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Avaliação da uniformidade de aplicação
e do espectro de gotas de bicos hidráulicos

Evaluación de la uniformidad de aplicación
y del espectro de gotas de boquillas
hidráulicas

Evaluation of the application uniformity and
of the spectrum of drops of hydraulic nozzles

José Luís Aguiar Figueiredo2, Mauri Martins Teixeira3, Marcelo Coutinho Picanço4,
Francisco de Assis Carvalho Pinto4 e Mario Herrera Prat5

RESUMO. Foram realizados ensaios de laboratório com os bicos leque das séries LD e API e com bicos tipo cone vazio JD 12P, caracterizando
o espectro da população de gotas obtido e a uniformidade de distribuição transversal do líquido pulverizado. A melhor uniformidade de distribuição
foi obtida com bicos da série API, com pressões entre 2 e 4 bar, na altura de 50 cm sobre o objetivo. Menores taxas de aplicação implicou em gotas
de menor tamanho e melhor cobertura (imp/cm2).

Palavras chave: tamanho de gota, uniformidade de distribuição, taxa de aplicação.

RESUMEN. Fueron realizados ensayos de laboratorio con las boquillas de las series LD y API y con boquillas tipo cono vacío JD 12P,
caracterizando el espectro de la población de gotas obtenidas y la uniformidad de distribución tranversal del líquido pulverizado. La mejor
uniformidad de distribución fue obtenida con boquillas de la serie API,. Con presiones entre 2 y 4 bar en la altura de 50 cm sobre el objetivo.
Menores tasas de aplicación incidieron en gotas de menor tamaño y mejor cobertura (imp/cm2).

Palabras clave: tamaño de gota, uniformidad de distribución, tasa de aplicación.

ABSTRACT. Laboratory rehearsals were accomplished with the beaks fan nozzles series LD and API hollow cone nozzles JD 12P, characterizing
the spectrum of the population of drops obtained and the uniformity of traverse distribution of the powdered liquid. The best distribution
uniformity was obtained with API series nozzles, with pressures between 2 and 4 bar, working with pressures between 2 and 4 bar, at 50 cm in
height. Low application rate low droplet size range and best deposit rate, evaluated by imp/cm2.

Key words: droplet size, distribution uniformity, application rate.
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INTRODUÇÃO

Atualmente as técnicas de aplicação ainda se encontram
muito  aquém do  desejado , necessi tando  de maio r
investimento tanto em novas formas de aplicação, bem
como em novos equipamentos, seguros, eficientes que
possibilitem uma distribuição uniforme dos produtos.

Segundo FRIEDRICH (1997), no leste europeu e na Amé-
rica do Sul, o Serviço de Engenharia Agrícola da FAO
observou que a falta de conhecimento do operador, a
qualidade tecnológica e as condições de serviço dos
equipamentos são as maiores deficiências nas aplicações
de produtos fitossanitários

Durante a aplicação de um produto fitossanitário o bico
de pulverização permite o controle da taxa de aplicação,
produz as gotas e as distribui de forma mais homogênea
possível. Classificam-se em diferentes tipos segundo suas
características construtivas, sendo possível selecionar um
determinado tipo que seja mais adequado em cada situação
(TEIXEIRA, 1997).

A população de gotas produzidas por um bico depende
da pressão de trabalho, do tipo e do tamanho do orifício de
saída do bico. Gotas grandes geram baixa cobertura super-
ficial e baixa uniformidade de distribuição. Gotas pequenas,
embora se consiga boa uniformidade de distribuição, têm-
se problemas de deriva e evaporação.

Neste trabalho  aval iou-se a unifo rmidade de
distribuição em função da altura da barra portabicos, da
pressão de trabalho, da vazão nominal e do ângulo de aber-
tura, caracterizando a população de gotas obtida com bicos
hidráulicos dos tipos leque e cone vazio.

