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AVALIAÇÃO DE UM CONJUNTO DE BICOS PARA USO EM UMA BARRA 

PARA APLICAÇÃO DE HERBICIDAS EM LAVOURAS DE CAFÉ EM 

FORMAÇÃO 

EVALUACIÓN DE UN CONJUNTO DE BOQUILLAS DE UNA BARRA DE 

PULVERIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE HERBICIDAS EN LABORES DE 

CAFÉ EN FORMACIÓN 

EVALUATING A SET OF FLAT FAN NOZZLES FOR A SPRAYER BOOM IN THE 

APPLICATION OF HERBICIDE ON COFFEE CROP 

 

Gilton José Rodrigues1; Mauri Martins Teixeira2; Lino Roberto Ferreira3; 

Haroldo Carlos Fernandes2; Mario Herrera Prat4  

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi avaliar um conjunto de bicos do tipo leque para uso 

em uma barra de pulverização, para aplicação de herbicidas em lavouras de café em 

formação. Para isto, foram avaliados cinco bicos hidráulicos de jato plano, tipo leque de 

distribuição uniforme (80-EF-015, 80-EF-02 e 80-EF-03), bem como a distribuição 

volumétrica do líquido, proporcionada individualmente por cada bico, utilizando-se uma 

barra de pulverização localizada a 0,3, 0,4 e 0,5 m de altura e pressões de 100, 200, 300 

e 400 kPa. Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste t, a 5% de 

probabilidade. As pressões de 200 e 300 kPa e alturas entre 0,4 e 0,5 m apresentaram a 

melhor uniformidade de distribuição do líquido. A melhor uniformidade de distribuição 

volumétrica, proporcionada pela barra a 0,4 m de altura com os bicos colocados aos 

pares, foi conseguida com os bicos 80-EF-02, trabalhando à pressão de 400 kPa, 

proporcionando um CV de 18%. 
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RESUMEN 

 El objetivo de este trabajo fue evaluar un conjunto de boquillas del tipo abanico 

para usarla en una barra de pulverización, para la aplicación de herbicidas en labores del 

café en formación. Para esto, fueron evaluados cinco boquillas hidráulicas de chorro 

plano, tipo abanico de distribución uniforme (80-EF-015, 80-EF-02 e 80-EF-03), así 

como la distribución volumétrica del líquido, proporcionada individualmente por cada 

boquilla, se utilizó una barra de pulverización situada a 0,3, 0,4 y 0,5 m de altura y 

presión de 100, 200, 300 y 400 kPa. Los resultados fueron sometidos al análisis de 

varianza y a la prueba t, al 5% de probabilidad. Las presiones de 200 y 300 kPa, alturas 

entre 0,4 y 0,5 m presentaron la mejor uniformidad de distribución del líquido. La mejor 

uniformidad de distribución volumétrica, fue proporcionada por la barra a 0,4 m de 

altura con las boquillas colocados en pares, fue conseguida con las boquillas 80-EF-02, 

trabajando a la  presión de 400 kPa, proporcionando un CV de 18%. 

Palabras clave: Café de montaña, Coffea arabica, tecnología de aplicación 

 

ABSTRACT 

The objective of this work was to evaluate a set of flat fan nozzles for a sprayer 

boom in applying herbicides on coffee crop. Five fan-type nozzles with uniform 

distribution (80-EF-015, 80-EF-02 and 80-EF-03) were evaluated, as well as the 

volumetric distribution of the liquid provided individually by each nozzle by using a 

spraying boom at 0.3, 0.4 and 0.5 m height and 100, 200, 300 and 400 kPa pressures, 

respectively. The results were submitted to variance analysis and t-test at 5% 

probability. The pressures of 200 and 300 kPa and heights between 0.4 and 0.5 m 

showed the best liquid uniformity distribution. The best volumetric distribution 

uniformity provided by the sprayer boom at a height of 0.4 m with paired nozzles was 

attained with the nozzles 80-EF-02 at a pressure of 400 kPa, so providing 18% CV. 

