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Preâmbulo

Este guia está dirigido ao setor hortofrutícola e jardinagem, quer 
para técnicos e aplicadores que queiram iniciar-se na área, quer 
para os que pretendam usá-lo como guia na altura de estabelece-
rem critérios de calibração de equipamentos de aplicação de pro-
dutos fitofarmacêuticos dentro de um campo sujeito a uma mul-
titude de caminhos que perseguem, com o objetivo de conseguir 
uma aplicação eficaz.
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Introdução

O equipamento de aplicação de produtos fitofarmacêuticos é úni-
co dentro do conjunto de máquinas que podemos encontrar no 
âmbito da jardinagem, produção agrícola ou florestal que se usa 
para aplicar sustâncias químicas, algumas delas tóxicas, com o ob-
jetivo de proteger as culturas dos efeitos prejudiciais das pragas, 
doenças e infestantes. É primordial que as pessoas que aplicam 
produtos fitofarmacêuticos estejam adequadamente formadas 
para manipular estas máquinas, dominem os princípios gerais da 
sanidade vegetal e proteção das plantas e conheçam os produtos 
que aplicam, de modo que o objetivo definido da aplicação de pro-
dutos fitofarmacêuticos se realize com segurança para o consumi-
dor, o trabalhador e respeitando o meio ambiente. 
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A calibração pode entender-se como o resultado da definição dos 
instrumentos e das posições ou medidas que devem ser adota-
das pelos diferentes elementos de regulação de um equipamen-
to adequado de aplicação de produtos fitofarmacêuticos perante 
uma situação vegetativa de uma cultura em particular e dentro 
das características específicas de um produto fitofarmacêutico de-
terminado, de forma a conseguir controlar ou erradicar o organis-
mo nocivo prejudicial à cultura. 

O trabalho de calibração tem uma parte inicial teórica partindo de 
uns dados iniciais, continua com a realização de um ensaio práti-
co de regulação do equipamento e termina com a verificação dos 
parâmetros de aplicação num lugar adequado para isso ou, então, 
no terreno de cultura a ser tratada. 

Nunca se poderá realizar uma calibração se não existe um conhe-
cimento prévio do tipo de cultura a tratar, do produto fitofarma-
cêutico a usar e do correto funcionamiento da máquina de apli-

Definição de 

calibração1
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cação (Fig. 1). É o que marca a diferença entre a aplicação e as 
revisões de manutenção e conservação periódica da máquina que 
constam do manual de utilizador. 

PARÂMETROS INICIAIS DA CALIBRAÇÃO:  

Hoje em dia, as técnicas de cultura, os produtos fitofarmacêuticos 
e as aparelhos de aplicação que podemos encontrar podem ser 
dos mais comuns até às mais recentes, altamente modernas ou 
específicas. Pese embora esta evolução, que temos de ter em con-
ta, é necessário conhecer e poder extrair de cada um os seus aspe-
tos básicos e aprender como os podemos interrelacionar entre si. 

1.1.Condições da cultura. 

As culturas apresentam uma distribuição no espaço atendendo 
aos critérios técnicos da produção. Se pretendermos saber como 
se comportam no terreno com o objetivo de conseguir um bom 
grau de cobertura do produto fitofarmacêutico (PF) com o equi-
pamento de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (EAPF) mais 
conveniente, temos, para isso, de ter atenção dois tipos de cultura 
que se pretendem tratar:  

•Culturas de porte baixo (CBP) 

•Culturas de porte alto (CPA)

Ambos os tipos podem encontrar-se no terreno, quer ao ar livre, 
quer protegidas debaixo de redes ou em estufas. Os parâmetros 
mais comuns a ter em conta na calibração são: a superfície de ter-
reno que ocupa a cultura (em Ha); o compasso de plantação (m 

E.A.P.F.

P.F.

CULTURA

calibração

Figura 1 – Fatores a ter em 
conta na calibração de um 
aparelho de aplicação de 
produtos fitofarmacêuticos.
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x m); o índice de volume foliar (m3); e os estados de desenvolvi-
mento fenológico e nutricional da cultura, entre outros (Figura 2). 
Existem métodos específicos que ajudam a determinar o volume 
de massa foliar, criados a partir de investigações que foram reali-
zadas por alguns autores.