MATERIAL E MÉTODOS

Os ensaios fo ram real izados no Laborató rio  de
Mecanização Agrícola da Universidade Federal de Viçosa,
em Viçosa – MG, visando minimizar o efeito do vento du-
rante as determinações de uniformidade de aplicação e da
análise da população de gotas.

Material utilizado

Para a determinação da uniformidade de distribuição
dos bicos foram utilizados:
• pulverizador motorizado, acionada  por um  motor

elétrico monofásico de 220 V e 2,2 kW, com barra porta
bicos de 4,5 m, depósito com capacidade para 100 L,
composto por uma bomba de pistão, com vazão máxima
de 20 L/min e pressão máxima de trabalho de 15 bar;

• banco  de ensaio de 2,0 metros de comprimento, por
0,98 m de largura, composto de canaletas em forma de
«V», de 0,05 m de profundidade e de largura na parte
oposta ao vértice formado pela canaleta;

• bicos hidráulicos API 110015, API 11002, API 11003, LD
110015, LD 11002, LD 11003 e JD 12P cedidos pela em-
presa Jacto S. A.

Na caracterização da população de gotas foram utilizados
os seguintes materiais:
• pulverizador costal manual marca Jacto, com depósito

para 20,0 L, dotado de válvula de pressão constante de
2 bar;

• pulverizador costal de precisão, à pressão constante,
marca Spraying Systems, dotado de depósito de ar com-
primido;

• etiquetas plásticas brancas (papel contact), medindo
0,03 m de largura e 0,06 m de comprimento. Para permitir
a avaliação dos impactos foi adicionado um corante
negro, marca Guarany, na proporção de 1,0 grama do
corante para 1,0 litro de água, ao líquido pulverizado;

• máquina fotográfica digital MAVICA (Sony) para cap-
tar as imagens dos impactos, sendo utilizado para
análise o programa «Image Tool for Windows» Versão
2.0 Alpha 3, capaz de medir estruturas de diversas for-
mas e tamanhos.

Métodos
Para cada modelo de bico hidráulico analisado foram

escolhidos 5 bicos que no ensaio de uniformidade de vazão
proporcionou vazão média mais próxima ao valor médio de
uma amostra de 10 unidades. Para determinação das vazões
foi coletado o líquido pulverizado em proveta graduada de
2,0 L, com sensibilidade de 0,01 L, durante um tempo mínimo
de 60 segundos nas pressões de 2, 3 e 4 bar. Esta operação foi
repetida cinco vezes para cada bico, sendo determinados em
seguida as vazões médias.

Como critérios de avaliação da população de impactos
foram utilizados o diâmetro que divide a população de gotas
em dois grupos de mesmo volume (DMV), o diâmetro que
divide a população de gotas em dois grupos numericamente
iguais (DMN), o coeficiente de homogeneidade (SPAN) que
é a relação entre o DMV e DMN, o número de impactos por
unidade de superfície e o percentual de área coberta pelas
gotas durante uma aplicação.

Para a coleta das amostras de gotas, foram colocadas cin-
co etiquetas plásticas brancas (papel contact) dispostas ao
longo da faixa de aplicação e transversalmente à direção de
avance, totalizando assim 5 repetições para cada tratamento.

Para determinação da uniformidade de distribuição, foram
colocados cinco bicos na barra de pulverização, espaçados
0,5 m entre si, em posição vertical a 0,30, 0,40 e 0,50 m de altura
em relação ao banco de ensaio durante um tempo mínimo de
60 segundos em cinco repetições, coletando o volume de
líquido recolhido nas provetas, ao longo da faixa de deposição
dos cinco bicos adjacentes nas pressões de 2, 3 e 4 bar. Pos-
teriormente, foram calculados os coeficientes de variação para
diferentes graus de sobreposição entre bicos em função da
altura de trabalho, considerando 7 % como sendo o valor
máximo aceitável para o coeficiente de variação.

