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RESUMO 

 

O crescimento demográfico acelerado gera uma demanda por alimentos cada vez maior. Desta 

forma ocorre o desenvolvimento de tecnologias que visam o aumento da produtividade das 

culturas. Os agrotóxicos são utilizados com o objetivo de controlar pragas, doenças e plantas 

daninhas que acometem os cultivos. Os pulverizadores são equipamentos utilizados para 

realizar a aplicação de agrotóxicos. Um meio de otimizar o uso de agrotóxicos é realizar 

avaliações periódicas dos pulverizadores, para que se reconheça o estado dessas máquinas e, a 

partir disso, se possa investir em orientação de uso e manutenção. O objetivo deste trabalho 

foi avaliar e inspecionar a situação de pulverizadores montados na região do Alto Vale do 

Itajaí – SC. Os itens avaliados na Inspeção Periódica de Pulverizadores foram: a idade dos 

pulverizadores, o estado e localização das mangueiras, o estado dos antigotejadores, o estado 

de proteção das partes móveis, a presença de vazamento, a presença e estado do manômetro, 

espaçamento entre bicos, tipo de ponta, estado dos filtros e a uniformidade da vazão. Os 

resultados mostraram uma idade avançada da frota de pulverizadores do Alto Vale do Itajaí. A 

falha de maior frequência foi encontrada na localização e posicionamento das mangueiras 

(80%), seguido da ausência da proteção de partes móveis (70%). Várias das falhas observadas 

podem ser derivadas da idade avançada dos pulverizadores. Também se destacou o alto 

percentual de subaplicação (80%), sendo encontrada apenas uma unidade com a taxa de 

aplicação adequada. É extremamente importante e necessário realizar a inspeção periódica de 

pulverizadores, uma vez que a partir dela pode-se ter maior e melhor conhecimento sobre o 

pulverizador e saber em que momento as manutenções serão necessárias.  

 

Palavras-chave: Agrotóxicos, Calibração, Tecnologia de aplicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Rapid demographic growth generates an ever-increasing demand for food. In this way the 

development of technologies that aim to increase the productivity of crops takes place. 

Agrochemicals are used to control pests, diseases and weeds that affect crops. Sprays are 

equipment used to carry out the application of agrochemicals. One way of optimizing the use 

of pesticides is to carry out periodic evaluations of the sprayers, so that the condition of these 

machines can be recognized and, therefore, the use and maintenance orientation can be 

invested. The objective of this work was to evaluate and inspect the situation of sprayers 

mounted in the Upper Vale do Itajaí - SC region. The items evaluated in the Periodic 

Inspection of Sprayers were: the age of the sprayers, the condition and location of the hoses, 

the condition of the anti-drippers, the protection status of the moving parts, the presence of 

leakage, the presence and condition of the manometer, spacing between nozzles , type of tip, 

state of the filters and the uniformity of the flow. The results showed an advanced age of the 

sprayer fleet of the Upper Vale do Itajaí. The most frequent failure was found in the location 

and positioning of the hoses (80%), followed by the absence of protection of moving parts 

(70%). Several of the failures observed may be derived from the advanced age of the sprayers. 

Also highlighted was the high percentage of underapplication (80%), only one unit with the 

appropriate application rate was found. It is extremely important and necessary to perform 

periodic inspection of sprayers, since from it you can have more and better knowledge about 

the sprayer and know when maintenance will be necessary.  

 

Key-words: Agrochemicals, Calibration, Application technology. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com o crescimento da população mundial existe a necessidade maior produção de 

alimento e consequentemente, a busca por elevadas produtividades em lavoura que é um dos 

princípios almejado pelo produtor. Para isso, conhecer os fatores que auxiliam no aumento da 

produtividade é essencial. Nesse aspecto, a utilização de defensivos agrícolas, que 

influenciam na proteção da cultura evitando os prejuízos causados por plantas daninhas, 

pragas e doenças é de suma importância. Porém a utilização de defensivos agrícolas tem 

ocasionado uma crescente cobrança da sociedade em obter alimentos cada vez mais 

saudáveis, e menos impactante ao ambiente.  

Nesse sentido, Raetano (2011) relata que a falta de conhecimento e a falta de 

técnica em relação aos equipamentos e produtos a serem utilizados e aplicados no alvo 

exigem maior critério no uso dos defensivos agrícolas. Portanto, a utilização de defensivos 

agrícolas exige cada vez mais do produtor rural de forma técnica e criteriosa, mas o que se 

observa no campo é a falta de conhecimento e informação a respeito da utilização da técnica 

da tecnologia de aplicação (COSTA et al., 2007). 

Antuniassi e Gandolfo (2001) citam que os programas de inspeção periódica 

começaram há algum tempo, mas por volta da década de 70 que se concretizou a ideia. Em 

meados da década de 90 já se podia observar os resultados dessas inspeções, como o trabalho 

de Ganzelmeier e Rietz (1998), que avaliaram pulverizadores por quase toda a Europa, que 

hoje tem muitos países que obrigam os proprietários de pulverizadores a fazerem as inspeções 

periódicas.  

Segundo Lanças (1998), a manutenção adequada das máquinas agrícolas é de 

grande importância para que possam executar suas funções de forma eficiente, e cada vez 

mais tecnológica, pois isso interfere diretamente no retorno econômico do produtor.  

A aplicação de produtos fitossanitário na agricultura deve ser feita da melhor 

maneira possível para que fatores como a contaminação ambiental sejam controlados de 

maneira mais eficiente, e também para que o lucro do produtor não seja perdido. Para que isso 

seja feito deve-se fazer a correta calibração, regulagem, adequação e inspeção (SIQUEIRA; 

ANTUNIASSI, 2011).  

Dentre as máquinas desenvolvidas para uso agrícola, os pulverizadores são de 

ampla utilização para aplicação de produtos fitossanitários, uma vez que possibilitam a 

distribuição rápida de produtos tais como herbicidas, fungicidas, inseticidas, reguladores de 

crescimento e acaricidas, além de outras aplicações (ANTUNIASSI; GANDOLFO, 2001). A 
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importância de avaliar as condições dos pulverizadores é para diminuir as perdas de 

agrotóxico, diminuição no custo de produção, aumento da vida útil do equipamento e também 

a diminuição da contaminação ambiental (SIQUEIRA, 2009).  

Segundo Santos Filho e Santos (2001) os pulverizadores são classificados por três 

classes: os manuais, motorizados e montados. Sendo que os montados são os pulverizadores 

que são acoplados e acionados por um trator. 

Nesse contexto o objetivo deste trabalho foi avaliar e inspecionar a situação de 

pulverizadores montados na região do Alto Vale do Itajaí – SC.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

A grande expansão demográfica mundial nos últimos anos acarretou uma 

demanda cada vez maior por alimentos, para satisfazer as necessidades nutricionais dessa 

população (SIQUEIRA, 2009).  

Embora a agricultura seja praticada pela humanidade há mais de dez mil anos, o 

uso intensivo de agrotóxicos para o controle de pragas e doenças das lavouras existe há pouco 

mais de meio século (LONDRES, 2011), principalmente nos últimos 30 anos (CASSAL et al., 

2014). Os agrotóxicos são um conjunto especiais de insumos que tem por objetivo evitar a 

perda nas safras, por meio de ataque de pragas, doenças e ervas daninha (VICENTE et al., 

1998). Os agrotóxicos são essenciais para o sistema de produção agrícola e, por serem 

substâncias de alto risco, devem ser empregados de forma criteriosa (SIQUEIRA, 2009). 

É com esse intuito que o Jornal Valor Econômico cita que em meio de discussões 

sobre a sustentabilidade e a adoção de legislação ambiental cada vez mais rígida e por parte 

da pressão da sociedade, fez com que as indústrias de agrotóxicos tomassem alguma 

providencia em se adequar ao novo futuro. Tendo como o objetivo de agradar o produtor rural 

e o equilíbrio entre a proteção dos cultivos, o aumento da produtividade da lavoura e o menor 

impacto sobre o ambiente e as pessoas envolvidas no processo, pois a quantidade de 

aplicações de defensivos agrícolas na lavoura cresce a cada ano que se passa.  