De momento, neste guia apenas se lidará com uma superficie pla-
na, já que com o tempo e a prática, cada técnico ou aplicador pode 
decidir utilizar o método que mais se adapte à sua cultura. É im-
portante que a uniformidade destes parâmetros seja constante 
de modo a que, se houver mudanças, seja possível tê-los em conta 
quando se chegue a essa situação.

A.Culturas de porte baixo (CBP): são aquelas culturas que nor-
malmente se desenvolvem perto da superfície do solo e que não 
superam determinada altura. A orientação da aplicação é perpen-
dicular à superficie do terreno, podendo variar alguns uns graus 
(Figura 3). Dito de outra forma, aplica-se na parte superior da plan-
ta de modo a que se consiga uma boa cobertura em toda a cultu-
ra. Esta técnica de aplicação e este tipo de culturas vão determinar 
a utilização do tipo de EAPF, conhecidos como pulverizadores de 
barras horizontais ou de porte baixo, para além dos sempre práti-
cos carrinhos de mão com pulverizadores e tanque acoplados de 
jato projetado ou pulverizadores ou polvilhadores de costas.

Superfície de terreno que 
ocupa a cultura (Ha)

Culturas de porte baixo
Compasso de plantação (m x m)

Culturas de porte alto
Cultura em linha

Superfície de terreno que ocupa 
a cultura (m x l)

Volume vegetativo (b x l x c)
Culturas de  porte altoFigura 2 – Tipos de culturas e compassos de plantação. 

Fonte: Elaboração própria.
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B.Culturas de porte alto (CPA): são todas aquelas culturas que 
se desenvolvem verticalmente em relação à superficie da cultura 
como sejam as culturas tutoradas em todas as suas variantes, ar-
bustivas e arbóreas. A orientação da aplicação é normalmente pa-
ralela à superficie do terreno ou perpendicular ao tronco principal 
da cultura, podendo variar uns graus em função das dimensões, 
do tipo de equipamento a utilizar e da cultura alvo. A este tipo de 
cultura estão associadas máquinas de aplicação como as de barras 
verticais em forma de U, atomizadores e nebulizadores, para além 
de poder empregar também pulverizadores em carrinho de mão 
ou de costas (Figura 4).

1.2.Os produtos fitofarmacêuticos (Pf’s). 

São as substâncias ou produtos misturados já preparados desti-

Figura 4 – Pulverizadores utilizados no tratamento de culturas de porte alto. Fonte: Elaboração própria.

Figura 3 – Pulverizadores utilizados no tratamento de culturas baixas. Fonte: Elaboração própria.
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nados a combater os organismos nocivos das culturas e produtos 
vegetais, para além de prevenir a sua ação. Devem-se transportar, 
armazenar, conservar e manipular com segurança. 

O método de acompanhamento e observação da cultura, levado a 
cabo pelo agricultor ou técnico, é o que vai determinar se existe a 
necessidade de usar um determinado PF devido à presença de al-
gum organismo nocivo, selecionando sempre aquelas sustâncias 
ativas de menor impacto ambiental. 

O produto fitofarmacêutico (PF) deve cumprir a legislação em vigor.

Uma vez autorizado o seu uso, deve-se ler o rótulo do mesmo (PF)  
para obter as características que o definem, que são as seguintes:

A.Tipo de organismo nocivo sobre o qual atua: insecticida, aca-
ricida (ovicida, larvicida, adulticida), fungicida (preventivo ou cu-
rativo), nematodicida, herbicida (pré-sementeira, pré-emergência 
ou pós-emergência), repelentes, bactericidas, desinfectantes do 
solo, outros. Vão determinar desde o tipo de EAPF e, para o caso 
de pulverizadores, o tipo de bico, o tamanho de gota e o grau de 
uniformidade na cultura.

B.Tipos de culturas para as quais o PF está autorizado: se no 
rótulo não aparece o nome da cultura ou família à que pertence, 
deve  considerar-se como proibido ou não autorizada a aplicação 
nessa cultura.

C.Dose de aplicação: sendo necessário identificar em que forma 
vem expressa a:

-Quantidade de PF em litros de água para formar uma calda ex-
pressa em: %; gramas/litro; cc/litro; L/Hl; L/100L; outros.

-Quantidade de PF por unidade de superfície relativo ao solo ou à 
cultura: L/Ha e Kg/Ha.

