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Desenvolvimento de um pulverizador para aplicação 
de herbicidas em lavouras de café em formação 
 
Desarrollo de un pulverizador para la aplicación de 
herbicidas en labores de café en formación 
 
Developing a sprayer for aplication of herbicide on young 
coffee crops 
 

Gilton José Rodrigues1; Mauri Martins Teixeira2; Haroldo Carlos Fernandes2, 

Lino Roberto Ferreira3, Pedro Paneque Rondón4. 

 

RESUMO. A falta de equipamentos adequados à aplicação de herbicidas não-seletivos 

em lavouras de café em formação, tem resultado em sérios danos à cultura, razão por 

que este trabalho objetivou construir um pulverizador de transporte animal para 

aplicação de herbicidas em lavouras de café em formação. O estudo do equipamento 

mostrou que 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 na pressão de 400 kPa, proporcionando um CV de 18%. A vazão 

máxima estimada da bomba hidráulica foi de 3,94 L min-1 a pressão de 100 kPa. A barra 

de pulverização, juntamente com o dispositivo protetor, possibilitou a aplicação da 

calda nas duas laterais do cafeeiro, simultaneamente. 

Palavras-chave: Coffea arabica, café de montanhas, tecnologia de aplicação 

 

RESUMEN. La falta de equipos adecuados para la  aplicación de herbicidas no-

selectivos en labores de café en formación, tiene como resultado serios daños al cultivo, 
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razón por lo que el objetivo de este trabajo fue construir un pulverizador de transporte 

animal para la aplicación de herbicidas en labores de café en formación. El estudio del 

equipo mostró que la mejor uniformidad de distribución volumétrica proporcionada por 

la barra a 0,4 m de altura, con las boquillas situadas en pares, fue conseguida con las 

boquillas 80-EF-02, trabajando en la presión de 400 kPa, proporcionando un CV de 

18%. El caudal máximo estimado de la bomba hidráulica fue de 3,94 L min-1 a la 

presión de 100 kPa. La barra de pulverización, conjuntamente con el dispositivo 

protector, posibilitó la aplicación del líquido en los dos laterales del cafeto, 

simultáneamente. 

Palabras clave: Coffea arabica, café de montaña, tecnología de aplicación. 

 

ABSTRACT. The lack of adequate equipment for application of non-selective 

herbicides on young coffee crops has led to serious damages. Thus, this study aimed to 

project and construct an animal-transported sprayer for the application of herbicides. 

The results showed that the best volumetric distribution uniformity provided by the 

sprayer boom with paired nozzles at a height of 0.4 m was accomplished with the 

nozzles 80-EF-02, at a pressure of 400 kPa, providing 18% CV. The maximum flow of 

the pump was 3.94 L min-1 at a pressure of 100 kPa. The spraying boom along with the 

protective device allowed for the application of liquid on both sides of the crop, 

simultaneously. 

 

Key words: Coffea arabica, mountain coffee, application technology 

 
INTRODUÇÃO 
 

O conceito de tecnologia de aplicação de agrotóxicos refere-se ao emprego de todos 

os conhecimentos científicos, que proporcionem a correta colocação do produto 

biologicamente ativo no alvo, em quantidade necessária, de forma econômica, com o 

mínimo de contaminação ambiental (Matuo et al., 2001). Portanto, qualquer quantidade 

de produto químico, que não atinja o alvo, não terá qualquer eficácia e estará 

representando uma forma de perda (Ramos, 2001). Cada vez mais, exige-se que o 
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produtor rural utilize correta e criteriosamente esses insumos. Entretanto, o que se vê no 

campo é a falta de informações quanto à tecnologia de aplicação (Cunha & Teixeira, 

2001). 

Atualmente, os equipamentos e as máquinas agrícolas motomecanizadas possuem 

uma tecnologia, que os torna praticamente inacessíveis ao pequeno produtor rural. 