O Brasil é um dos poucos, entre os grandes produtores agrícolas que reúnem 

competitividade para prover a demanda mundial por alimentos, fibras e energia renovável 

(TAVELLA et al., 2011). Marinho et al. (s.d.) descrevem que, para melhorar este 

desempenho, são essenciais a utilização correta e segura dos produtos fitossanitários e a 

capacitação da mão-de-obra para o uso eficaz dos equipamentos de aplicação. 

A agricultura brasileira é uma das que consome maior quantidade de defensivos 

agrícolas por unidade de área cultivada; sendo também conhecida como uma das que 

apresenta menor índice de aproveitamento desses agrotóxicos (EMBRAPA, 2011).  

 

Considerando o mercado de agrotóxicos no Brasil é de sete bilhões e oitocentos 

milhões de reais em 2007 e para a safra 2008/2009 dez bilhões e duzentos milhões 

de reais (SINDAG, 2009) e que estes produtos quando aplicados em excesso, podem 

consumir até 400% a mais da quantidade necessária (LANGENAKENS e 

BRAEKMAN, 2001), pode-se avaliar a importância do controle sobre o estado das 

máquinas que aplicam a maior parte de tais produtos, tanto do ponto de vista 

econômico quanto ambiental (SIQUEIRA, 2009).  
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As aplicações até podem produzir o efeito desejado, porém, em muitos casos, isso 

ocorre de forma ineficiente porque não foi utilizada a melhor calibração (DORNELLES et al., 

2009). Logo, o controle das características da aplicação é uma necessidade de todos os países 

de agricultura desenvolvida, tendo por objetivo garantir a eficiência dos tratamentos, 

evitando-se perdas de produtos, sem causar danos para o meio ambiente, para as culturas 

vizinhas e para o homem (SILVEIRA et al., 2006).  

 

2.2 TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO 

Quando se adota o controle químico, grande parte dos problemas encontrados 

refere-se à tecnologia de aplicação (SIQUEIRA, 2009). Tecnologia consiste na aplicação dos 

conhecimentos científicos a um determinado processo produtivo (LAMMEL, 2010). 

 

Dessa forma, entende-se como “Tecnologia de Aplicação de agrotóxicos” o 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 de outras áreas (MATUO, 2002; 

LAMMEL, 2010). 

 

Em termos gerais, o sucesso da aplicação e o resultado do controle estão 

diretamente ligados aos seguintes fatores: seleção das pontas, ajuste da taxa de aplicação, 

parâmetros operacionais, condições ambientais favoráveis e momento correto da aplicação 

(ANTUNIASSI; BAIO, 2008).  

De acordo com Martinelli (2011), o sucesso de uma boa aplicação está embasada 

em seis pontos: 1º: Bom pulverizador; 2º: Bom produto químico; 3º: Operador treinado; 4º: 

Boa qualidade da água, 5º: Condições de tempo favoráveis (velocidade dos ventos, umidade 

relativa do ar e temperatura) e 6º: Calibração e regulagem do equipamento. 

Assim, quanto menos defensivos forem perdidos, mais técnica e segura será a 

aplicação, conduzindo resultados econômicos importantes (SILVEIRA et al., 2006). Com a 

gama de conhecimentos já ad queridos sobre a qualidade de pulverização torna-se importante a 

verificação de todos os parâmetros possíveis da pulverização, ao contrário da mentalidade 

vigente até o presente de apenas se preocupar com a taxa de aplicação (CORDEIRO et al., 

s.d.).  

 

2.3 INSPEÇÃO DE PULVERIZADORES AGRÍCOLAS 

Para a agricultura moderna e extremamente competitiva dos últimos tempos, a 

avaliação e a calibração correta dos pulverizadores é um instrumento indispensável para a 

melhoria da qualidade da pulverização de agrotóxicos (SIQUEIRA, 2009). 
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Os pulverizadores hidráulicos de barras são as máquinas mais utilizadas na 

aplicação dos agrotóxicos e a escolha e formas de uso desses equipamentos são fundamentais 

para que se obtenha a ação eficaz dos defensivos (DORNELLES et al., 2009). Estas máquinas 

têm a função de fracionar a calda e distribuí-la homogeneamente, sob a forma de finas 

gotículas, nos órgãos aéreos das plantas ou sobre o solo (DORNELLES, 2008).  

Na busca da otimização no uso de agroquímicos e redução do impacto ambiental, 

mais de 20 países em todo o mundo vêm realizando inspeções periódicas em pulverizadores 

agrícolas a algum tempo, inclusive com obrigatoriedade (FARIAS et al., 2010). Em alguns 

países, a certificação inclui autorização ou não da continuidade do uso dos equipamentos 

(DORNELLES et al., 2009). Dessa forma, é preciso que se estabeleçam métodos de controle 

das aplicações de defensivos, principalmente no que diz respeito às máquinas aplicadoras. 

No Brasil, a inspeção periódica de pulverizadores nos últimos anos vem se 

tornando frequente e realizada em vários estados, contribuindo para informação, treinamento 

de produtores e operadores de máquinas agrícolas, auxiliando na melhoria da qualidade da 

aplicação defensivos agrícolas (MACHADO, 2014). A sua manutenção preventiva e 

conhecimentos básicos de tecnologia de aplicação são essenciais para o sucesso da lavoura 

(REYNALDO; MACHADO, 2015).  

De acordo com Dalmora e Pereira (2013), o controle das características da 

pulverização é uma necessidade na agricultura moderna, pois com os avanços tecnológicos, 

temos que minimizar os desperdícios de produto optando por uma tecnologia de aplicação 

mais eficiente, em consequência do aumento nos custos de produção agrícola, além do risco à 

saúde humana e de provocar danos ambientais. 

Portanto, os pulverizadores devem estar sempre em boas condições de uso. Nesse 

sentido, a adequada revisão dos equipamentos, que pode ser feita por técnicos, pelo próprio 

agricultor ou ainda por instituições oficiais, no caso de ser necessária a emissão de 

certificados ou relatórios de inspeção, torna-se uma ferramenta a obtenção de eficiência nas 

aplicações (DORNELLES et al., 2008).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi executado juntamente com Laboratório de Mecanização 

Agrícola do Instituto Federal Catarinense - Campus Rio do Sul, onde foram realizadas as 

revisões dos pulverizadores de barras do tipo tratorizado montado, comumente o mais 

utilizado na região do Alto Vale do Itajaí, por constituir áreas de agricultura familiar, 

composta por pequenas e médias propriedades. 

Os pulverizadores que passaram pela inspeção foram selecionados por meio de 

sorteio, de modo   

Para cada local de avaliação transportava-se os equipamentos e ferramentas 

necessárias para a inspeção dos pulverizadores. Os equipamentos utilizados foram: balança 

eletrônica de 5 kg; dois cronômetros; calculadora; jogos de ferramentas; mesas; cadeiras; 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI); baldes; mangueiras; e conexões elétricas e 

hidráulicas. 

Para o desenvolvimento do trabalho e realização das avaliações fez-se o uso da 

metodologia proposta por Gandolfo (2002), realizado pelo projeto Inspeção Periódica de 

Pulverizadores (IPP), da FCA/UNESP, Botucatu-SP. As visitas aos produtores foi realizada 

de forma programada, de modo que não houvesse comprometimento de sua rotina. 

Inicialmente realizou-se a breve apresentação do trabalho e, para cada pulverizador avaliado, 

foi preenchida uma ficha com informações sobre a máquina: (modelo, marca, ano de 

fabricação, taxa de aplicação esperada, velocidade de trabalho da máquina, espaçamento entre 

bicos, pressão de trabalho, rotação do motor, forma de calibração da máquina e número do 

pulverizador, caso houvesse mais de uma máquina por propriedade), bem como com os dados 

da propriedade rural (nome do proprietário, nome da propriedade, e-mail para contato e 

responsável técnico na fazenda). 

Em seguida foi solicitada a autorização do proprietário para se realizar a IPP, por 

meio de documento e assinado pelo produtor rural. Em geral, os itens avaliados foram: estado 

de conservação e localização das mangueiras, proteção das partes móveis, presença de 

vazamentos, funcionamento e adequação do manômetro, espaçamento entre bicos, presença e 

estado de conservação dos filtros de linha e de sucção, presença e estado de conservação de 

antigotejadores, tipos e estado de conservação das pontas de pulverização, uniformidade de 

distribuição e o sistema de acoplamento. Foram inspecionados 10 pulverizadores, utilizando 

como base as metodologias desenvolvidas para o Projeto IPP (GANDOLFO, 2002; 

ANTUNIASSI; GANDOLFO, 2004; ANTUNIASSI, 2001):  
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3.1 AVALIAÇÃO DO ESTADO DAS MANGUEIRAS  

Foram considerados inadequados os pulverizadores que apresentaram mangueiras 

torcidas, fissuradas ou partidas em seu sistema de pulverização, caracterizando risco de 

rompimento com consequente vazamento de líquido. Na ocorrência de alguma mangueira 

nestas condições, a máquina foi considerada em estado não adequado, requerendo 

manutenção imediata. 

