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“PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA”  

 

Campo da invenção 

[001] O presente relatório descritivo refere-se a um pedido de patente de invenção 

para um processo de desobstrução de emissores de irrigação por gotejamento com 

lavagem ultrassônica. O processo proporciona recuperação com eficiência de até 100%, 

evitando o descarte dos tubos gotejadores obstruídos. O processo não tem adição de 

produtos químicos capazes de contaminar o solo, as plantas ou deteriorar o sistema 

como ocorre com aplicação de ácidos e cloro.. 

Fundamentos da invenção 

[002] A obstrução de emissores é comum em sistemas de irrigação por gotejamento, 

que pode ser de origem química, com a formação de precipitados, biológica, na 

formação de biofilmes, física, por partículas em suspensão na água de irrigação e, 

ainda, por uma combinação desses fatores. 

[003] Os processos utilizados na atualidade para desobstrução de emissores de 

irrigação por gotejamento são a aplicação de produtos químicos em concentrações 

definidas via tubulações do sistema de irrigação, como ácido fosfórico, ácido clorídrico, 

ácido nítrico, ácido sulfúrico, cloro, coquetéis biológicos, e também por métodos físicos 

como, por exemplo, golpear os emissores com uma vareta. 

[004] Os produtos químicos aplicados para a desobstrução dos emissores podem 

desgastar os componentes do sistema, como também contaminar a região do bulbo 

molhado modificando as características químicas do solo e consequentemente afetar o 

desenvolvimento das plantas. 

[005] O método de desobstrução física é ineficiente e demanda muito tempo e mão de 

obra, tornando-se inviável. Coquetéis biológicos são aplicados para desobstrução 

biológica, no entanto tem pré-requisitos ambientais e químicos para sua utilização, 
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como temperatura, pH da água e condutividade elétrica, não sendo eficientes em todos 

os casos. 

[006] Tendo em vista essas problemáticas dos processos de desobstrução, 

juntamente com o baixo custo de alguns tubos emissores, muitos sistemas são 

descartados com pouco tempo de utilização, acarretando gastos para a reposição e 

problemas ambientais no descarte dos materiais que os compõem. 

Descrição da invenção 

[007] Com o intuito de solucionar esses problemas, foi desenvolvido, testado e 

comparado com os outros métodos, o processo de lavagem ultrassônica para limpeza 

dos emissores de irrigação por gotejamento. Esse processo já é utilizado em outras 

áreas como esterilização de materiais médico-hospitalar limpeza de peças automotivas, 

indústria metal-mecânica, aeronáutica, óptica, cuja eficiência de limpeza chega a 100%.  

[008] Foi desenvolvido o processo de lavagem ultrassônica nos tubos de irrigação por 

gotejamento com os emissores in-line (acoplados na parede interna do tubo). O 

processo de lavagem ultrassônica além de ser altamente eficiente é capaz de remover 

impurezas sem comprometer o sistema, não contamina o solo e as plantas. O tubo 

gotejador com o emissor passa por um tanque de água com detergente enzimático por 

um tempo de 5 a 30 minutos, sendo suficiente para realizar a limpeza dos emissores. 

Os transdutores de ultrassom estão acoplados ao tanque de água com o detergente 

enzimático.  

[009] Os transdutores geram um campo ultrassônico o qual faz a indução e 

propagação de ondas acústicas de alta intensidade (20 a 40 kHz) em meio líquido. O 

processo de limpeza se faz pelo uso de cavitação e transferência de momento gerado 

pelas ondas ultrassônicas, método esse eficiente e não abrasivo, o qual gera bolhas de 

vapor que colapsam gerando grandes diferenciais pontuais de pressão e temperatura, 

realizando a remoção mecânica do contaminante situado nas mais diversas geometrias 

como cavidades, reentrâncias, isto é, orifícios nas mais diversas dimensões. 

[0010] Em comparação com os métodos utilizados na limpeza de emissores de 

irrigação localizada, a lavagem ultrassônica não contamina o solo e plantas, pois á 
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agua com o detergente enzimático ficam no tanque da lavagem ultrassônica é 

posteriormente descartados em lugar adequado; não deteriora o sistema de irrigação 

com a utilização do cloro e ácidos (por corrosões das tubulações e emissores) e a 

eficiência de limpeza chega a 100%, recuperando totalmente os emissores de irrigação 

por gotejamento.  

[0011] Os tubos com os emissores obstruídos são desacoplados do sistema de 

irrigação; passam de maneira linear por um tanque com água e detergente enzimático; 

os transdutores de ultrassom estão ligados ao tanque a uma frequência de 20 a 40 kHz; 

a permanência do tubo com os emissores no tanque deve ter duração de 5 a 30 

minutos submerso na água com detergente enzimático para realizar a limpeza; a 

temperatura da água deve estar entre 25 e 30°C para melhorar a eficiência da 

desobstrução; foi feita a passagem de água pelo tubo posteriormente ao processo de 

lavagem ultrassônica para retirada das partículas que foram desprendidas dos 

emissores e das paredes dos tubos; finalmente, os tubos com os emissores ficam 

desobstruídos para serem utilizados novamente. 
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reivindicações 1 e 4, caracterizado por etapa de reacoplamento dos tubos 

gotejadores ao sistema de irrigação. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

1. PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA, caracterizado pelo 

processo de lavagem ultrassônica de tubos gotejadores preenchido com uma 

solução de água e detergente enzimático que contém emissores in-line, em um 

tanque de água com detergente enzimático a uma temperatura controlada de 25 

a 30°C e com transdutores de ultrassom acoplados ao tanque e ligados em uma 

frequência controlada de 20 a 40 kHz, por um tempo de 5 a 30 minutos. 

2. PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pela retirada dos tubos gotejadores do sistema 

de irrigação e mergulhados em água limpa e detergente enzimático. 

3. PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado pela necessidade de resistência elétrica dentro 

do tanque ultrassônico para manter uma temperatura de 25°C a 30°C. 

4. PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA, de acordo com a 

reivindicação 1, caracterizado por etapa de retirada dos tubos gotejadores do 

tanque ultrassônico para a passagem de água limpa em seu interior, para 

retirada das partículas desprendidas dos gotejadores/emissores pelas ondas 

ultrassônicas, que ainda estão no interior do tubo gotejador podendo causar 

novamente a obstrução se não for lavada. 

5. PROCESSO DE DESOBSTRUÇÃO DE EMISSORES DE IRRIGAÇÃO POR 

GOTEJAMENTO COM LAVAGEM ULTRASSÔNICA, de acordo com as 
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