Analisou-se  a influência  da  pressão  do fluido na
barra  portabicos e da vazão nominal sobre o coeficiente
de variação encontrado, considerando as pressões de 2, 3
e 4 bar, nas alturas de 0,30, 0,40 e 0,50 m com distância
entre bicos de 0,50 m.
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Para determinação do ângulo de abertura foram obtidas
para cada bico e pressões de 1, 2, 3, 4 e 5 bar, cinco imagens
frontais digitais do ângulo de abertura do jorro, constituindo
as repetições e analisadas no programa computacional des-
crito anteriormente. O ângulo de abertura foi medido a partir
do vértice do jorro e delimitado tangencialmente às suas bor-
das. Na avaliação da influência do ângulo de abertura na
uniformidade de distribuição, determinou-se o coeficiente de
variação da distribuição, em função dos ângulos médios de
abertura obtidos mantendo constante a pressão e a altura da
barra portabicos

Analisou-se também a influência da altura da barra
portabicos sobre o coeficiente de variação médio nas pressões
de 2, 3 e 4 bar, considerando as alturas de 0,30, 0,40 e 0,50 m,
com distância entre bicos de 0,50 m.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para os bicos tipo leque operando nas pressões de 2 e
3 bar e com o aumento da taxa de aplicação ocorreu redução
da densidade populacional de impactos (impactos/cm2)
(tabelas 1 e 2). Apesar da diminuição do número de impac-
tos, ocorreu aumento de tamanho destas unidades em ter-
mos de diâmetro da mediana volumétrica. Os resultados
encontrados são concordantes com os verificados por
TEIXEIRA (1997), que analisando o efeito da taxa de
pulverização sobre o espectro da população de gotas
produzido por bicos tipo leque, observou a diminuição do
número de gotas por unidade de área e aumento do diâmetro
da mediana volumétrica.

Q Bico Impactos DMN DMV SPAN COB 
188 JD 12P 254 bc 180 a 610 c 3,4 b 16,5 ab 
171 LD110015 317 a 165 ab 565 d 3,6 b 16,4 ab 
225 LD11002 274 ab 155 b 700 b 4,6 a 19,6 a 
334 LD11003 251 bc 178 a 745 a 4,2 a 20,0 a 
168 API110015 220 cd 127 c 254 g 2,0 c 15,3 b 
210 API11002 218 cd 122 c 289 f 2,4 c 18,3 ab 
330 API11003 186 d 132 c 468 e 3,5 b 20,5 a 

TABELA 1. Valores médios relativos ao efeito da taxa de pulverização (Q) na caracterização do espectro da população
de impactos para a pressão de 2 bar

As médias seguidas da mesma letra na coluna não diferem entre si pelo teste de Tukey a p < 0,05.

TABELA 2. Valores médios relativos ao efeito da taxa de pulverização (Q) na caracterização do espectro da população
de impactos para a pressão de 3 bar

As médias seguidas da mesma letra na coluna, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey, a p < 0,05.

Q Bico Impactos DMN DMV SPAN COB 
226 JD 12P 224 bc 190 a 560 c 3,0 bcd 15,7 bc 
202 LD110015 280 a 175 a 570 c 3,3 b 14,3 c 
258 LD11002 263 abc 185 a 660 b 3,7 b 18,1 ab 
386 LD11003 254 abc 160 ab 775 a 4,9 a 19,7 a 
204 API110015 264 ab 261 c 261 f 2,2 d 9,7 d 
258 API11002 236 abc 135 bc 326 e 2,4 cd 12,8 c 
402 API11003 215 c 132 bc 417 d 3,2 bc 13,9 c 

Segundo LEFEBVRE (1989) e MÁRQUEZ (1997), para
aplicações de fitossanitários deve-se trabalhar com gotas com
dimensões entre 100 e 800 m. A uniformidade de aplicação,
avaliada através do coeficiente de homogeneidade apresentou
para as duas pressões resultados melhores quando se trabalha
com menores taxas de pulverização, o que implica na
conveniência de se trabalhar com baixos volumes. Os valores
obtidos ratificam àqueles encontrados por CARRERO (1996).
Segundo o referido autor o coeficiente de homogeneidade
pode variar de 2 a 5, tanto para bicos tipo leque como para
bicos tipo cone.