3.2 AVALIAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DAS MANGUEIRAS 

Foram considerados inadequados os pulverizadores que apresentaram mangueiras 

localizadas na projeção do jato dos bicos, ocasionando escorrimento e interferência na 

distribuição de defensivo. Na ocorrência de alguma mangueira nestas condições, a máquina 

foi considerada não adequada, requerendo manutenção imediata. 

3.3 AVALIAÇÃO DO ESTADO DOS ANTIGOTEJADORES  

Consideram-se inadequados os pulverizadores que apresentam problemas nos 

antigotejadores, ocasionando gotejamento ou vazamento da calda. Na ocorrência de algum 

dispositivo nestas condições, a máquina foi considerada não adequada, requerendo 

manutenção imediata.  

3.4 AVALIAÇÃO DO ESTADO DE PROTEÇÃO DE PARTES MÓVEIS 

Neste ponto considerou-se adequados os pulverizadores que apresentam proteção 

das partes móveis, tais como eixo cardã, correias, etc. Na ocorrência de alguma parte móvel 

sem proteção, a máquina foi considerada não adequada, requerendo manutenção imediata. 

3.5 AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE VAZAMENTO 

Foram considerados adequados os pulverizadores que não apresentarem 

vazamento de líquido no circuito de pulverização, incluindo conexões de mangueiras, tanque, 

filtros, etc. Na ocorrência de algum vazamento, a máquina foi considerada não adequada, 

requerendo manutenção imediata. 

3.6 AVALIAÇÃO DO MANÔMETRO 

O manômetro foi considerado adequado quando as pressões normais de trabalho 

situaram-se na faixa de 25 a 75% do valor máximo da escala de leitura. Por exemplo num 
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manômetro com escala de 0 a 500 lb pol
-2

 (psi), a faixa recomendada de leitura situa-se entre 

125 3 375 lb pol
-2

 (psi). No caso da ocorrência deste tipo de inadequação, foi sugerida a 

substituição do manômetro. 

3.7 AVALIAÇÃO DOS ERROS NO ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS  

O espaçamento entre bicos foi aferido com trena, ao logo de toda a barra. Foram 

considerados inadequados os espaçamentos que apresentam valores com variação acima ± 

10% do valor nominal do espaçamento. Como exemplo, numa máquina com bicos espaçados 

de 50 cm, a ocorrência de um ou mais espaçamentos com valor superior a 55 cm ou inferior a 

45 cm configura a inadequação do pulverizador, indicando necessidade de manutenção. 

3.8 AVALIAÇÃO DO TIPO DE PONTA 

Foram considerados inadequados os pulverizadores em que continham pontas de 

tipos diferentes no mesmo lote em uso. Como exemplos, a observação de uma ponta de jato 

plano em meio a um lote de jato cônico, ou uma ponta 11003 em meio a um lote de pontas 

1102, configura a inadequação da máquina.  

3.9 AVALIAÇÃO DO ESTADO DOS FILTROS DE LINHA E SUCÇÃO 

Os filtros foram avaliados para identificação de casos de danos no corpo ou no 

elemento filtrante (fissuras, rompimentos, amassamento ou torções, etc.). No caso de haver 

qualquer dano, este foi considerado inadequado, requerendo manutenção imediata. 

3.10 AVALIAÇÃO DA VAZÃO DAS PONTAS DE PULVERIZAÇÃO  

A avaliação da qualidade das pontas de pulverização foi realizada pela 

determinação da vazão individual de cada uma dela, utilizando o sistema gravimétrico 

(pesagem da calda, visando a estimativa do volume coletado). Para tanto, a coleta do líquido 

foi realizada nas pontas durante um intervalo de dois minutos, utilizando mangueiras fixadas 

aos corpos das pontas e baldes plásticos.  

Em seguida, o líquido foi pesado em balanças com escala mínima de 5 g, 

calculando a vazão individual de cada ponta por meio da adoção do valor de densidade igual a 

1, ou seja, 1,0 kg = 1,0 L. Este método é mais preciso que a determinação volumétrica feita 

por meio de copos de calibração, nos quais ocorrem grandes erros ligado tanto à precisão do 
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dispositivo quanto à forma de fazer a leitura do volume (nivelamento do copo, deformação do 

mesmo, erros de escala e erros de visualização dos valores na escala do copo, entre outros). 

 

3.10 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PONTAS DE PULVERIZAÇÃO 

Esta média então foi utilizada para o cálculo de identificação das pontas que 

apresentavam variação superior a ± 10% com a relação à nova média calculada, as quais são 

consideradas inadequadas, o que pode estar relacionada um caso de ausência de 

conformidade, indicando necessidade de manutenção. De acordo com Antuniassi e Boller 

(2011) para as pontas que ultrapassarem o valor limite de variação (± 10%), a decisão de troca 

do lote é efetuada quando mais que 10% do número de pontas do lote apresentarem 

problemas. No caso de haver um número pequeno de pontas nesta situação (menos de 10% 

deles), é sugerida substituição individual de cada ponta. 

 

3.11 UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA VAZÃO DAS PONTAS 

A avaliação da uniformidade das pontas foi realizada pela determinação da vazão 

individual de cada uma delas, utilizando o método gravimétrico (pesagem da calda). Para 

tanto, a coleta do líquido foi realizada nas pontas durante um intervalo de dois minutos, 

utilizando mangueiras fixadas aos corpos das pontas e baldes plásticos. Em seguida, o líquido 

foi pesado a fim de determinar a vazão individual de cada ponta através da adoção do valor de 

densidade igual a 1, ou seja, 1,0 kg = 1,0 L.  

 

3.12 AVALIAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO 

A taxa de aplicação foi determinada utilizando os valores encontrados de vazão 

das pontas (L/min), a velocidade (km/h) e a distância entre pontas (m). Estes valores foram 

aplicados na seguinte fórmula:  

                          
                      

                                            
  

 

Quando as aplicações indicarem volume superior a 5% acima do desejado, 

denomina-se a sobreaplicação. E quando houver aplicações com erro em volume maior que 

5% abaixo do desejado denomina-se a subaplicação.  
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3.13 DOSAGEM DOS PRODUTOS 

  

Para identificar se o produtor fazia uso do produto em sua dosagem correta, foi 

formulada uma situação em que ele deveria nos indicar a dosagem a utilizar. Por exemplo: “A 

dosagem indicada pela bula de um produto é de 3 L ha
-1

 e o volume de calda é de 200 L ha
-1

. 

Em uma área de 5 ha qual é a dose do produto a ser adicionada no tanque de pulverização? 

Sabendo que meu pulverizador tem um tanque com capacidade de 600L.” 

A partir de sua resposta, identificávamos se o produtor sabia fazer uma dosagem 

de acordo com a indicação da bula ou se ele estava fazendo suas aplicações em subdosagem 

(doses abaixo do recomendado) ou superdosagem (doses acima do recomendado).  

Os dados coletados a campo foram submetidos à análise exploratória, por meio de 

uma análise descritiva e qualitativa. Todas as avaliações serão computadas em banco de 

dados, gerando relatórios específicos para cada produtor avaliado, não só com os resultados 

dessas avaliações, como também com as recomendações para correções dos problemas 

detectados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 IDADE DOS PULVERIZADORES AGRÍCOLAS AVALIADOS 

Contatou-se que apenas 10% dos pulverizadores apresentaram idade entre 0 e 5 

anos, 20% a idade entre 6 a 10 anos e 40% dos pulverizadores avaliados apresentaram idade 

entre 10-15 anos (Figura 1). A idade dos pulverizadores agrícolas avaliados não foi 

identificada em 30% das avaliações, portanto a idade média da frota não pode ser calculada. 

De acordo com Gandolfo (2001), estes valores sugerem um processo de envelhecimento da 

frota, indicando a necessidade de maior atenção com a manutenção ou 

renovação/modernização. 