-Quantidade de calda por volume de folhagem: L calda/m3.
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Para evitar sobras do PF é aconselhável determinar que quantida-
de de PF se deve adquirir, relacionando-a com a superficie-alvo a 
tratar.

D.Estado de apresentação uma vez preparada a calda para 
aplicar: Consoante seja sólido, líquido ou gasoso, definem-se três 
tipos de máquinas de aplicação. Por um lado, os polvilhadores que 
aplicam produtos no estado sólido em forma de pó que são arras-
tados por uma corrente de ar; por outro lado, pulverizadores que 
aplicam líquidos como soluções aquosas ou suspensões através 
de aspersão hidráulica, pneumática ou ambas as combinações; e, 
finalmente, fumigadores para PF’s no estado gasoso. Também se 
podem aplicar PF’s no estado líquido sem diluir a ultra baixo vo-
lume (UBV), o que requer máquinas como pulverizadores centrí-
fugos ou pulverizadores desenhados para utilizar esta técnica de 
aplicação. No rótulo também figura o estado da aplicação do PF 
(Quadro I) mediante umas siglas que definem como se apresenta o 
PF, que ajudam a conhecer como se comporta o produto em con-
tato com a água. Esta informação é importante tê-la em conta já 
que vai determinar o tempo de funcionamento do sistema de agi-
tação do EAPF para conseguir que se aplique um produto homogé-
neo desde o princípio do tratamento até ao final do mesmo. Como 
exemplo, um PF com as siglas WP ou EC (Quadro I) indica-nos que 
o PF não se dilui com a água, sendo necessário ter um sistema de 
agitação a funcionar pelo menos 5 minutos depois de introduzir o 
produto no depósito e durante todo o processo de aplicação. 

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO FITOFARMACÊUTICO

SIGLAS ESTADO DO PF ESTADO DA APLICAÇÃO

DP Sólido, Pó para polvilhação Sólido, polvilhação

WP Sólido, Pó molhável Líquido, pulverização

SP Sólido, Pó solúvel Líquido, pulverização

LS Líquido solúvel Líquido, pulverização

LE Líquido emulsionável Líquido, pulverização

LA Líquido autoemulsionante Líquido, pulverização

GR Sólido Sólido, grânulos

Quadro I - Estado de alguns produtos fitofarmacêuticos (PF), e forma de aplicação.
Fonte: Elaboração própria.



12 Guia de calibração de equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (EAPF)

E.Segundo a forma como se comporta na planta: sistémicos, 
penetrantes ou traslaminares, e superficiais ou de contato. Vão 
determinar o grau de cobertura na planta, sendo os menos exi-
gentes os produtos que são sistémicos, seguidos dos penetrantes, 
e finalmente os de contato.

F.Segundo a sua especificidade: polivalentes ou específicos. Por 
qualquer razão específica o técnico da exploração ou o agricul-
tor pode determinar que o tratamento se realize em certas zonas 
da cultura ou em toda a sua superfície, mas a especificidade tem 
maior importância, já que se deve respeitar a técnica de cultura 
e, se porventura, se pretende proteger a fauna útil presente na 
cultura ou nas suas proximidades.

G.Segundo o seu modo de ação: por contato, ingestão ou ina-
lação. Por isso, é necessário conhecer o comportamento do orga-
nismo nocivo na cultura ou nos seus arrededores, tipos de folhas 
e a sua densidade, o tipo de planta de forma a determinar, no 
caso da pulverização, os tipos de bicos mais adequados e o ta-
manho das gotas mais recomendável para o modo de ação do PF 
(Quadro III).

Como nota final, é útil recordar que, na hora de se preparar a 
calda, deve-se proceder como indica o rótulo do PF, mas, de um 
modo geral, estabelece-se introduzir no reservatório primero a 
água necessária para a elaboração estimada da calda, corretor de 
pH no caso de ser necessário, grânulos dispersantes, outros sóli-
dos, líquidos, molhantes e/ou tensioativos, sempre com o siste-
ma de agitação em funcionamento pelo menos até cinco minutos 
depois de terminar de introduzir o último produto para garantir 
a obtenção de uma calda homogénea durante o momento da apli-
cação. 

1.3.Os equipamentos de aplicação.