MORATA et al. (1991) verificaram que quanto menor a taxa
de pulverização mais homogênea é a pulverização. Para as
duas pressões analisadas há um aumento da porcentagem de

cobertura com o aumento da taxa de pulverização, também
observado por TEIXEIRA (1997).

Para o bico JD 12P verificou-se o mesmo comportamento
observado nos bicos tipo leque, ou seja, com o aumento da
pressão e conseqüente aumento na taxa de pulverização,
ocorreu diminuição no número de impactos por superfície de
área, no diâmetro da mediana volumétrica, no coeficiente de
homogeneidade e na porcentagem de cobertura.

Com relação à uniformidade de distribuição os bicos da
série LD apresentaram valores menores de coeficiente de
variação, embora acima do recomendado (7 %), para as altu-
ras de 0,40 e 0,50 m da barra portabicos, exceção feita ao bico
110015. Os piores valores de uniformidade de distribuição
foram observados para a altura de 0,30 cm, sendo os maiores
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valores relacionados com o bico  11003  (Tabela 3 ).
Provavelmente estes resultados são decorrentes da incorreta
sobreposição entre bicos adjacentes na barra portabicos, ou
seja, sobreposição inferior a 30%, recomendada por AZIMI et
al. (1985), implicando em baixa uniformidade de distribuição.

TABELA 3. Valores de coeficiente de variação,
trabalhando com diferentes pressões e alturas da barra

portabicos para os bicos da série LD

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna, para cada bico não diferem, entre si, pelo teste de Tukey

a p < 0,05.

A maior uniformidade de distribuição (valor mínimo do
coeficiente de variação) para a série API foi obtida com 0,50 m
de altura da barra portabicos, exceção feita ao bico 11 003,
nas pressões de 2 e 3 bar onde não há diferenças significati-
vas entre os valores de 0,40 e 0,50 m de altura da barra
portabicos, ficando os valores de coeficiente de variação
abaixo de 7 %. A menor uniformidade de distribuição foi obtida
para a altura de 0,30 m da barra portabicos (Tabela 4).

TABELA 4. Valores de coeficiente de variação,
trabalhando com diferentes pressões e alturas da barra

portabicos para os bicos da série API

Altura da barra portabicos (cm) P (bar) 
30 40 50 

LD 110015 
2 18,30 aA 12,73 bA 12,11 bB 
3 12,73 bB 13,44 bA 15,75 aA 
4 12,11 bB 12,61 bA 15,85 aA 

LD 11002 
2 18,18 aA 7,17 bB 7,90 bA 
3 16,27 aB 7,47 bB 8,10 bA 
4 15,81 aB 11,07 bA 8,27 cA 

LD 11003 
2 32,59 aA 11,22 bA 8,87 bA 
3 29,42 aA 10,41 bA 8,45 bA 
4 28,85 aA 10,09 bA 7,08 cA 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna, para cada bico não diferem, entre si, pelo teste de Tukey

a p < 0,05.

Altura da barra portabicos (cm) P (bar) 
30 40 50 

API 110015 
2 19,87 aA 9,48 bC 4,74 cB 
3 16,05 aB 10,16 bB 5,11 cB 
4 16,42 aB 13,08 bA 6,06 cA 

API 11002 
2 14,06 aB 6,73 bC 5,05 cB 
3 13,57 aC 7,50 bB 4,90 cB 
4 15,12 aA 11,17 bA 6,97 cA 

API 11003 
2 21,62 aA 4,89 bB 4,84 bB 
3 19,86 aB 5,73 bB 4,76 bB 
4 20,78 aAB 10,70 bA 7,49 cA 