 

Figura 1 – Classificação dos pulverizadores agrícolas quanto ao tempo de uso (anos). Rio do 

Sul, SC, 2017.  

 

 

Dornelles (2008) constatou este mesmo envelhecimento da frota na região 

correspondente a Depressão Central do Rio Grande do Sul, onde 36,9% das máquinas 

avaliadas apresentavam idade acima de 15 anos. Machado (2014) verificou que a maioria 

(47%) dos pulverizadores em uso na região de Guarapuava-PR apresentaram idade entre 

cinco e 10 anos, determinando uma frota com idade intermediaria. Valores semelhantes aos de 

Reynaldo e Machado (2015), onde verificaram que 42,11% dos pulverizadores avaliados 

nesta mesma região tinham idade entre 6 e 10 anos.  

A idade máxima e média dos pulverizadores avaliados por Silveira et al. (2006), 

na região de Cascavel – PR, eram de 21 anos e 7,7 anos, respectivamente. De acordo com os 

10,0% 

20,0% 
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0,0% 
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10,0% 

15,0% 
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autores, constatou-se uma frota além do seu tempo de vida útil e manutenção inadequada ou 

insuficiente, contribuindo para o mau estado de conservação dos equipamentos e redução de 

sua confiabilidade. 

Resultados contrários foram obtidos por Dedordi et al. (2014), os quais 

constataram que 61,9% dos pulverizadores em uso na região de Pato Branco – PR estão entre 

as idades de 1 e 5 anos.  

Todavia, a vida dos pulverizadores depende da sua manutenção, portanto um 

pulverizador com dez anos de uso não quer dizer que está melhor do que um pulverizador 

com vinte anos de utilização (SIQUEIRA, 2009).  

 

Figura 2 – Pulverizadores de barra inspecionados. Rio do Oeste e Aurora, SC, 2017.  

          

 

4.2 AVALIAÇÕES REALIZADAS DURANTE A IPP 

 

4.2.1 MANGUEIRAS DANIFICADAS  

A avaliação revelou que 6 unidades (60%) apresentaram pelo menos uma 

mangueira danificada, ou seja, com rupturas, rompimento, ressecada ou com fissuras. A 

análise de Gandolfo (2001) revelou que 37 unidades (48,7%) apresentaram pelo menos uma 

mangueira danificada.  

A ocorrência desse fator demonstra que as mangueiras danificadas ocorrem mais 

em máquinas usadas com idade superior a 10 anos, ou seja, as usadas estão mais sujeitas aos 

danos devido ao tempo de uso, exposição ao clima, agroquímicos e a falta de manutenção e 

limpeza.  
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Figura 3 – Presença de mangueiras danificadas nos pulverizadores inspecionados. Rio do Sul, 

SC, 2017. 

 

 

 

4.2.2 LOCALIZAÇÃO E POSICIONAMENTO DAS MANGUEIRAS  

Pelos resultados constatou-se que 8 unidades (80%) apresentaram pelo menos 

uma mangueira mal posicionada, dobrada, sobra de mangueira e emenda de outras bitolas de 

mangueira.  

Gandolfo (2001) observou maior frequência de problemas nos pulverizadores 

usados (67,2%), quando comparados com os novos (25%). Gandolfo e Antuniassi (2001) 

obtiveram um índice de máquinas reprovadas de 60,5%, considerando a má localização das 

mangueiras. 

Os resultados obtidos por Machado (2014) também corroboram com os 

encontrados nas inspeções, o qual identificou irregularidade no posicionamento das 

mangueiras em 56% dos pulverizadores inspecionados.  
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Figura 4 – Mangueiras mal posicionadas dos pulverizadores inspecionados. Rio do Sul, SC, 

2017. 

 

 

4.2.3 PRESENÇA E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE ANTIGOTEJADORES  

Os antigotejadores estavam presentes em 9 máquinas (90%), contudo, em 3 delas 

(33,3%), havia pelo menos um antigotejador não funcional. A média do número de 

antigotejadores com problemas por máquinas foi de 4,3 unidades. Os pulverizadores que 

continham antigotejadores não funcionais tinham idade de 11 e 13 anos, além de uma sem 

identificação de ano de uso, mas que tinha característica de um pulverizador mais antigo.  

A presença de válvulas antigotejo foi observada em 42 das 84 máquinas 

inspecionadas por Dornelles (2008), situação provavelmente ligada a elevada vida útil 

observada das máquinas e grande concentração de máquinas com mais de 10 anos de idade, 

onde válvulas antigotejos normalmente não eram previstas nos projetos de pulverizadores das 

fábricas nacionais.  

Machado (2014) verificou que o sistema antigotejo quando apresentava falha era 

visualmente identificada, mais, na maioria dos trabalhos relacionados às inspeções, 

apresentam altos índices de falhas, conforme constatada nas inspeções com 91% de 

ocorrência. 

 

4.2.4 PROTEÇÃO DE PARTES MÓVEIS  

Os dados obtidos mostraram que a maioria das máquinas (7 unidades), 

correspondente a 70% da amostra não possuíam proteção de partes móveis ambas sem 

proteção na árvore cardâmica.  

Os dados obtidos por Gandolfo (2001) corroboram com estes resultados, uma vez 

que em sua inspeção a maioria das máquinas (49 unidades), correspondentes a 64,5% da 

amostra, não possuíam proteção de partes móveis, sendo de 100%, a ocorrência de falta de 

proteção na árvore cardâmica. O autor ainda evidencia a utilização mais frequente da proteção 

de partes móveis em unidades novas. Fato também observado nas inspeções realizadas no 
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Alto Vale do Itajaí, devido à idade avançada dos pulverizadores as proteções móveis já não 

existiam na maioria dos casos.  

Machado (2014) também constatou a falta de proteção das partes móveis em 76% 

dos pulverizadores inspecionados, principalmente do cardã, mesmo sendo item de grande 

periculosidade, o órgão de proteção esteve ausente.  

 

Figura 5 – Pulverizador sem proteção móvel no cardã. Rio do Sul, SC, 2017. 

 

 

4.2.5 VAZAMENTOS  

A ocorrência de vazamentos foi observada em quatro unidades (40%), sendo que 

em 20% destas máquinas, os vazamentos ocorreram na conexão da capa com o corpo das 

pontas e em 20% na carcaça dos filtros de linha por secção, também ocorrendo 20% dos 

vazamentos nas mangueiras de linha da barra. Os vazamentos ocorreram, em média, em pelo 

menos dois locais em um mesmo pulverizador.  

Gandolfo (2001) constatou vazamentos em 56,6% dos pulverizadores 

inspecionados, sendo que os vazamentos ocorreram, em média, em pelo menos 3 locais 

diferentes em um mesmo pulverizador. Machado (2014) verificou que 62% dos 

pulverizadores avaliados apresentavam vazamentos.  

Alvarenga e Cunha (2010) inspecionaram um número significativo de 

pulverizadores, dos quais 61,8% apresentavam algum tipo de vazamento. Os autores 

consideraram o valor alto, visto que vazamentos são, na maioria das vezes, fáceis de serem 

percebidos. 
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Figura 6 – Vazamentos nos pulverizadores inspecionados. Rio do Sul, SC, 2017. 

 
 

Os pulverizadores que apresentaram vazamento continham 6 anos, 13 anos e 

outros dois estavam sem identificação de idade. Logo, pode-se relacionar o local de 

vazamento com a idade dos pulverizadores, demonstrando que quanto maior o tempo de uso, 

tanto maior será o número de remoções e colocações dos componentes citados, predispondo-

os o maior desgaste e, consequentemente, a vazamentos (GANDOLFO, 2001).  

 

4.2.6 AVALIAÇÃO DE MANÔMETRO 

Por ser peça fundamental para uma boa calibração do pulverizador, o manômetro 

também deve receber cuidados e ser avaliado (WOLFART, 2013). Na inspeção dos 

manômetros, observou-se que 70% dos pulverizadores inspecionados apresentavam 

manômetros em operação e 20% das máquinas apresentavam manômetros danificados, ou 

seja, inoperantes. Apenas 10% dos pulverizadores inspecionados estavam sem este 

equipamento (Figura 8). 