Um EAPF certificado e homologado deve cumprir com as norma-
tivas legais em vigor em termos de segurança para o trabalhador, 
com um certo nível de qualidade de aplicação mínima dos meios 
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de proteção em relação ao meio ambiente. Para além disso, deve 
cumprir com os registos e inspeções periódicas de acordo com a 
legislação em vigor. 

Independentemente da natureza dos EAPF, e para que estejam 
previamente definidos, podem establecer-se uma série de ele-
mentos ou peças em comum, as quais devem ser facilmente re-
conhecíveis pelo aplicador, assim como a sua utilidade dentro da 
máquina (Figura 5), tais como:

A.Depósito principal, fabricado normalmente em polietileno de 
alta densidade ou fibra de carbono, desenhado para albergar a 
calda, com elementos filtrantes tanto na boca de entrada como na 
saída e com um dispositivo indicador de nível que permita visuali-
zar que quantidade de calda ou água está no reservatório. Podem 
encontrar-se outros depósitos, como por exemplo os que facili-
tam a introdução do PF no reservatório ou os que armazenam 
água limpa para enxaguar o equipamento, uma vez finalizada a 
aplicação.

B.Bomba de impulsão hidráulica movida por um motor de com-
bustão interna, eléctrico ou manual, que vai garantir a submissão 
da calda a uma pressão que garanta o nível de funcionamento 
da pulverização. Para o caso dos equipamentos que utilizam o ar 
como meio de transporte também se identificará a localização da 
turbina ou hélice.

C.Distribuidor ou regulador onde se encontram elementos como 
válvulas, manómetro, “by-pass” e reguladores de pressão ou de 
caudal.

D.Sistema de agitação que garante a homogeneidade da calda, 
que pode ser hidráulico ou mecânico para os equipamentos pul-
verizadores ou vibratório para o caso dos polvilhadores.

E.Tubos rígidos ou flexivéis que, entre outras coisas, conduzem a 
calda ou o pó até ao seu objetivo ou alvo.



14 Guia de calibração de equipamentos de aplicação de produtos fitofarmacêuticos (EAPF)

F.Bicos os quais são os responsáveis de provocarem a rotura da 
veia líquida em finas gotas, que têm como destino cobrir uma su-
perfície penetrando na massa vegetal. No Anexo I pode ver-se o 
aspecto destes elementos.

G.Suporte dos bicos que podem estar numa barra regulável que 
adopta diferentes posições em função do tipo de equipamento ou 
terminar em forma de pistola a partir de uma mangueira flexível.

Todo o EAPF deve ter o seu manual de instruções onde se contem-
ple a sua mantenção, o seu correto uso e, em algunos casos, tabe-
las de calibração que relacionam caudais, bicos e velocidades de 
avanço para as quais o equipamento foi desenhado. A aquisição 
de um EAPF constitui um gasto económico importante. Conhecer 
o seu equipamento ajuda a acertar e a cobrir as necessidades 
quando seja necessário o seu uso.

Figura 5 – Aspeto de diversos órgãos do pulverizador. Fonte: Elaboração própria.

Depósito 
principal

Regulador de 
pressão Manómetro

Suporte dos bicos

Válvula de 
drenagem

Bicos

By pass

Indicador 
de nivel

Tampa + filtro

Sistema de 
agitação

Bomba

Filtro de 
limpeza
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Depois de um primeiro passo que consistiu em conhecer as dife-
rentes alternativas e características que oferece cada um dos três 
parâmetros iniciais, foi criado o Quadro II com o objetivo de visua-
lizar a interrelação entre eles.

Relação entre os 

para a calibração
parâmetros iniciais 2
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PARÂMETROS /TIPOS DE EAPF POLVILHA-
DOR

PULVERIZA-
DOR

HIDRÁULICO

PULVERIZA-
DOR HIDROP-
NEUMÁTICO

ATOMIZADOR

PULVERI-
ZADOR

CENTRÍ-
FUGO

PULVERI-
ZADOR

PNEUMÁ-
TICO

ESTADO 
DA APLI-
CAÇÃO

LÍQUIDO X X X X

SÓLIDO X

TIPO DE
CULTURA

CPB X X X X

CPA
X (tutora-

dos)
X X X

TIPO DE

ACIONA-
MENTO

SUSPENSO
REBOCADO

AUTOPROPULSIO-
NADO

X X X X X

ESTAÇÃO FIXA X X X

SEMIMÓVEIS,
CARRINHOS DE MÃO

X

COSTAS X X X X X

TIPO DE

SAÌDA

BARRA HORIZONTAL X X X X

BARRA VERTICAL X X X X

BARRA CIRCULAR X

PISTOLA OU LANÇA X X X X

CANHÃO X X X

Quadro II - Relação de parâmetros iniciais com as características dos EAPF.
Fonte: Elaboração própria.

