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Tubagem e acessórios 

As tubagens requerem poucos cuidados de limpeza e manutenção. No inicio e final 
de cada campanha de rega, devem-se retirar os tampões de limpeza ou os anéis de 

fim de linha, e fazer circular agua com a maior pressão possível para que seja limpa 
toda a sujidade acumulada. 

Filtros 

A frequência de limpeza de um filtro depende de vários factores tais como, qualidade 
da agua, volume de agua filtrado por fracção de tempo, superfície filtrante instalada, 

etc. A qualidade da agua pode variar consoante a época do ano. Quanto maior for 
a carga de sujidade retida no interior do filtro, pior será o seu desempenho ( perda de 

carga/pressão na rede de rega, aumento da carga no interior do filtro que pode 
provocar a ruptura deste e diminuição do volume de agua filtrada ). Por estes motivos 

é fundamental manter o filtro sempre limpo, procedendo a limpezas por retro lavagem 
com a frequência necessária. 

No entanto e periodicamente ( principalmente antes da estação de rega ) o filtro 
deve ser desmontado e o elemento filtrante interior deve ser alvo de uma limpeza mais 

profunda ou mesmo da sua substituição. 

No caso dos filtros de anilhas ranhuradas em polipropileno,  que com o tempo tem 
tendência a acumular calcificações e outras obstruções no ranhurado, provocando a 

perda de rendimento do filtro e do sistema de rega, aconselha-se á realização de 
limpezas periódicas como se demonstra na figura seguinte, utilizando para o efeito 

Acido Clorídrico (HCI). As anilhas devem ser amarradas com um cordel e mantidas na 
solução ácida durante pelos menos 4 horas. Em seguida devem ser bem lavadas com 

agua limpa, preferencialmente sob pressão. Esta operação deve ser realizada com 
todo o cuidado, utilizando sempre protecção para as mãos e olhos. 
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Aspersores, Micro aspersores, Micro-Jets, Gotejadores e Nebulizadores 

Aos aspersores apenas interessa uma limpeza e uma ligeira lubrificação com um 

lubrificante de boa qualidade. 

As obstruções, embora possam surgir nos aspersores, é nos micro aspersores, microjets, 
nebulizadores e principalmente nos gotejadores, que os problemas com obstruções 

aparecem com mais frequência, tornando-se muitas vezes difícil a sua resolução ou 
até impossível. 

 

Distinguem-se três tipos de obstruções :  

 

• OBSTRUÇÃO FISICA – Provocada por materiais sólidos em suspensão. Evita-se 

este tipo de obstrução utilizando filtros adequados, sendo os mais 
aconselhados os filtros de discos ou anilhas e os filtros de areia, com graus de 

filtragem entre os 100 e os 130 microns. 

 

• OBSTRUÇÃO QUIMICA – Provocada pela precipitação de sais dissolvidos e por 
má utilização da fertirrigação. 

1. Precipitados calcários – vários tratamentos : a) Ácido nítrico 33º B a  5% ; 
b) Ácido clorídrico 36º B a 2% ; c) Hexametafosfato de sódio ( 2 ppm ). 

2. Precipitados de ferro – vários tratamentos : a) Permanganato de 

potássio – 0.6 ppm/ppm ferro ; b) Quelatizando o ferro com um fosfato 
a uma concentração de 2 a 5 vezes a concentração de ferro existente. 

 

• OBSTRUÇÃO BIOLOGICA – Provocada pelo desenvolvimento de 
microorganismos vivos ou acumulação de matéria orgânica morta nos 

microaspersores ou gotejadores. Esta matéria orgânica é constituída por 
algas,bactérias,protozoários e/ou fungos – vários tratamentos : a) Hipocloreto 

de cálcio ( 5 ppm ); b) Sulfato de cobre ( 10 ppm ). 