Estes resultados demonstraram-se superiores a inspeção realizada por Dornelles 

(2008), o qual constatou apenas 49,4% dos manômetros em operação na região da Depressão 
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Central do Rio Grande do Sul. Gandolfo (2001) constatou a presença do manômetro em 62 

máquinas (81,6%), porém somente em 17,7% estavam adequados às máquinas.  

 

Figura 7 – Manômetro em desacordo com as exigências. Rio do Sul, SC, 2017. 

 

 

Machado (2014) verificou que apenas 15% das máquinas inspecionadas não 

continham manômetros, no entanto constatou o funcionamento irregular dos mesmos de 45%. 

Reynaldo e Machado (2015) constataram que 62,5% dos pulverizadores inspecionados 

apresentaram manômetros com defeitos ou falta. Siqueira (2009) verificou que 48% das 

máquinas apresentaram ausência ou a falta de manutenção (inoperante) do manômetro nos 

pulverizadores. 

Ainda que o estado do manômetro não interfira diretamente na qualidade da 

pulverização, sabe-se que é um instrumento fundamental para o ajuste da correta pressão de 

operação do circuito hidráulico (GANDOLFO, 2001). 
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Figura 8 – Condição dos manômetros presentes nos pulverizadores agrícolas inspecionados. 

Rio do Sul, SC, 2017. 

 

 

Dentre as avaliações realizadas sobre os manômetros, diâmetro externo, 

operacionalidade, nível de glicerina e adequação da escala, esta última foi a de maior impacto 

sob a avaliação final dos pulverizadores inspecionados (Tabela 1). De acordo com Dornelles 

(2008), os manômetros deveriam atender as mínimas condições de avaliação em cada um dos 

quatro itens.  

Diante as irregularidades, na avaliação final, todos os equipamentos 

inspecionados foram reprovados. Dornelles (2008) apresentou em sua avaliação final uma 

aprovação de apenas 19,05%, ou seja, de 84 pulverizadores, apenas 16 apresentaram leituras 

precisas de pressão, diâmetro 70 externo mínimo atendido e nível de glicerina adequado 

quando necessário no manômetro. 

 

Tabela 1 – Itens de avaliação sobre os manômetros e aprovação determinada. Rio do Sul, SC, 

2017.  

Avaliação  Aprovação (%) Reprovação (%) 

Diâmetro externo 90 10 

Em operação 70 30 

10,0% 

20,0% 

70,0% 
Ausente 

Danificado 

Em operação 
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Nível de glicerina 20 80 

Adequação da escala 10 90 

Avaliação final 0 100 

 

4.2.7 ESPAÇAMENTO ENTRE BICOS 

O erro no espaçamento entre bicos, considerando o limite de 10% de variação, 

com relação ao valor pretendido ocorreu em cinco unidades (50%), sendo o erro médio do 

número de espaçamentos incorretos igual a 2,2 por máquina (Tabela 2). Quando este 

parâmetro foi analisado levando em conta a idade das máquinas, observou-se que os 

pulverizadores novos apresentaram 20% de espaçamento incorreto, enquanto os 

pulverizadores com mais de 10 anos de operação demonstraram 30% de espaçamento 

incorreto, ou seja, as máquinas com mais tempo de uso apresentaram a maior ocorrência de 

erros nesta variável.  

Estes resultados mostram que o tempo de uso afeta diretamente o aparecimento de 

erros na distância entre os bicos, pois nos pulverizadores mais antigos, é mais comum o uso 

de tubulações flexíveis entre os bicos (mangueiras), sendo os corpos destes bicos fixados às 

barras por braçadeiras. Uma vez que as mangueiras podem sofrer deformação devido ao 

tempo, variações de temperatura, vibrações ou ainda, variação de comprimento por corte ou 

substituição, isto produziria um deslocamento lateral da braçadeira do corpo da ponta na 

barra, modificando o espaçamento. Segundo Antuniassi e Boller (2011) a ocorrência de um ou 

mais espaçamentos incorretos configura a inadequação do pulverizador, indicando 

necessidade de manutenção.  

 

Tabela 2 – Número de espaçamento incorreto entre bicos por pulverizador avaliado. Rio do 

Sul, SC, 2017. 

Municípios Espaçamentos incorretos por máquina (n) Condição do 

espaçamento 

Agrolândia 0 Adequado 

Agronômica 0 Adequado 

Aurora 2 Inadequado 

Ituporanga 1 1 Inadequado 

Ituporanga 2 0 Adequado 

Rio do Oeste 4 Inadequado 

Rio do Sul 2 Inadequado 

Trombudo Central 1 Inadequado 

Laurentino 0 Adequado 

Laurentino 0 Adequado 
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4.2.8 TIPO DE PONTAS DE PULVERIZADOR  

Foi constatado que dos 10 pulverizadores inspecionados, somente quatro unidades 

(40%) apresentaram pontas diferentes. Uma delas apresentavam dois tipos e outra três tipos 

de pontas, de diferentes marcas e vazões. Esta irregularidade foi constatada nos 

pulverizadores com maior tempo de uso (um sem identificação de idade, 10, 11 e 13 anos).  

Gandolfo (2001) observou que quase todas as máquinas ensaiadas utilizavam 

somente um tipo de ponta ao longo da barra, onde de 76 pulverizadores, somente duas 

unidades (2,6%) apresentaram pontas diferentes e utilizados simultaneamente. Dornelles 

(2008) determinou um valor médio de 3,3 pontas inadequadas para cada pulverizador, 

observando-se um valor extremo de 16 pontas de pulverização inadequadas em uma única 

máquina. 

 

4.2.9 AVALIAÇÃO DE FILTROS 

Na avaliação final dos filtros (Tabela 3), foi possível constatar que apenas 20% 

das máquinas apresentaram todos os filtros e em condições mínimas de trabalho no que diz 

respeito à ausência de resíduo ou presença de malhas deterioradas que de certa forma 

compromete a função principal dos filtros dos circuitos hidráulicos.  

Quanto aos filtros do circuito hidráulico dos pulverizadores, pode-se observar que 

20% das máquinas apresentaram algum tipo de dano ou obstrução, sendo que 30% dos 

pulverizadores havia ausência de ao menos um destes filtros sobre o circuito hidráulico de 

pressão. Assim, apenas 50% dos pulverizadores avaliados apresentaram todos os filtros em 

bom estado de conservação.  

 

Tabela 3 – Diagnóstico das condições dos filtros utilizados nos pulverizadores. Rio do Sul, 

SC, 2017.  

Tipo de filtro Bom estado (%) Danificado (%) Ausente (%) 

Reservatório  80 10 10 

Bomba de sucção 70 10 20 

Linhas 80 10 10 

 

As avaliações a ausência do filtro da bomba de sucção em 20% das máquinas 

inspecionadas e, consequentemente, a presença em 80% dos pulverizadores, sendo que 10% 

destes apresentaram algum tipo de dano ou obstrução. Dados contrários foram obtidos por 
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Gandolfo (2001), onde as avaliações mostraram que o filtro de sucção está presente em todas 

as máquinas e em apenas 11,8% delas apresentaram algum tipo de dano ou obstrução.  

Os filtros de linhas apresentaram ausência sobre os pulverizadores inspecionados 

neste projeto de (10%), sendo que os filtros danificados tem o mesmo percentual a dos filtros 

de sucção (10%). Gandolfo (2001) constatou em sua inspeção que 36 pulverizadores (47,4%) 

não utilizavam filtros de linha e que das 40 máquinas que o possuíam, 22,5% apresentavam 

algum tipo de dano no filtro. Dornelles (2008) verificou que 34,5% dos pulverizadores 

inspecionados apresentaram ausência de filtros de linha.  

Portanto, diante dos resultados apresentados acerca da presença e conservação dos 

filtros, pode-se determinar um total de apenas 2 máquinas (20%) aprovadas. 

 

Figura 9 – Filtros danificados e com impurezas. Rio do Sul, SC, 2017. 

 

 
 

2.4.10 ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS PONTAS DE PULVERIZAÇÃO 

A Tabela 4 mostra a média de variação dos números de pontas entupidas por 

máquinas avaliadas. Segundo a metodologia utilizada por Antuniassi e Boller (2011) para as 

pontas que ultrapassarem o valor limite de variação (± 10%), a decisão de troca do lote é 

efetuada quando mais que 10% do número de pontas do lote apresentarem problemas. No 
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caso de haver um número pequeno de pontas nesta situação (menos de 10% deles), é sugerida 

substituição individual de cada ponta, conforme descrito na Tabela 5. 