Key words: Mountain coffee, Coffea arabica, application technology 

 

INTRODUÇÃO 

A maioria dos equipamentos e máquinas agrícolas hoje disponibilizadas no mercado 

possui uma tecnologia, que os torna praticamente inacessíveis ao pequeno produtor 

rural, principalmente, em razão dos altos preços para sua aquisição. Segundo Vicente et 

al. (1999), mais de 80% dos pulverizadores em utilização são costais ou estacionários. 

  



Esses equipamentos são de uso geral e, normalmente, não são projetados para atividades 

específicas, como a aplicação de herbicidas na cultura do café, fazendo com que se 

tornem, na maioria das vezes, impróprios e inseguros. No entanto, cada vez mais se 

exige que o produtor rural utilize, correta e criteriosamente, os insumos agrícolas, mas o 

que se vê no campo é a falta de informações em torno da tecnologia de aplicação 

(Cunha & Teixeira, 2001). 

A aplicação de agrotóxicos requer o emprego de todos os conhecimentos científicos, 

que proporcionem a correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo, em 

quantidade necessária e de forma econômica, com o mínimo de contaminação ambiental 

(Matuo et al., 2001). No desenvolvimento de pulverizadores para aplicação de 

herbicidas, é necessário considerar todas as partes do equipamento, destacando-se os 

bicos, dada sua grande importância na qualidade dos tratamentos com produtos 

fitossanitários. Estes devem ser cuidadosamente selecionados para cada operação, pois, 

são responsáveis pela fragmentação do líquido em gotas, a distribuição dessas gotas na 

área e o controle da vazão (Sidahmed, 1998). Segundo Womac et al. (1999), o tipo de 

bico é o fator que mais contribui para determinar o espectro da população de gotas. 

Outro fator importante é a densidade populacional de gotas. Segundo Barthelemy et al. 

(1990), para uma boa eficácia de herbicidas em pós-emergência, a pulverização deve 

proporcionar, no mínimo, 30 gotas por cm2. O número de gotas por unidade de 

superfície indica a quantidade de impactos sobre o alvo e constitui um parâmetro 

significativo, na avaliação da homogeneidade de cobertura (Teixeira, 1997). 

Em geral, tem-se dado grande importância ao princípio ativo utilizado, mas pouca às 

técnicas de aplicação e equipamentos, o que resulta em menor eficácia do controle e 

induz à recomendação de doses superiores às necessárias 

Desta forma, o trabalho objetivou avaliar um conjunto de bicos de pulverização para 

utilização em uma barra de pulverização, para aplicação de herbicidas não-seletivos em 

uma lavoura de café em formação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram usados os bicos hidráulicos da série 80 EF (Even Fan) fabricados em kematal, 

plástico de alta resistência e estabilidade, que, segundo o fabricante, são de jato plano, 

tipo leque, de distribuição uniforme, recomendados para aplicações em faixas 

individuais, formando jatos de 80º, com perfil de pulverização retangular e estreito e 

distribuição uniforme, ao longo de toda a faixa de pulverização. 

  



Avaliaram-se 5 bicos de cada especificação 80-EF-015, 80-EF-02 e 80-EF-03, os 

quais, de acordo com o fabricante, apresentam as características apresentadas na Tabela 

1. 

 

Tabela 1. Vazão proporcionada pelos bicos em função da pressão de trabalho 

 

Pressão (kPa) 

300 375 450 525 600 675 750 825 900 
Especificação 

do bico 
Vazão (L min-1 ) 

80-EF-015 0,42 0,46 0,51 0,55 0,59 0,61 0,64 0,66 0,71 

 80-EF-02 0,56 0,61 0,68 0,73 0,77 0,81 0,86 0,89 0,94 

 80-EF-03 0,86 0,95 1,05 1,13 1,19 1,25 1,33 1,38 1,46 
Fonte: Boletim técnico Jacto. 