Segundo Vicente et al. (1999), mais de 80% dos pulverizadores utilizados 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 em 

formação, apresentando baixa capacidade operacional e possibilitando a contaminação 

da planta pela deriva em função do direcionamento (Ronchi et al., 2001). 

Para aumentar a segurança nas aplicações, é importante que o equipamento 

possibilite ao operador valer-se de parâmetros operacionais. O equipamento deve 

proporcionar a faixa de pulverização desejada, com apenas uma passada, e possibilitar 

ajustes de acordo com o tamanho das plantas de café, para que a distribuição da calda 

herbicida seja feita de maneira uniforme, no sentido longitudinal e perpendicular ao 

caminhamento. Os bicos de pulverização devem ser, cuidadosamente, selecionados para 

cada operação, pois, são os responsáveis pela fragmentação do líquido em gotas, por 

distribuí-las na área e controlar a vazão (Sidahmed, 1998). Segundo Womac et al. 

(1999), o tipo de bico, vazão nominal, ângulo de descarga, pressão de operação e as 

características do líquido de aplicação são fatores, que determinam o espectro da 

população de gotas, aspecto este importante para garantir a eficácia do produto. 

Em geral, tem-se dado grande importância ao princípio ativo utilizado, em 

detrimento das técnicas de aplicação e equipamentos, induzindo recomendações de 

doses superiores às necessárias. As recomendações devem ser feitas de maneira a 

minimizar o custo de aplicação e garantir a eficácia (Teixeira, 1997). 

Desta forma, o objetivo do presente trabalho é construir um pulverizador para 

aplicação de herbicidas, em lavoura de café em formação, construir uma barra porta-

bicos para o referido pulverizador, de maneira a permitir a aplicação de herbicidas não-

seletivos na faixa de plantio do café, dos dois lados simultaneamente, oferecendo 

proteção à planta de café. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

O pulverizador hidráulico foi construído no Laboratório de Mecanização Agrícola do 

Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa. Consiste das 
 3  



seguintes partes: dois tanques de PVC para depósito da calda, uma bomba, uma barra de 

pulverização, um dispositivo protetor contra deriva e um suporte tipo arreio. O 

pulverizador foi construído para trabalhar com bicos tipo leque de distribuição 

uniforme. 

 

Depósito 

O depósito para a calda consistia de dois recipientes de PVC com capacidade 

individual de 50 L. Os dois tanques foram interligados, através de uma mangueira de 

PVC de 13 mm de diâmetro, conectada a uma junção tipo T para alimentação da bomba. 

Esta interligação permitiu que o líquido fosse bombeado, simultaneamente, dos dois 

reservatórios e mantivesse volumes equivalentes nos mesmos. A mangueira para a 

conexão entre os tanques foi posicionada de modo a passar sob o pescoço do animal, na 

altura do peito. Nas extremidades da mangueira, foi montado um dispositivo de engate 

rápido para acoplagem, evitando vazamentos. 

Os tanques foram interligados através de uma conexão tipo T, para receber o líquido 

do retorno do conjunto regulador de pressão e, através deste, promover a agitação 

hidráulica da calda nos reservatórios. Na parte superior de cada reservatório, foi fixada 

uma válvula de diafragma a fim de permitir a entrada de ar e impedir retorno do líquido, 

evitando a formação de pressão negativa no seu interior durante o bombeamento. 

 

Bomba hidráulica 

Utilizou-se a bomba de diafragma marca Flojet, com vazão máxima de 5,7 L min-1 e 

pressão máxima de trabalho de 480 kPa, alimentada por uma bateria de 12 V e 40 Ah, 

correspondendo a uma potência nominal de 84 W, conforme catálogo do fabricante. 