Os resultados obtidos para os bicos tipo leque são coerentes
com os apresentados por TEIXEIRA (1997). Segundo o autor a
melhor condição de sobreposição para bicos tipo leque com
ângulo de abertura de 110º, é conseguida com alturas da barra
portabicos situadas entre 0,40 e 0,50 m. Os bicos tipo cone
apresentam valores demasiadamente altos de coeficiente de
variação, entretanto com o aumento da pressão associado à
maior altura da barra portabicos há uma diminuição dos valores
de coeficiente de variação (Tabela 5). Provavelmente essa
deficiência é causada pela falta de sobreposição, característica
dos bicos tipo cone, na barra portabicos.

TABELA 5. Valores de coeficiente de variação,
trabalhando com diferentes pressões e alturas da barra

portabicos para o bico JD 12P

Altura da barra portabicos (cm) P (bar) 
30 40 50 

2 53,80 aA 51,69 aA 46,87 aA 
3 49,70 aA 45,28 bB 40,56 cB 
4 46,32 aA 41,43 bC 39,91 bB 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna, para cada bico não diferem, entre si, pelo teste de Tukey

a p < 0,05.

Estudando a influência da pressão e da vazão nominal
dos bicos na uniformidade de aplicação, observou-se que
para a altura de 0,30 m da barra portabicos e nas diversas
vazões nominais, os bicos LD apresentaram valores de coefi-
ciente de variação acima de 7 %, sendo que os maiores valo-
res foram obtidos para vazão nominal maior (11003).

Para as alturas de 0,40 e 0,50 m houve uma melhora nos
valores de coeficiente de variação nas diversas vazões nominais,
porém apresentando ainda valores acima de 7 %. Para a altura
de 0,40 m da barra portabicos os bicos de média vazão foram os
que apresentaram os menores valores de coeficiente de variação
e para a altura de 0,50 cm praticamente não houve diferenças
entre os bicos de média e alta vazão (Tabela 6).

TABELA 6. Coeficiente de variação médio do conjunto
de bicos LD em diferentes pressões e vazões nominais

dos bicos na altura da barra portabicos de 30, 40 e 50 cm

Vazão Nominal do Bico (gal/min) P 
(bar) 0,15 0,2 0,3 

30 cm 
2 18,30 bA 18,18 bA 32,59 aA 
3 12,73 cB 16,27 bB 29,42 aA 
4 12,11 cB 15,81 bB 28,85 aA 

40 cm 
2 12,73 aA 7,17 bB 11,22 aA 
3 13,44 aA 7,47 cB 10,41 bA 
4 12,61 aA 11,07 abA 10,09 bA 

50 cm 
2 12,11 aB 7,90 bA 8,87 abA 
3 15,75 aA 8,10 bA 8,45 bA 
4 15,85 aA 8,27 bA 7,08 bA 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna em cada altura, não diferem, entre si, pelo teste de Tukey

a p < 0,05.
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Para os bicos da série API, observou-se para a altura de
0,30 m que todos os valores estão acima do recomendado,
porém os bicos de média vazão foram os que apresentaram os
menores valores. Já para a altura de 0,40 m houve uma melhora
significativa em termos de coeficiente de variação, sendo os
menores valores obtidos para os bicos de maior vazão e
pressão de 2 e 3 bar.

Na altura de 0,50 m todas as vazões nominais apresentaram
excelentes valores de coeficiente de variação, ou seja, valo-
res abaixo de 7 %, exceção feita ao bico 11003, na pressão de
4 bar, cujo valor ficou acima do estabelecido, porém não
apresentou  diferença estatística significativa para o bico 11002
(Tabela 7).