 

No estudo da repetitividade da vazão dos bicos, objetivou-se verificar se estes 

apresentavam características técnicas similares de vazão. Assim, cinco bicos de cada 

série foram utilizados e ensaiados, utilizando-se uma mesa de distribuição padronizada, 

conforme Norma ISO 5682/1 (ISO, 1986), com os bicos colocados individualmente no 

centro da barra. O líquido pulverizado, em 60 segundos às pressões de 100, 200, 300 e 

400 kPa, foi coletado em provetas de 2.000 ml, com resolução de 10 ml. A operação foi 

repetida cinco vezes, para cada bico, sendo determinada a média das vazões para cada 

bico. Análises de intervalo de confiança dos valores foram realizadas, utilizando-se o 

programa de análises estatísticas SAEG, versão 8.0 (Ribeiro Júnior 2001). 

A caracterização dos bicos para os ensaios foi feita, enumerando-os de modo a 

permitir sua identificação.  

Um delineamento experimental inteiramente casualizado, em parcelas 

subsubdivididas, foi montado a fim de avaliar o coeficiente de variação da distribuição 

volumétrica do líquido. Os bicos, previamente enumerados, foram colocados 

individualmente na barra de pulverização, sobre uma mesa de ensaios, padronizada de 

acordo com a norma ISO 5682/1 (ISO, 1986). Durante 60 segundos, o volume do 

líquido foi coletado em provetas distribuídas ao longo da faixa de deposição e a faixa 

atingida pelo jato foi medida. A barra foi fixada para permitir que os bicos trabalhassem 

às alturas de 0,3, 0,4 e 0,5 m, em relação à superfície coletora da mesa de ensaios, 

  



variando-se as pressões em 100, 200, 300 e 400 kPa para cada altura. Os ensaios foram 

repetidos cinco vezes. 

A uniformidade da distribuição volumétrica do líquido foi determinada, para cada 

bico individualmente, nas posições e pressões já mencionadas. Coletou-se o líquido 

pulverizado ao longo da faixa de aplicação em provetas, determinando-se o coeficiente 

de variação da distribuição volumétrica (CV) que foi obtido dividindo o desvio-padrão 

dos valores, obtidos nas provetas, pela média desses valores. Os resultados foram 

submetidos à análise de variância e de metodologia de superfície de resposta, aplicando-

se o teste t a 5% de probabilidade e o programa computacional SAEG, versão 8.0 

(Ribeiro Júnior, 2001). 

A faixa de deposição do líquido pulverizado foi estudada, a fim de verificar a faixa 

de aplicação individual, que cada bico da série pode proporcionar, bem como o melhor 

distanciamento entre estes na barra, uma vez que, segundo o fabricante, os jatos não 

devem cruzar. A determinação das faixas de deposição foi feita, através de ensaios 

conduzidos na mesa de ensaios, utilizando um bico instalado, individualmente, no 

centro da mesa de ensaios, medindo-se a faixa de deposição individual às pressões de 

100, 200, 300 e 400 kPa nas alturas de 0,3, 0,4 e 0,5 m, em relação à superfície coletora, 

cuja operação foi repetida três vezes. 

Uma vez estudados, individualmente, os bicos foram colocados aos pares na barra de 

pulverização do equipamento e submetidos a ensaios de distribuição volumétrica, a fim 

de determinar o coeficiente de variação da distribuição volumétrica do conjunto dos 

bicos e a distância ideal, entre os bicos, para o trabalho. Assim, foi conduzido um 

experimento fatorial de 4 x 3 (3 conjuntos de bicos e 4 pressões) em delineamento 

inteiramente casualizado, com 3 repetições. A barra de pulverização do equipamento foi 

fixada na mesa de ensaios a 0,4 m da superfície coletora, por ser esta a altura de 

trabalho para a qual a barra foi projetada. Durante 60 segundos, mediu-se o líquido 

recolhido nas provetas distribuídas ao longo da faixa de deposição, às pressões de 100, 

200, 300 e 400 kPa. Para cada pressão e para cada conjunto de bicos, ajustou-se a 

distância entre eles, permitindo a cobertura de toda a superfície, sem ocorrência de 

sobreposição do jato. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  



Os bicos apresentaram características próprias, que os tornam bastante específicos 

quanto à utilização. 