O experimento foi conduzido com a finalidade de determinar a energia necessária 

para o acionamento da bomba e a vazão proporcionada por diferentes pressões (100, 

200, 300, 400 e 500 kPa) sendo adotado o delineamento inteiramente casualizado com 

três repetições. Para medir a energia demandada pela bomba, utilizou-se um 

amperímetro, com escala de zero a dez amperes com resolução de 0,01 Ah, ligado à 

bateria. A pressão do líquido foi controlada por meio da válvula do conjunto regulador 

de pressão, alterando o volume do líquido retornado. Para melhor controle da pressão e 

da vazão, a mangueira de saída para a barra de pulverização foi, totalmente, obstruída e 

todo o fluxo do líquido direcionado para o retorno, evitando interferência dos bicos e 

permitindo, desta forma, que a bomba desenvolvesse a pressão máxima. Ao conjunto 
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controlador de pressão, acoplou-se um manômetro com escala de zero a 1.000 kPa, com 

resolução de 10 kPa, previamente calibrado. 

A vazão foi determinada, medindo-se o líquido bombeado após 60 segundos, 

enquanto, para a demanda de energia, utilizando-se um amperímetro ligado à rede 

elétrica próximo à bomba. Os resultados foram submetidos à análise de variância e de 

regressão e o modelo foi escolhido com base no coeficiente de regressão e o teste t a 5% 

de probabilidade, utilizando-se o programa de análises estatísticas SAEG, versão 8.0 

(Ribeiro Júnior, 2001). 

 

Barra de pulverização 

A barra de pulverização foi construída, para permitir a instalação de dois bicos e 

variar a distância entre eles, possibilitando a aplicação uniforme do herbicida, ao longo 

da faixa de plantio. A barra foi construída, utilizando-se um tubo de metal amarelo com 

0,5 m de comprimento e 0,01 m de diâmetro externo. Para o alongamento da barra, 

utilizaram-se dois fragmentos de tubo de alumínio de diâmetro interno de 0,01 m, 

diâmetro externo de 0,013 m e comprimento de 0,25 m, de forma a permitir um perfeito 

acoplamento entre as partes, formando-se um sistema telescópico, permitindo 

distanciamentos variáveis entre os bicos. 

A barra de pulverização foi acoplada a uma lança de 1,45 m para proporcionar, ao 

operador, maior segurança e comodidade. Um contra-peso de 1,7 kg foi fixado na 

extremidade oposta da lança, para melhor distribuição do peso. O conjunto barra-lança é 

sustentado por uma alça ajustável, acoplada em seu centro de gravidade, passando sobre 

o ombro do operador. 

Um interruptor elétrico foi fixado à lança, próximo ao punho do operador, para 

permitir ligar e desligar a bomba hidráulica. 

Utilizaram-se os bicos da série 80-EF (even-fan), 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 entre os bicos ideais para trabalho. Assim, foi conduzido um 

experimento fatorial de 4 x 3 (3 conjuntos de bico e 4 pressões) no delineamento 

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

fixada a 0,4 m da superfície coletora de uma mesa de distribuição, construída segundo a 

Norma ISO 5682/1 (ISO, 1986), 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 
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ao longo da faixa de deposição, às pressões de 100, 200, 300 e 400 kPa. Para cada 

pressão trabalhada e para cada conjunto de bicos, ajustou-se a distância entre eles, 

permitindo a cobertura de toda a superfície, sem que houvesse sobreposição do jato. 

Dispositivo protetor 

O dispositivo protetor contra a deriva foi feito com uma lâmina de chapa galvanizada 

no 26 (0,45 mm de espessura) cortada e dobrada, tendo as bordas soldadas formando 

uma canaleta, por onde deveria fluir o jato da pulverização. Este dispositivo devia 

passar sob os ramos do cafeeiro, protegendo-os do contato com a calda pulverizada. 

O dispositivo protetor foi fixado à barra de pulverização formando, com esta, um 

ângulo de 50° e, desta forma, permitindo que o líquido pulverizado deslocasse dentro da 

canaleta do dispositivo, sem atingi-lo, ajustando-se ao ângulo formado pelo jato. Para 

diminuir a vibração da barra, foram usadas duas hastes metálicas com 0,4 m de 

comprimento, presas a um terceiro ponto da lança de pulverização. 