A: EAPF tipo polvilhador B:EAPF tipo hidropneumático
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Desde o ponto de vista do conforto para o aplicador até ser económi-
co quanto ao gasto de combustível e PF, é importante estabelecer um 
tempo curto de duração da aplicação. Antes de alugar ou adquirir um 
EAPF de um ponto de vista teórico, revela-se extremamente útil esta-
blecer uma relação entre os tipos e dimensões das diferentes culturas 
na exploração agrícola, as quantidades de PF a usar com frequên-
cia, a autonomia de trabalho da máquina, os tamanhos das gotas e 
pressões a que trabalham, para depois determinar a capacidade mais 
adequada do reservatório (Figura 6).

É de referir que as formas de acompanhamento da cultura vão in-
fluenciar a dimensão do reservatório do equipamento. Não será o 
mesmo tratar na sua totalidade uma exploração de um hectare que 
apenas algumas secções da mesma superfície. Para o primeiro caso 
necessitaríamos de um equipamento suspenso ou rebocado pelo 
trator, de capacidade igual ou superior a 200 litros. Para o segundo 
pode-se usar um pulverizador de carrinho de 50 ou 100 litros ou um 
equipamento autónomo de mochila com capacidades de até 20 litros 
(Quadro III Figura 6).

C. EAPF
tipo pneumático

D: EAPF atomizador tipo 
pulverizador hidraúlico de 

costas

Figura 6: Tipos de EAPF. Fonte: Elaboração própria.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
/ EAPF

POLVILHA-
DOR

PULVERIZA-
DOR

HIDRÁULICO

PULVERIZA-
DOR HIDROP-
NEUMÁTICO

ATOMIZADOR

PULVERIZA-
DOR

CENTRÍ-
FUGO

PULVERIZA-
DOR

PNEUMÁ-
TICO

CAPACIDADES 
DO RESERVA-
TÓRIO PRIN-

CIPAL

SUSPENSO 50-125 Kg 200-1200 L 200-1000 L 200-1200 L 200-1200 L

REBOCADO
500-1000 

Kg
200-4500 L 1000-5000 L 200-1000 L 1000-5000 L

AUTOPRO-
PULSIO-
NADO

500-1000 
Kg

2000-5000 L 2000-5000 L
1000-
2000 L

2000-5000 L

ESTAÇÃO 
FIXA

500-5000 L 500-5000 L 500-5000 L

SEMIMÓ-
VEIS,

50-300 L

CARRINHOS 
DE MÃO

5-8 Kg 5-20 L 7-15 L 1-15 L 7-23 L

PRESSÕES DE 
TRABALHO 

(bar)/

VELOCIDADE 
DO AR

(m/seg)

CPB 25 m/seg 2-8 bar 1-3 bar 3-8 bar/xxx

CPA 25 m/seg
20-40 bar 
hortícola 
tutorado

20-60 bar/ 
25 -40 m/

seg arbusto e 
arbóreo

5-15 
bar/250Km/h

PISTOLA OU 
LANÇA

20-40 bar 1-3 bar

COSTAS 
MOTORI-

ZADO
7 m/seg 1-5 bar 1-3 bar

1-3 bar/9 m/
seg

COSTAS 
MANUAL

2 m/seg 1-3 bar

TIPO DE BICO

UTLIZADO

CPB Difusores

Fenda
Cónicos
Espelho
Vários

Rotativa 
com placa 

Cónico

CPA Difusores
Fenda

Cónicos
Cónicos Cónico

PISTOLA OU 
LANÇA

Fenda
Cónicos

COSTAS 
MOTORI-

ZADO
Difusor

Fenda
Cónicos

Rotativa 
com placa 

Cónico

COSTAS 
MANUAL

Difusor
Fenda

Cónicos

Quadro III - Características dos diferentes EAPF. Fonte: Elaboração própria.
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PROCESSO DE REGULAÇÃO DO EAPF NA CALIBRAÇÃO