• Repetitividade dos bicos 

Os ensaios de repetitividade tornam-se importantes, no sentido de assegurar que uma 

série de bicos apresenta vazões semelhantes para as mesmas pressões, não 

comprometendo os resultados dos ensaios posteriores. 

Observando as médias das vazões proporcionadas pelos bicos de uma mesma 

especificação, fixando-se as pressões e utilizando o teste t a 5% de probabilidade, 

verifica-se que a série de bicos 80-EF-015 apresentou desvio máximo de 3,38%, a série 

80-EF-02, 4,01% e a série 80-EF-03, 3,27%. De acordo com os valores dos desvios, a 

repetitividade foi boa, sendo que o desvio máximo foi de 4,01% (Figura 1). 

0,0

0,5

1,0

1,5

50 100 150 200 250 300 350 400
Pressão (kPa)

V
az

ão
 (L

 m
in

-1
)

Estimado Limites

0
0,0

 
(a) 

0,0

0,5

1,0

1,5

50 100 150 200 250 300 350 400
Pressão (kPa)

V
az

ão
 (L

 m
in

-1
)

Estimado Limites

0
0,0

 
(b) 

  



0,0

0,5

1,0

1,5

50 100 150 200 250 300 350 400
Pressão (kPa)

V
az

ão
 (L

 m
in

-1
)

Estimado Limites

0
0,0

 
(c) 

Figura 1. Valores médios de vazão e desvios máximos para os bicos série 80-EF-015 

(a), 80-EF-02 (b) e 80-EF-03 (c). 

• Uniformidade da distribuição volumétrica 

A uniformidade da distribuição volumétrica, medida pelos coeficientes de variação 

da distribuição volumétrica (CV), melhorou com o aumento da altura, para todas as 

séries de bico ensaiadas. As melhores distribuições foram obtidas às pressões de 200 e 

300 kPa, exceto para os bicos 80-EF-015, que apresentaram comportamento inverso às 

referidas pressões, comprometendo a distribuição.  

Todos os valores do CV situaram-se acima dos valores propostos pelo Comitê 

Europeu de Normalização, que estabelece o limite máximo de 7%. Embora a norma seja 

estabelecida para um conjunto de bicos em uma barra de pulverização, os mesmos 

valores foram considerados indicados para uso individual, por se tratar de bicos de 

distribuição uniforme. 

Os valores referentes ao coeficiente de variação da distribuição volumétrica (CV) dos 

bicos, em função da pressão, são apresentados na Figura 2. 
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                                                         ** e * Significativo a 1 e 5% de probabilidade, respectivamente, 

pelo teste t 
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Figura 2. Uniformidade de distribuição volumétrica dos bicos 80-EF-015 (a), 80-EF-02 

(b) e 80-EF-03 (c) em função da pressão (P), para as diferentes alturas (h). 

 

• Faixa de deposição do líquido 

A faixa de deposição para uma mesma altura alterou com a vazão nominal dos bicos 

e a pressão de trabalho, o que era de se esperar, mostrando a importância de um 

equipamento, que permita ajustar a distância entre os bicos. 

  



A menor faixa de deposição observada foi de 0,4 m, proporcionada pelo bico 80-EF-

02 posicionado a 0,30 m de altura, enquanto a maior foi de 1,07 m, proporcionada pelo 

bico 80-EF-03 posicionado a 0,5 m de altura, conforme apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Faixa de deposição (m) proporcionada pelos bicos de diferentes vazões 

nominais, em função da altura e pressão de trabalho 

100 kPa 200 kPa 300 kPa 400 kPa 
Altura (m) Altura (m) Altura (m) Altura (m) 

 
Bico 

(vazão 
nominal) 

