de sedimentação e aerador. Os resultados mostram que
sistemas de irrigação por gotejamento podem funcionar satisfatoriamente por longos períodos, utilizando água
contendo teores de ferro além do recomendado, desde que medidas preventivas, como o uso de aeradores,
tanques de sedimentação (em alguns casos), tratamento com cloro e abertura periódica dos finais de linhas,
sejam tomadas.
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