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A aviação agrícola no Brasil cresce ano após 
ano devido às grandes extensões das áreas 
por aqui cultivadas e, principalmente, devido 
a alta qualidade das aplicações aéreas para o 
controle de insetos-praga, agentes patogênicos 
e plantas daninhas. Esta combinação entre 
rendimento e qualidade fazem da aplicação 
aérea uma estratégia de segurança nacional 
para a manutenção da produtividade de vários 
cultivos.

Todavia, a aplicação aérea apenas é 
vantajosa quando realizada dentro de critérios 
técnicos bem definidos. Uma aeronave com 
padrão de distribuição desuniforme ou espectro 
de gotas inadequado pode tratar uma grande 
quantidade de área de maneira irregular 
devido ao alto desempenho operacional. 
Portanto, é preciso ficar alerta.

A criação de programas de conscientização, 
treinamentos, testes de tecnologias e 
metodologias destinadas a manter o alto 
padrão das aplicações aéreas são incentivados 
por várias empresas, instituições de consultoria 
e ensino e por entidades públicas e privadas. 

Podemos citar como exemplo o SINDAG – 
Sindicato Nacional das Empresas de Aviação 
Agrícola que divulga conteúdos online 
específicos para pilotos e empresários do 
setor de maneira gratuita, a empresa SABRI 
Sabedoria Agrícola que realiza as Clínica de 
Aeronaves SABRI & DoPro, multinacionais 
do setor fitossanitário como Bayer, Nufarm, 
Corteva, Syngenta, Ihara, UPL, FMC, entre 
outras não menos importantes que possuem 
em sua prateleira de serviços opções de 
consultorias, treinamentos, palestras e até 
cursos online voltados para o aprimoramento 
da tecnologia de aplicação. E vale ressaltar 
que estes serviços podem ser trocados por 
pontos gerados pela compra dos produtos 
fitossanitários, ou seja, sem custos adicionais.

No entanto, na prática ainda se nota pouco 
interesse dos pilotos, das empresas e das 
fazendas em participar destas ações e eventos. 
As justificativas são sempre as mesmas: “falta 
tempo”, “tem muita área atrasada”, “eu já sei 
o que eles vão falar e fazer” e a principal “na 
próxima vez eu participo”. 

Alerta Para Manutenção 
Periódica de Bicos 
de Pulverização
por Dr. Henrique Campos



agosto 2019 | agairupdate.com |  39

MICROVORTEX GENERATORS
• Reduz o tempo nas curvas
• Decolagens mais curtas

www.microaero.com   +1 360 293 8082    micro@microaero.com

• Melhor resposta dos ailerons
• Menor velocidade de estol

Kits de Micro VG disponíveis para
Thrush, Air Tractor, Piper Brave, Weatherly e Cessna 188

1  ( 8 0 0 )  9 9 - AG N AV    G E N E R A L @ AG N AV. CO M
1  ( 7 0 5 )  7 3 4 - 0 9 0 9

W W W. A G N A V. C O M

SISTEMA DE CONTROLE DE FLUXO GRANULAR
AGFLOW G1

Para obter mais detalhes, por favor entre em contato com o AG-NAV ou visite nosso Web 

•Controlador de 
  fluxo autónoma
•Monitor de tanque 
  duplo
•Alta precisão
•Download de dados
•Produto preso do 
  auto-stop
•Saída USB

•Compacto
•Peso leve
•Gravação de 
  dados
•Tela de toque
•Exibição de 
  dados em 
  tempo real
•Estrutura IP67 

Nos trabalhos de Clínicas de Aeronaves SABRI & DoPro 
realizados no Brasil temos notado a grande necessidade de 
manutenção dos bicos de pulverização, principalmente os 
bicos rotativos. Seguramente podemos mencionar que em 
média a cada 10 aeronaves 7 apresentavam necessidade 
de manutenção dos bicos, o que serve de alerta para os 
profissionais envolvidos na aviação agrícola.

Na foto a seguir demonstramos uma aeronave agrícola 
com vários bicos rotativos danificados e com desgaste nos 
discos. Cada um destes discos possui “ranhuras” que são 
responsáveis pela formação das gotas. Neste caso, os discos 
quebrados e as ranhuras desgastadas irão produzir gotas de 
diâmetros variados ao longo da faixa de aplicação. Como 
consequência pode ocorrer fitotoxidez das plantas cultivadas 
devido a formação de gotas muito grossas contendo maiores 
quantidades de ingrediente ativo. Assim como também pode 
ocorrer falha na aplicação devido a formação de gotas muito 
finas que podem ou evaporar ou ser arrastadas para áreas 
não alvo.