O ângulo das lâminas em relação à barra, seu comprimento e a distância de fixação 

entre elas foram calculados, para permitir que estas fossem deslocadas a 0,02 m do solo, 

com uma abertura de 0,03 m entre suas extremidades, por onde devia passar o tronco do 

cafeeiro, servindo, ainda, de referência da altura dos bicos até o solo. Os bicos 

trabalharam a uma altura aproximada de 0,4 m do solo, considerada a altura ideal, 

tendo-se em vista o desenvolvimento do cafeeiro. 

 

Estrutura de suporte do equipamento 

O suporte para o equipamento foi construído com quatro barras de ferro chato de 

25,4 mm de largura, 4,8 mm espessura e 900 mm comprimento. As chapas de ferro 

foram soldadas aos pares, a uma distância de 0,4 m, utilizando-se distanciadores do 

mesmo material. Os pares de barra foram soldados, tomando a conformação de um 

arreio. Na parte interna, soldou-se uma chapa galvanizada no 20 (0,9 mm de espessura) 

com 0,4 m de largura e 1,0 m de comprimento, para acompanhar a curvatura do dorso 

do animal. As barras foram dobradas, para permitir um perfeito encaixe dos tanques no 

suporte. 

Os tanques foram presos ao suporte e fixados por meio de fitas metálicas de 0,03 m 

de largura, permitindo sua remoção e colocação. 

Na parte superior do suporte, foram fixadas duas plataformas de chapa no 20 (0,9 mm 

de espessura) para instalação da bomba e da bateria. 

O esquema do protótipo do pulverizador é apresentado na Figura 1. 
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Figura 1. Esquema do protótipo do pulverizador para aplicação de herbicidas 

 

Agitador da calda 

A agitação da calda ocorreu mediante a ação do retorno do líquido bombeado. A 

determinação do volume retornado e do volume direcionado para a barra de 

pulverização foi feita, trabalhando-se às pressões de 100, 200, 300 e 400 kPa e 

utilizando dois bicos de vazão nominal idêntica de cada vez, repetindo os ensaios para 

os bicos de todas as vazões nominais estudadas. Os volumes foram coletados durante 60 

segundos, sendo os resultados de três repetições apresentados em termos de média. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Depósito 

O líquido fluiu naturalmente de um tanque para outro, através do vaso comunicante, 

mantendo os volumes equivalentes nos tanques, não havendo formação de pressão 

negativa em seu interior nem vazamento. 

 

Bomba hidráulica 

A bomba proporcionou uma vazão total de 3,94 L min-1 à pressão de 100 kPa e 1,46 

L min-1 e de 100 kPa e 500 kPa, respectivamente. Quando a pressão ultrapassou 500 

kPa, a bomba acionou o mecanismo “bypass” e desligou automaticamente. A potência 

estimada variou de 40,99 W a 61,71 W para a pressão de 100 kPa e 500 kPa, 

respectivamente. 

Os valores da vazão e potência da bomba são apresentados na Figura 2. 
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0,99 = r   4,562 + P0,0062- = V̂ 2**

                                         ** Significativo a 1 % de probabilidade pelo teste t 
 

Figura 2. Estimativa da vazão (V) e da potência exigida (W) em função da pressão de 

trabalho (P) da bomba. 

 

Barra de pulverização 

A barra de pulverização completa pesou 4,5 kg e proporcionou um distanciamento 

máximo entre bicos de 0,9 m e mínimo de 0,6 m. A distância entre a barra e o operador 

foi 0,7 m e a altura de trabalho máxima foi 0,45 m, com o dispositivo de proteção 

trabalhando a uma altura aproximada de 0,05 m do solo (Figura 3). 

 

                           Figura 3. Barra de pulverização 
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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 jogos de bicos, necessitando de um ajuste para cada pressão e 

vazão nominal, buscando-se a 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 1). 