0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 0,3 0,4 0,5 

80-015 0,53 0,58 0,66 0,58 0,76 0,88 0,65 0,81 0,99 0,69 0,86 1,03 
80-02 0,40 0,48 0,63 0,51 0,65 0,78 0,57 0,72 0,87 0,60 0,76 0,93 
80-03 0,44 0,60 0,77 0,58 0,72 0,96 0,64 0,81 1,02 0,67 0,88 1,08 

 

Barra de pulverização 

Quando colocados na barra de pulverização e submetidos a ensaios de laboratório, os 

bicos apresentaram perfis de distribuição bastante característicos, em função da pressão 

de trabalho e da vazão nominal dos bicos utilizados. A faixa de deposição variou de 

acordo com a pressão e os jogos de bicos, necessitando de um ajuste para cada pressão e 

vazão nominal, a fim de obter uma melhor distribuição volumétrica. A faixa total 

mínima foi de 1,16 m, proporcionada pelos bicos 80-EF-015 à pressão de 100 kPa, 

enquanto a máxima foi de 1,60 m com os bicos 80-EF-03 (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Influência da distância entre bicos e da pressão de trabalho sobre a 

uniformidade da distribuição volumétrica com a barra a 0,4 m de altura 

Bicos (vazão nominal) 

80-015 80-02 80-03 

 

Pressã
o 

(kPa) 
Distância  

(m) 

CV 

(%) 

Distância 

(m) 

CV 

(%) 

Distância 

(m) 

CV 

(%) 

100 0,58 36,7 0,63 32,6 0,65 31,5 

200 0,70 24,3 0,66 23,1 0,72 26,0 

300 0,72 19,2 0,68 22,3 0,75 21 8 

400 0,76 22,7 0,74 18,0 0,80 21,8 
 

  



O coeficiente de variação da distribuição volumétrica do conjunto de bicos variou 

entre 36,7 e 18%. O melhor coeficiente foi atingido à pressão de 400 kPa, para os bicos 

80-EF-02. Ocorreu tendência de redução do CV dos bicos 80-EF-02 e 80-EF-03, com o 

aumento da pressão. Entretanto, para os bicos 80-EF-015, o CV diminuiu com o 

aumento da pressão até 300 kPa, voltando a aumentar a partir desta pressão (Figura 3). 

 

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

50 100 150 200 250 300 350 400
Pressão (kPa)

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 v

ar
ia

çã
o 

(%
)

Bico 80-015 Bico 80-015
Bico 80-02 Bico 80-02
Bico 80-03 Bico 80-03

0,0

0

1=R  56,8675+P0,2398-P0,0003866=Ŷ - 015-80 Bico 2**2**

0,87=r   35,1917+P-0,04429=Ŷ - 02-80 Bico 2*

0,93=r  33,795+P-0,03169=Ŷ - 03-80 Bico 2*
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Figura 3. Uniformidade de distribuição volumétrica com a barra à altura de 0,4 m, para 

os respectivos tipos de bico nas diferentes pressões. 

 

O valor do coeficiente de variação da distribuição volumétrica, para todos os bicos 

em estudo, não pode ser considerado satisfatório, levando-se em conta os limites 

propostos pelo Comitê Europeu de Normalização, que admite, no máximo, um 

coeficiente de variação de 7% para a altura da barra e pressão indicada pelo fabricante e 

9% para as demais alturas e pressões. 

 

CONCLUSÕES 

Nas condições em que os experimentos foram conduzidos, pode-se concluir que: 

1. A melhor distribuição volumétrica proporcionada pelos bicos, trabalhando 

individualmente, foi observada às pressões de 200 e 300 kPa e alturas entre 0,4 e 0,5 m, 

sendo estes os parâmetros ideais para trabalhos com este tipo de bico. 

  



2. Quando colocado aos pares na barra de pulverização, o bico 80-EF-02 

apresentou a melhor distribuição volumétrica, com coeficiente de variação da 

distribuição de 18%, trabalhando à pressão de 400 kPa, e altura de 0,4m. 

3. Todos os bicos apresentaram o coeficiente de variação da distribuição 

volumétrica (CV) superior ao recomendado pelo Comitê Europeu de Normalização. 
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