De 10 pulverizadores avaliados apenas um deles (10%) não apresentou nenhum 

problema nas pontas, enquanto sete unidades (70%) apresentaram pontas com variação 

superior a ±10% e duas unidades (20%) apresentou troca individual das pontas.   

 

Tabela 4 – Valores percentuais de pontas entupidas (PE) e de pontas com variação na vazão 

de ± 10% (P>10). Rio do Sul, SC, 2017. 

Municípios PE (%) P>10 (%) Decisão 

Agrolândia 20 12,5 Substituir todas as 

pontas 

Agronômica 0,0 15 Substituir todas as 

pontas 

Aurora 3,2 3,3 Verificar ponta entupida 

Ituporanga 26 76,5 Substituir todas as 

pontas 

Ituporanga 0,0 0,0 Adequada 

Rio do Oeste 15 17,7 Substituir todas as 

pontas 

Rio do Sul 7,4 19,2 Substituir todas as 

pontas 

Trombudo Central 21 13,4 Substituir todas as 

pontas 

Laurentino 35 15,4 Substituir todas as 

pontas 

Laurentino 0,0 5,0 Verificar ponta entupida 

 

Análise realizada por Gandolfo (2001) mostrou que, somente 14 unidades 

(18,4%), apresentavam todas as pontas em estado aceitável. Um estudo realizado por 

Machado (2014) evidenciou resultados semelhantes, tendo 15% de pontas despadronizadas. Já 

a análise realizada por Siqueira (2009) detectou um alto percentual de problemas com o 

estado de conservação das pontas de pulverização em Mato Grosso, sendo o que apresentou o 

pior resultado, pois dos 34 pulverizadores avaliados 82,4% encontravam-se com as pontas 

com variação de vazão maior ou menor que o limite de 10,0%.  

De acordo com Dalmora e Pereira (2013) isso ocasiona uma dificuldade na 

calibração do equipamento, bem como uma aplicação deficitária trazendo uma ineficiência no 

controle do alvo, podendo ocasionar danos à lavoura, ao meio ambiente e ao próprio homem, 

além de elevar o custo agrícola. Siqueira (2009) também descreve que pontas desgastadas 

acarretarão erros de sobreaplicação na taxa de aplicação. 
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Figura 10 – Pontas de pulverização em mal estado de conservação. Rio do Sul, SC, 2017. 

 

 

2.2.11 UNIFORMIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA VAZÃO DAS PONTAS 

Na tabela 5 estão apresentados os Coeficientes de Variação (CV) da uniformidade 

de distribuição da barra. Siqueira (2009) observou que no Paraná (PR) em 80,7% dos 

pulverizadores (48 unidades) o CV da uniformidade de distribuição da barra foi aceitável, o 

Rio Grande do Sul (RS) 84,5% dos pulverizadores (30 unidades) e em o Rio Grande do Sul 

(RS) 84,5% dos pulverizadores (30 unidades).  

Gandolfo (2001) verificou um CV médio superior ao limite de aceitabilidade 

proposto em todas as máquinas, já que tal valor foi de 18,05%, com valor máximo de 34,65%. 

Reynaldo e Machado (2015) também constataram a vazão irregular das pontas e uniformidade 

de distribuição como fatores de falhas mais constantes, em 94, 73% dos casos avaliados.  

 

Tabela 5 – Coeficiente de variação do erro médio de vazão dos bicos. Rio do Sul, SC, 2017.  

Municípios Vazão média (L/min.) Coeficiente de variação (%) 

Agrolândia 0,93 17,5 

Agronômica 0,91 8,81 

Aurora 0,56 2,2 

Ituporanga 1,63 29,7 

Ituporanga 0,93 2 

Rio do Oeste 0,63 24,7 

Rio do Sul 0,74 14,7 

Trombudo Central 0,61 13,77 

Laurentino 1,48 22,24 

Laurentino 1,34 6,06 
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4.2.12 AVALIAÇÃO DA TAXA DE APLICAÇÃO  

Entre os ensaios cujo erro ultrapassou a 5%, constatou-se que uma unidade 

sobreaplicava produtos (aplicações com volume superior a 5% acima do desejado), 

correspondendo a 10% das máquinas. O valor médio sobreaplicado foi de 48,6%. Com 

relação às subaplicações (aplicações com erro em volume maior que 5% abaixo do desejado), 

ocorreram em oito unidades, representando 80% do total avaliado, sendo o volume médio de 

erro de 21,2%. Ozkan (1987) constatou, em avaliações conduzidas nos Estados Unidos, que 

33% das máquinas ensaiadas, apresentavam erros superiores a 5% na taxa de aplicação. Já 

Alvarenga e Cunha (2008) que avaliaram 34 pulverizadores, constaram que 64,5% estavam 

com erro na taxa de aplicação, sendo que 41,9% desse total estavam aplicando volume abaixo 

dos 5,0% de erro aceitável e 22,6% com volume acima desse valor.  

Para taxas de aplicação consideradas, os erros excessivos podem estar 

relacionados ao fato de que as máquinas usadas apresentam a maior ocorrência de pontas 

desgastadas e vazamentos sobre o circuito hidráulico, presentes em grande parte dos 

pulverizadores, pois 80% das máquinas avaliadas apresentaram idade superior a 10 anos de 

operação.  

Nos casos em que as dosagens mostraram-se inferiores aos valores desejados, 

pode-se constatar grande relação com mangueiras do circuito hidráulico torcido ou quebradas, 

presença de pontas obstruídas, com ou sem presença de filtros, danificados, sujos e/ou 

presença de pontas de diferentes vazões trabalhando sobre a mesma seção de pulverização. 

Conforme Antuniassi e Boller (2011) pontas que apresentarem vazão menor que 85% da 

média geral do lote são consideradas um caso provável de entupimento. Assim, as pontas 

consideradas entupidas, nessa determinação de vazão, são eliminadas do cálculo da média real 

da vazão do lote.  

Siqueira (2009) relata que a similar e elevada ocorrência de máquinas com pontas 

e manômetros ruins, poderia estar diretamente relacionada a ocorrência dos elevados erros em 

taxa de aplicação, com consequente erro na dosagem. 

 

Tabela 6 – Variação da taxa de aplicação desejada pelo produtor (TAD) e aferida na avaliação 

(TAA). Rio do Sul, SC, 2017. 

Municípios TAD (L ha
-1

) TAA (L ha
-1

) Variação (%) Condição 

Agrolândia 400 229,98 42,5 Subdose 

Agronômica 266,6 260,17 2,4 Adequado 



 

31 

 

Aurora 300 277,04 7,7 Subdose 

Ituporanga 1 400 228,23 42,9 Subdose 

Ituporanga 2 200 182,95 8,5 Subdose 

Rio do Oeste 200 297,26 48,6 Superdose 

Rio do Sul 200 165,44 17,3 Subdose 

Trombudo Central 133 123,19 7,4 Subdose 

Laurentino 400 322,66 19,3 Subdose 

Laurentino 400 303,92 24,0 Subdose 

 

4.2.13 DOSAGEM DE PRODUTO  

A análise da quantidade de produto químico que é adicionada ao depósito dos 

pulverizadores mostrou que a maioria dos operadores ou as máquinas não são precisas quanto 

a este parâmetro. De todas as máquinas avaliadas, somente uma unidade (10%) aplicava 

produtos com erros inferiores a 5% da dosagem desejada, ou seja, os operadores não tinham 

conhecimento do quanto se estava colocando de produto químico no reservatório, devido a 

falha na calibração. Também pelo fato de que 80% dos pulverizadores avaliados 

apresentavam uma taxa de aplicação maior que 5%, ou seja, abaixo do desejado, assim 

automaticamente deixando de adicionar a dosagem correta.  

Constatou-se que uma unidade (10%) sobreaplicava produtos com volume 

superior a 5% acima do desejado, sendo assim adicionado mais produto do que o 

recomendado e 80% dos operadores não faziam calibragem do pulverizador, somente 20% 

faziam com o copo de graduação a medida.  

Gandolfo (2001) verificou em sua análise sobre todas as máquinas ensaiadas, 

mostrou que 61 unidades (80,2%) aplicavam volumes de calda com uma diferença maior que 

5% da quantidade desejada, tendo valor médio de erro no volume de 18,9%. Destas 61 

unidades, 32 (42,1%) pulverizadores estavam sobreaplicavam produtos e 29 estavam 

subaplicando produtos.  