 

Tabela 1. 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 

 

Pressão 

(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 de 

36,7 a 18%. O melhor coeficiente foi conseguido a uma pressão de 400 kPa, para os 

bicos 80-EF-02. Ocorreu tendência em baixar o CV dos bicos 80-EF-02 e 80-EF-03, 

com o aumento da pressão. Para os bicos 80-EF-015, entretanto, o CV diminuiu com o 

aumento da pressão até 300 kPa, voltando a aumentar a partir desta pressão (Figura 4). 
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Figura 4. Uniformidade da distribuição volumétrica com a barra à altura de 0,4 m, para 

os respectivos tipos de bicos às diferentes pressões. 

 

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

estudados, 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. 

Dispositivo protetor 

O dispositivo protetor ajustou-se ao tamanho da planta do café de até 0,45 m de 

altura, possibilitando um deslocamento uniforme sobre a linha de plantio. O ângulo de 

inclinação da calha possibilitou a distribuição do jato em toda a extensão da linha de 

plantio, sem que houvesse escorrimento de calda pelas laterais. O distanciamento de 

0,03 m entre as extremidades das calhas, foi suficiente para possibilitar a passagem do 

tronco da planta (Figura 5a). 

Estrutura de suporte do equipamento 

O suporte permitiu o ajuste do pulverizador no dorso do animal, não apresentando 

nenhuma irregularidade que pudesse resultar em algum tipo de ferimento (Figura 6). 
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Figura 6. Estrutura de suporte do equipamento com os tanques de depósito. 

 

Todo o equipamento, em condições de trabalho e abastecido, pesou 133 kg, não 

excedendo 50% do peso médio dos eqüinos de trabalho, sendo, portanto, compatível 

com a carga que o animal pode conduzir, durante uma jornada de trabalho de 6 a 8 

horas, segundo Mialhe (1980) (Figura 5b). 

 

  

(a) (b) 

Figura 5. Dispositivo protetor (a) e equipamento de aplicação (b). 
 

Agitador da calda 

Observa-se que, quando submetido a ensaios utilizando os bicos estudados, o 

pulverizador proporcionou vazões e retorno da calda variada em função do tipo de bicos 

e da pressão de trabalho. Os bicos que apresentaram retorno suficiente para promover a 

agitação da calda foram os de vazão nominal 80-015 e 80-02, sendo que as vazões dos 

bicos 80-03 para pressões superiores a 300 kPa não proporcionaram retorno (Tabela 2). 
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Tabela 2. Vazão média do conjunto de bicos e retorno proporcionado pela bomba, em 

função da pressão 

Bicos 

80.015 80.02 80.03 

 

Pressão 

(kPa) Vazão 
(Lmin-1) 

Retorno 
(Lmin-1) 

Vazão 
(Lmin-1) 

Retorno 
(Lmin-1) 

Vazão 
(Lmin-1) 

Retorno 
(Lmin-1) 

100 0,79 3,19 0,94 3,03 1,43 2,49 

200 1,10 2,19 1,35 1,87 1,96 1,36 

300 1,28 1,41 1,61 1,14 2,31 0,36 

400 1,40 0,54 1,74 0,36 _ _ 

 

CONCLUSÕES 

 

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

1. 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. 

2. A vazão máxima estimada da bomba foi de 3,94 L min-1 à pressão de trabalho de 

100 kPa. A vazão fornecida pela bomba foi suficiente para proporcionar aplicações, 

utilizando-se dois bicos simultaneamente, nas condições testadas. 

3. A barra de pulverização, juntamente com o dispositivo protetor, possibilitou a 

aplicação da calda nas duas laterais do cafeeiro, simultaneamente, de maneira uniforme 

em toda a extensão da linha de plantio e sob a copa das plantas. 

4. O dispositivo protetor mostrou-se prático, protegendo a planta do jorro de 

pulverização. 
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