Na próxima foto apresentamos a imagem de um bico 
rotativo com sujeiras obstruindo a tela responsável pela 
formação das gotas. A origem destas impurezas pode ser 
desde incompatibilidade físico-química dos produtos em 
mistura em tanque, partes de embalagens dos produtos 
fitossanitários que acidentalmente caíram no tanque de pré-
mistura ou mesmo falta de limpeza do circuito hidráulico ao 
final de mais um dia de trabalho. As consequências são as 
mesmas mencionadas no exemplo anterior, a interferência 

Fotos tiradas durante Clínica de Aeronave SABRI & DoPro apresentando 

bicos de pulverização rotativos danificados e desgastados. Autor: 

Henrique BN Campos
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negativa na qualidade da aplicação. 
Na próxima foto apresentamos uma aeronave com 

vazamento em uma das mangueiras de conexão ao bico de 
pulverização. Nota-se que devido ao vazamento, a parte de 
trás do corpo de um dos bicos está tingida com o corante 
não tóxico que usamos durante as nossas avaliações. Neste 
caso, pode ocorrer o “faxeamento” ou marcação da lavoura, 
pois as plantas provavelmente receberão quantidades 
desuniformes do produto aplicado. Vale ressaltar que o 
custo por hectare de uma aplicação mal feita também é o 
mesmo custo por hectare de uma aplicação bem feita. 

Na próxima foto apresentamos um exemplo curioso 
obtido durante uma das Clínica de Aeronaves SABRI & 
DoPro. A princípio era apenas um bico de pulverização 
rotativo com vazamento e seus efeitos negativos 
na uniformidade de distribuição de calda. Mas ao 
investigarmos o motivo do vazamento verificamos que o 
diafragma que compõe o sistema de anti-gotejo do bico era 
adaptado com borracha de câmara de ar de pneus.  Esta 
prática não é recomendada por dois motivos: primeiro pela 
possibilidade de vazamentos já que geralmente a borracha 
é cortada manualmente sem seguir os padrões dimensionais 

Foto tirada durante 

Clínica de Aeronave 

SABRI & DoPro 

apresentando bico de 

pulverização rotativo 

com sujeiras na tela. 

Autor: Henrique BN 

Campos

Foto tirada durante 

Clínica de Aeronave 

SABRI & DoPro 

apresentando corpo do 

bico de pulverização 

rotativo tingido de 

corante não tóxico 

devido a vazamento 

na conexão entre a 

mangueira e o bico. 

Autor: Henrique BN 

Campos
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Foto de um relatório gerado durante Clínica de Aeronave SABRI & DoPro demonstrando o efeito negativo de um bico de pulverização com vazamento 

na distribuição de calda. Autor: Henrique BN Campos 

Foto tirada durante Clínica de Aeronave SABRI & DoPro demonstrando o efeito negativo de um bico de pulverização parcialmente travado na 

distribuição de calda. Autor: Henrique BN Campos

originais; e segundo porque a borracha adaptada tem 
espessura maior que o diafragma original, logo, a pressão 
mínima necessária para permitir a passagem do líquido é 
alterada e a vazão entre os bicos poderá ser diferente. 

Para finalizar a sequência de exemplos, a próxima foto 
mostra o efeito de um bico de pulverização parcialmente 

travado com dificuldades de girar na uniformidade de 
distribuição de calda. No relatório gerado pela Clínica de 
Aeronaves SABRI & DoPro é possível notar um pico na 
deposição de calda do lado direito da faixa de aplicação. 
Este acúmulo no depósito de calda pode ocasionar 
fitotoxidez das plantas tratadas com inseticidas, fungicidas, 
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A partir destes exemplos se conclui 

que é importante realizar a manutenção 
periódica dos bicos de pulverização 
independentemente da marca utilizada. O 
mercado brasileiro conta com várias marcas 
e tipos de bicos, sendo que algumas delas 
apresentam mais durabilidade e menos 
manutenção, mas mesmo assim não se 
pode descuidar. Via de regra, recomenda-
se fazer a avaliação e manutenção dos 
bicos antes da safra, porém, sugerimos 
que durante a safra também sejam feitas 
verificações. O compromisso de realizar o 
tratamento fitossanitário com qualidade, 
segurança e economia exige essa atenção e 
sacrifício.

Como mensagem final deste texto, leve 
contigo que a aviação agrícola brasileira 
é representada diariamente por cada um 
de nós, e que são os pequenos detalhes e 
caprichos que fazem toda a diferença para 
mantermos o alto padrão de qualidade das 

aplicações aéreas. Se cada um de nós fizer 
a sua parte o agronegócio brasileiro sempre 
terá a aviação agrícola como a principal 
estratégia de segurança nacional para 
produção de alimentos.

Se você chegou até o final deste texto, 
sinceramente, o meu muito obrigado pela 
atenção. Espero ter acrescentado com 
informações que façam a diferença no seu 
dia a dia. E por favor, não deixe de dar 
sua opinião sobre este artigo e também 
compartilhar conosco algum tema que 
seja do seu interesse para abordarmos nos 
próximos textos.

Com um abraço Dr. Henrique Campos. 
Dados do autor: Engenheiro Agrônomo, 
Mestre e Doutor em Agronomia, Consultor 
e Pesquisador na empresa SABRI Sabedoria 
Agrícola, Assessor técnico do SINDAG 
Especialista em Tecnologia de Aplicação 
de Produtos Fitossanitários, Analista das 
Clínicas de Aeronaves SABRI & Do Pro Be 
Safe.