TABELA 7.  Coeficiente de variação médio do conjunto de bicos
API em diferentes pressões e vazões nominais dos bicos nas

alturas da barra portabicos de 30, 40 e 50 cm

te de variação, e conseqüentemente maior uniformidade
de distribuição, com o aumento do ângulo de abertura do
jorro (tabelas 8, 9 e 10). No caso dos bicos tipo leque,
quanto mais próximo dos valores indicados pelo fabrican-
te, ou seja, ângulos próximos a 110º e quanto mais alta
estiver a barra portabicos, melhor será a uniformidade de
aplicação.

Na definição da altura de trabalho da barra portabicos
observou-se que os bicos da série API são  os que
apresentaram melhores resultados de uniformidade de
distribuição, considerando a altura da barra portabicos de
0,50 m entre as pressões de 2 e 4 bar e coeficiente de variação
médio inferior a 7 %.

TABELA 8. Valores de coeficiente de variação médio em
função do ângulo de abertura médio dos bicos

analisados, na pressão de 2 bar

Vazão Nominal do Bico (gal/min) P (bar) 
0,15 0,2 0,3 

30 cm 
2 19,87 bA 14,06 cB 21,62 aA 
3 16,05 bB 13,57 cC 19,86 aB 
4 16,42 bB 15,12 cA 20,78 aAB 

40 cm 
2 9,48 aC 6,73 bC 4,90 cB 
3 10,16 aB 7,50 bB 5,73 cB 
4 13,08 aA 11,17 bA 10,70 cA 

50 cm 
2 4,74 aB 5,05 aB 4,84 aB 
3 5,11 aB 4,90 aB 4,76 aB 
4 6,06 bA 6,97 abA 7,49 aA 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula na
coluna em cada altura, não diferem, entre si, pelo teste de Tukey a p
< 0,05.

Constatou-se que os bicos da série API são mais
adequados do que os bicos da série LD quando se busca a
melhoria da uniformidade de distribuição.

Após a determinação do ângulo de abertura dos bicos
analisados foi analisada a influência do ângulo de abertu-
ra médio na uniformidade de aplicação. Independentemente
da pressão, houve uma tendência de melhora do coeficien-

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna não diferem, entre si, pelo teste de Tukey a p < 0,05.

TABELA 9. Valores de coeficiente de variação médio em
função do ângulo de abertura médio dos bicos

analisados, na pressão de 3 bar

Altura da barra portabicos (cm) Bico Ângulo de 
Abertura 30 40 50 

API 110015 109,31 A 19,87 aCD 9,48 bBCD 4,74 cC 
API 11002 109,58  A 14,06 aC 6,73 bDE 5,05 cC 
API 11003 110,08 A 21,62 aC 4,90 bE 4,84 bC 
LD 110015 96,07 C 18,30 aD 13,29 bB 16,70 bB 
LD 11002 98,25 B 18,18 aD 7,17 bCDE 7,90 bBC 
LD 11003 94,58 C 32,59 aB 11,22 bBC 8,87 bBC 

JD 12P 73,30 D 53,80 aA 51,69 aA 46,87 aA 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula
na coluna não diferem, entre si, pelo teste de Tukey a p < 0,05.

Altura da barra portabicos (cm) Bico Ângulo de 
Abertura 30 40 50 

API 110015 109,95 B 16,05 aD 10,16 bC 5,11 cDE 
API 11002 110,56 AB 13,57 aDE 7,50 bD 4,89 cE 
API 11003 111,13 A 19,86 aC 5,73 bE 4,76 bE 
LD 110015 105,56 C 12,73 bE 13,44 bB 15,75 aB 
LD 11002 106,63 C 16,27 aD 7,47 bD 8,10 bCD 
LD 11003 106,10 C 29,42 aB 10,41 bC 8,45 bC 

JD 12P 73,62 D 49,7 aA 45,28 bA 40,56 cA 

TABELA 10. Valores de coeficiente de variação médio em função do ângulo de abertura médio dos bicos analisados,
na pressão de 4 bar