Siqueira (2009) também constatou um alto percentual de erros na taxa de 

aplicação, sendo os pulverizadores inspecionados no Paraná os de piores índices, com 42 

unidades (70,6%), sendo que destes 14 unidades (22,9%) estavam sobreaplicando e 28 

unidades (47,7%) subaplicando. 

A falta de conhecimento e instrução ficou evidenciada, sendo que os erros de 

dosagem estão associados tanto nas falhas do cálculo da dose quanto na determinação da taxa 
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de aplicação. Desta forma Dorow (2015) manifesta a falta de programas de treinamento ao 

operador/produtor; quais os procedimentos básicos a serem realizados antes e depois de cada 

aplicação; qual é o período máximo para que seja efetuada a troca de todos os bicos de 

pulverização; qual é o procedimento para evitar entupimento recorrente dos filtros, entre 

outras dúvidas. 

 

4.3 AVALIAÇÃO FINAL 

A Figura 11 apresenta o percentual de irregularidades dos itens avaliados durante 

a inspeção periódica dos pulverizadores. Considerando todos os itens avaliados e seguindo a 

metodologia proposta por Gandofo (2002) constatou-se que nenhuma das máquinas avaliadas 

seria aprovada, destacando que para ser aprovado o pulverizador não poderia ser reprovado 

em nenhum dos itens avaliados.  

 

Figura 11 – Itens avaliados durante as inspeções e percentual de irregularidades. Rio do Sul, 

2017.  

Itens de avaliação Irregularidades (%)  

Manômetro com defeito ou ausência 100 

Estado de conservação das pontas  90 

Taxa de aplicação 90 

Dosagem de produto 90 

Filtros  80 

Localização e posicionamento das mangueiras 80 

Proteção das partes móveis  70 

Mangueiras danificadas  60 

Uniformidade de distribuição da vazão das pontas 60 

Espaçamento entre bicos 50 

Sistema Antigotejo  40 

Vazamentos 40 

Pontas diferentes  40 
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Destacam-se ainda as maiores irregularidades no que diz respeito ao estado e 

conservação das pontas que está diretamente relacionado aos altos índices de irregularidade 

da taxa de aplicação e dosagem de produto.  

Grande parte das irregularidades podem ser relacionadas a idade avançada dos 

equipamentos. Dornelles (2008) descreve que as máquinas com menor idade apresentaram 

melhores condições de trabalho e maior confiabilidade operacional, fato concretizado durante 

nossas inspeções. 

Estes dados corroboram com os de Gandolfo (2001), o qual também reprovou 

todos os pulverizadores ao final da inspeção, pois os mesmos apresentaram uma ou mais 

irregularidades. Nas avaliações realizadas por Reynaldo e Machado (2015) todos os 

pulverizadores inspecionados apresentaram algum item em desacordo, o que levou ao não 

enquadramento nos quesitos funcionais de 19 pulverizadores.  
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5. CONCLUSÃO 

A frota de pulverizadores da região do Alto Vale do Itajaí analisada apresentou 

idade avançada, fato que contribui para a irregularidade em vários itens avaliados durante a 

inspeção.  

Todos os pulverizadores inspecionados apresentaram pelo menos uma 

irregularidade. Logo, não estavam em condição de uso e manutenção inadequados, 

necessitando ajustes, reparos e/ou substituição de componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ALVARENGA, C. B.; CUNHA, J. P. A. R. Avaliação de pulverizadores de barra na 

região do triângulo mineiro. In: SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA DE 

APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS, 4, 2008, Ribeirão Preto. Artigos... Ribeirão Preto: IAC, 

2008. 1 CDROM. 

ANTUNIASSI, U. R. Tecnologia de aplicação de defensivos. Rondonópolis: Fundação de 

Apoio à Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso, 2004. p. 165-177. (Boletim Técnico de Soja, 

8). 

ANTUNIASSI, U. R., BOLLER, W. Tecnologia de aplicação para culturas anuais. Passo 

Fundo: Aldeia Norte/FEPAF, 2011, v.1. p.279. 

ANTUNIASSI, Ulisses R. Pulverizadores inspeção: de olho na máquina. Cultivar 

Máquinas, Pelotas, RS, v. 1, n. 5, p. 16-18, 2001. 

ANTUNIASSI, Ulisses R.; BAIO, Fábio H. R. Tecnologia de aplicação de defensivos. In: 

VARGAS, L.; ROMAN, E.S. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. Passo Fundo: 

Embrapa Trigo, 2008. p.174-175. Disponível em: 

<http://www.esalq.usp.br/departamentos/lpv/lpv671/20%20TECNOLOGIA%20DE%20APLI

CAcaO%20DE%20DEFENSIVOS.pdf>. Acesso em: 18 set. 2017. 

ANTUNIASSI, Ulisses R.; GANDOLFO, Marco A. Projeto IPP – Inspeção de 

pulverizadores. In: II Simpósio de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos: Eficiência, 

Economia e Preservação da Saúde Humana e do Ambiente. Jundiaí – SP: FEPAF, 2004. 

CASSAL, Vivian B.; AZEVEDO, Letícia F.; FERREIRA, Roger P.; SILVA, Danúbio G.; 

SIMÃO, Rogers S. Agrotóxicos: uma revisão de suas consequências para a saúde pública. 

Revista Eletrônica em Gestão, Educação e Tecnologia Digital. e-ISSN  2236 1170 - V.18 n.1 

Abr 2014, p.437-445. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsm.br/reget/article/download/12498/pdf>. Acesso em: 10 out. 2017. 

CORDEIRO, Carlos A. M.; COUTINHO, Paulo O.; MOTTA, Fabiano M. Regulagem e 

calibração de pulverizadores agrícolas. Comercial Agrícola Mineira Ltda. Disponível em: 

<http://www.lpv.esalq.usp.br/sites/default/files/Leitura%20-

%20Regulagem%20e%20calibracao%20de%20pulverizadores.pdf>. Acesso em: 03 out. 

2017. 

COSTA, Augusto G. F.; VELINI, Edivaldo D.; ROSSI, Caio V. S.; CORRÊA, Marcelo R.; 

NEGRISOLI, Eduardo; FIORINI, Marcus V.; CORDEIRO, José G. F.; SILVA, José R. M. 

Efeito da intensidade do vento, da pressão e de pontas de pulverização na deriva de 

aplicações de herbicidas em pré-emergência. Planta Daninha, Viçosa-MG, v. 25, n. 1, p. 

203-210, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/pd/v25n1/a23v25n1.pdf>. Acesso 

em: 25 set 2017. 

DALMORA, D.; PEREIRA, F. J. S. Avaliação Qualitativa de pulverizadores. Revista de 

Ciências Exatas e da Terra UNIGRAN, v. 2, n.2, 2013. Disponível em: 

<http://www.unigran.br/ciencias_exatas/conteudo/ed3/artigos/06.pdf>. Acesso em: 25 out. 

2017.  



 

36 

 

DEDORDI, Grabielli F.; MODOLO, Alcir J.; CARNILETTO, Ricardo; DAMS, Rudi O.; 

TRENTIN, Robson G.; MACHADO, Felipe. Avaliação técnica-operacional de 

pulverizadores de barras na região de Pato Branco – PR. Acta Iguazu, Cascavel, v.3, n.1, 

p. 144-155, 2014. Disponível em: <http://e-

revista.unioeste.br/index.php/actaiguazu/article/view/9799>. Acesso em: 26 set. 2017.  

DORNELLES, Marçal E. C. Inspeção Técnica de Pulverizadores Agrícolas no Rio 

Grande do Sul. Santa Maria, RS. 2008. Disponível em: 

<http://cascavel.cpd.ufsm.br/tede/tde_arquivos/11/TDE-2009-02-11T125628Z-

1874/Publico/MARCALELIZANDRODECARVALHODORNELLES.pdf>. Acesso em: 24 

out. 2017.  

DORNELLES, Marçal E.; SCHLOSSER, José F.; CASALI, André L.; BRONDANI, 

Leonardo B. Inspeção técnica de pulverizadores agrícolas: histórico e importância. 

Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.5, p.1600-1605, ago, 2009. Disponível em: 

<http://revistas.bvs-vet.org.br/crural/article/viewFile/19754/20592>. Acesso em: 03 de 

outubro de 2017.  

EMBRAPA. Tecnologia de Aplicação de Defensivos. Disponível em: 

<http://www.cnpma.embrapa.br/eventos/2011/pimopicgoiaba/palestras/20111108/aplicacao_d

efensivos.pdf>. Acesso em: 09 de outubro de 2017.  

FARIAS, Marcelo S.; CASALI, André L.; DORNELLES, Marçal E. SCHLOSSER, José F. 

Inspeção Técnica de Pulverizadores Agrícolas. XIV Simpósio de Ensino, Pesquisas e 

Extensão, 2010. Disponível em: 

<http://www.unifra.br/eventos/sepe2010/2010/Trabalhos/tecnologica/Resumo/5041.pdf>. 

Acesso em: 27 out. 2017.  

GANDOLFO, M. A. Inspeção periódica de pulverizadores agrícolas. 2001. 92 f. Tese 

(doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agronômicas, 2001. 

GANZELMEIER, H.; RIETZ, S. Inspection of plant protection in Europe. In: 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON AGRICULTURAL ENGINEERING. PART II, 

1998, Oslo. Proceedings, Oslo: 1998, p.597-598. 

GONÇALVES, P. C. T. Manual Zeneca de manuseio e aplicação para agrotóxicos. São 
Paulo: Zeneca Agrícola, 1999. 17p. 

LAMMEL, João S. Manual de Tecnologia de Aplicação de Produtos Fitossanitários. 

Comitê de Boas Práticas Agrícolas – COGAP e Associação Nacional de Defesa Vegetal – 

ANDEF. Disponível em: <http://www.lpv.esalq.usp.br/sites/default/files/Leitura%20-

%20Manual%20Tecnologia%20de%20Aplicacao.pdf>. Acesso em: 09 out. 2017. 

LANÇAS, K. P. et al. Manutenção dá vida longa ao trator. A Granja, Porto Alegre, n.54, p. 

40 50, ago. 1998. 

LANGENAKENS, J.; BRAEKMAN, P. The mandatory inspection of sprayers in 

Belgium: history, organization, criteria and results. In: Simpósio Internacional de 

Tecnologia de Aplicação de Agrotóxicos, 2, 2001, Jundiaí. Anais eletrônicos... Jundiaí: 

Instituto Agronômico de Campinas, 2001.  

LONDRES, Flávia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. – Rio de 

Janeiro: AS-PTA – Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, 2011. 190 p.: 

il.; 23 cm. Disponível em: <http://aspta.org.br/wp-content/uploads/2011/09/Agrotoxicos-no-

Brasil-mobile.pdf>. Acesso em: 10 out. 2017.  



 

37 

 

MACHADO, Thiago M. Inspeção periódica de pulverizadores de barras na região de 

Guarapuava – PR. Enciclopédia Biosfera, Centro Científico Conhecer - Goiânia, v.10, n.19; 

p. 2014. Disponível em: 

<http://www.conhecer.org.br/enciclop/2014b/AGRARIAS/Inspecao.pdf>. Acesso em: 29 out. 

2017.  

MARINHO, José A. Manual de Tecnologia de Aplicação. Comitê de Boas Práticas 

Agrícolas – COGAP e Associação Nacional de Defesa Vegetal – ANDEF. Disponível em: 

<https://www.fmcagricola.com.br/images/manuais/ANDEF_MANUAL_TECNOLOGIA_DE

_APLICACAO_web.pdf>. Acesso em: 15 out. 2017. 

MARTINELLI, Paulo R. P. Regulagem de pulverizadores agrícolas de barras. 

Comunicado técnico 09, FAZU, 2011. Disponível em: < 

http://www.fazu.br/Imagens/publicacoes/documentos/ComTec09.pdf>. Acesso em: 13 out. 

2017. 

MATUO,T; PIO, L.C.; RAMOS, H. H. Módulo 2 – tecnologia de aplicação dos 

agroquímicos e equipamentos. In: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENSINO SUPERIOR 

(ABEAS). Curso de especialização por tutoria à distância – Curso de proteção de plantas, 

Brasília: ABEAS, 2002. 91p. 

OZKAN, H.E. Sprayer performance evaluation with microcomputers. Appl. Eng Agric., 

v.3, n.1, p.36-41, 1987. 

RAETANO, C. G. Introdução ao estudo da tecnologia de aplicação de produtos 

fitossanitários. In: ANTUNIASSI, U. R.; BOLLER, W. Tecnologia de aplicação para 

culturas anuais. Aldeia Norte, Botucatu-SP, 2011. p. 15-26. 

REYNALDO, Étore F.; MACHADO, Thiago M. Inspeção periódica de pulverizadores na 

região do centro-sul do Estado do Paraná. Global Science and Technology, Rio Verde, v.8, 

n.3, p.87-94, set/dez 2015. Disponível em: 

<https://rv.ifgoiano.edu.br/periodicos/index.php/gst/article/view/751>. Acesso em: 20 set. 

2017.  

SANTOS FILHO, A. G.; SANTOS. J. E. G. G. Apostila de máquinas agrícolas. Bauru, SP: 

Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Engenharia, Departamento de Engenharia 

Mecânica, 2001. 91p. Disponível em: < http://wwwp.feb.unesp.br/abilio/maqagri.pdf>. 

Acesso em: 15 set 2017. 

SILVEIRA, João C. M. FILHO, Antonio G.; PERERIRA, Joaquim O.; SILVA, Saudêmio L.; 

MADOLO, Alcir J. Avaliação qualitativa de pulverizadores da região de Cascavel, 

Estado do Paraná. Acta Scientiarum Agronomy, Maringá, v. 28, n. 4, p. 569-573, Oct./Dec., 

2006. Disponível em: < 

http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciAgron/article/view/901/462>. Acesso em: 23  

set. 2017.  

SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA DEFESA AGRÍCOLA 

(SINDAG). Mercado de Defensivos. São Paulo, 2008. Disponível em: 

<http://http://www.sindag.com.br/upload/MercadodeAgroquimicos2007-Dadosgerais.ppt>. 

Acesso em: 24 de setembro de 2009. 



 

38 

 

SIQUEIRA, José L. Inspeção periódica de pulverizadores: análise dos erros de calibração 

e impacto econômico. 2009. xiii, 117 f. Tese (doutorado) – Universidade Estadual Paulista, 

Faculdade de Ciências Agronômicas, Botucatu, 2009. Disponível em: < 

https://repositorio.unesp.br/handle/11449/101944>. Acesso em: 23 set. 2017. 

SIQUEIRA, José L.; ANTUNIASSI, Ulisses R. Inspeção periódica de pulverizadores nas 

principais regiões de produção de soja no Brasil. Revista Energia da Agricultura, Botucatu, 

vol. 26, n.4, 2011, p.92-100. Disponível em: < 

http://revistas.fca.unesp.br/index.php/energia/article/view/305>. Acesso em: 10 nov. 2017.  

TAVELLA, Leonardo B.; SILVA, Ítalo N.; FONTES, Larissa O.; DIAS, Jairo R. M.; SILVA, 

Maria I. L. O uso de agrotóxicos na agricultura e suas consequências toxicológicas e 

ambientais. Agropecuária Científica no Semiárido, v.07, n02 abril/junho 2011, p.06–12. 

Disponível em: <http://revistas.ufcg.edu.br/acsa/index.php/ACSA/article/download/135/pdf>. 

Acesso em: 19 nov. 2017.  

VICENTE, Maria C.M., BAPTISTELLA, Celma de S.L. COELHO, Paulo J. LOPES 

JÚNIOR, Arnaldo. Perfil do aplicador de agrotóxicos na agricultura paulista. Informações 

Econômicas, SP, v.28, n.11, nov. 1998. Disponível em: < 

http://www.iea.sp.gov.br/download/tec2-1198.pdf>. Acesso em: 29 set 2017.  

WOLFART, Diego. Verificação do estado de conservação de pulverizadores de barra em 

propriedades do município de Lucas do Rio Verde – MT – Pompeia, 2013. Disponível em: 

<http://livrozilla.com/doc/831090/verifica%C3%A7%C3%A3o-do-estado-de-

conserva%C3%A7%C3%A3o-de-pulverizadores-de...>. Acesso em: 20 out. 2017.  