Altura da barra portabicos (cm) Bico Ângulo de 
Abertura 30 40 50 

API 110015 111,28 B 16,42 aD 13,08 bB 6,06 cC 
API 11002 112,81 A 15,12 aD 11,17 bBC 6,97 cC 
API 11003 112,40 AB 20,78 aC 10,70 bBC 7,49 cC 
LD 110015 106,72 D 12,11 bE 12,61 bBC 15,85 aB 
LD 11002 108,56 C 15,81 aD 11,07 bBC 8,27 cC 
LD 11003 108,13 C 28,85 aB 10,09 bC 7,08 cC 
JD 12P 76,49 E 46,32 aA 41,43 bA 39,91 bA 

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha ou maiúscula na coluna não diferem, entre si, pelo teste de Tukey a p < 0,05.
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Os melhores resultados foram obtidos com a barra portabicos a 0,50 m de altura sobre o alvo para todos os bicos analisados,

destacando-se os bicos da série API por apresentarem os menores valores de coeficiente de variação (Tabela 11).

TABELA 11. Coeficientes de variação médios para os bicos API, LD e JD 12P, para pressões situadas entre 2 e 4 bar,
em diferentes alturas da barra portabicos

As médias seguidas da mesma letra minúscula na linha, não diferem entre si, pelo teste de Tuckey, a p < 0,05.

Altura da Barra Portabicos (cm) Bico 
30 40 50 

API 110015 17,45 a 10,91 b 5,30 c 
API 11002 14,25 a 8,47 b 5,64 c 
API 11003 20,75 a 7,11 b 5,69 b 
LD 110015 14,38 a 12,93b 14,57 a 
LD 11002 16,75 a 8,57 b 8,09 b 
LD 11003 30,28 a 10,57 b 8,13 b 
JD 12P 50,79 a 45,18 b 42,55 b 

CONCLUSÕES

• Pelos resultados obtidos a partir da determinação nas
condições experimentais, conclui-se que:

• Se o objetivo é trabalhar com uma aplicação com impac-
tos abaixo de 500 mm deve-se utilizar bicos tipo leque
110015, 11002 e 11003 da série API.

• Em cada série de bicos analisada, à medida que houve
um aumento da taxa de aplicação obteve-se um aumen-
to da cobertura superficial.

• O coeficiente de variação da distribuição depende da
pressão de trabalho, do ângulo de abertura dos bicos e
da al tura em relação ao objetivo. Segundo esses
parâmetros a melhor distribuição foi obtida com bicos
da série API, para pressões situadas entre 2 e 4 bar e
altura de 0,50 m sobre o objetivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AZIMI, A. H.; T.G.  CARPENTER and  D.L. REICHARD: «Nozzle spray distribution for pesticide application», Transactions of
the ASAE, vol.28(5):1410-1414, 1985.

CARRERO, J.M.: Maquinaria para  tratamientos  fitossanitarios, Ministério  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentacion,
159 pp., Madri: Mundi-Prensa, 1996..

FRIEDRICH, T.: «Approach to improvements in agricultural pesticide application», Agricultural Mechanization in Asia,
Africa and Latin America, vol.28(2): 15-18, 1997.

LEFEBVRE, A. H.: Atomization and sprays, 421 pp., International Series: Combustions, Hemisphere Publishing  Corporation,
1989.

MÁRQUEZ, L.: Tecnologia para aplicación de defensivos agrícolas, In: XXVI CONBEA, 27 pp., Campina Grande, PB, UFPb,
1997.

MORATA, A. F.; M.A.R. LIESA  y  S. PLANAS: Ensayo dinámico de boquillas de pulverización, In: XXV Feira Internaciónal de
Maquinaria Agricola, 6 pp., Espanha, Zaragoza, 1991.

TEIXEIRA, M. M.: Influencia del volumen de caldo y de la uniformidad de distribución transversal sobre la eficacia de
la pulverización hidráulica, 310 pp., Tese D. S. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, 1997.