Uma vez conhecidos os três parâmetros prévios à calibração, é no 
EAPF onde se vão levar a cabo uma série de regulações e adap-
tações que nos ajudarão a que a aplicação seja correta e eficaz. 
Antes disso, é necessário conhecer que ferramentas (ver práticas), 
cálculos e elementos do equipamento intervêm na combinação 
dos autênticos parâmetros de calibração comuns em toda a apli-
cação, como a largura de trabalho, o caudal, a pressão e a veloci-
dade de avanço.

Para estes cálculos é necessário conheçer a dose de aplicação do 
PF e a superfície a tratar (ver casos práticos). O equipamento deve 
ter as suas revisões atualizadas e todos os seus elementos devem 
funcionar corretamente.

2.1.Largura de trabalho.

É a largura, em metros, da projeção da aplicação na superficie-al-
vo. Ela pode provir de um ou vários bicos (Figura 7). Esta largura 
de trabalho deve ter uma certa distância do objetivo, o mais cons-
tante possível para não ser modificada.

m: largura de trabalho 
de um bico a uma certa 

distância do solo (h)

Largura de trabalho: Bicos com 
jatos sobrepostos

Figura 7 – Aspeto dos bicos de um pulverizador. Fonte: Elaboração própria.

Largura de trabalho: Bicos sem 
jatos sobrepostos
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Cada bico está desenhado para trabalhar a uma certa distância 
do solo (h-altura) (Figura 7), por isso deve-se consultar o manual 
do equipamento ou o catálogo do tipo de bico para se conseguir 
este dado.

Por norma geral, recomendam-se alturas que vão desde 0,2 a 0,9 
m. No caso dos bicos irem colocados sobre uma barra, separam-se 
de 0,3 a 0,75m, chegando a distância a ser de 1 m para os bicos de 
espelho em CPB.

2.2.Caudal e pressão de trabalho.

O caudal representa a quantidade de água ou calda, em litros por 
minuto, que sai pelos bicos a uma determinada pressão (Prática 
3). Durante a aplicação este caudal deve manter-se constante. A 
pressão mede-se normalmente em bar ou Kg/cm2 e verifica-se no 
manómetro, único elemento que nos permite saber que o caudal 
nos bicos permanece constante (Figura 8).

Figura 8 – Aspeto do manómetro de um pulverizador. Fonte: Elaboração própria.
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Quando estivermos a utilizar um EAPF, deve-se conhecer a franja 
de pressões e caudais às quais este trabalha, os bicos que tem 
para garantir uma boa aplicação. Uma vez conhecidas estas ca-
raterísticas, através da aplicação dos conteúdos da prática 3, po-
de-se averiguar se funcionam corretamente, aconselhando a sua 
substituição em caso destes terem sofrido um desgaste ± 10% 
refletindo-se isso normalmente no caudal nominal indicado pelo 
fabricante. 

Como já referido anteriormente, é no distribuidor (Figura 9) onde 
se localizam as válvulas de abertura e fecho das seções de barras 
ou mangueiras de pistolas, o sistema de agitação, no caso de ser 
hidráulico, o regulador de pressão (ou de caudal) e o manómetro. 
Este conjunto deve estar perto do aplicador, de modo que este 
possa, facilmente, durante a aplicação acionar válvulas, ou fechar 
o caudal em caso de emergência (bypass) e, para além disso, po-
der observar facilmente o manómetro.

Figura 9 –Distribuidor do pulverizador. Fonte: Elaboração própria.

Regulador de pressão Manómetro

Sistema de agitação

Tubos que conduzem a 
calda ás pistolas, carros 
porta-bicos ou suportes 
dos bicos

Entrada da calda

Saída da calda Bypass
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2.3.Velocidade de avanço.

Velocidade, em Km/h, com a que o EAPF se desloca pela super-
fície a tratar, avançando perpendicularmente à largura de traba-
lho e mantendo o caudal dos seus bicos constante. Este parâme-
tro (velocidade) não deve variar durante a aplicação, já que, por 
exemplo, se ocorrer uma diminuição da velocidade, isso traduz-se 
numa maior aplicação de PF sobre a superfície e, pelo contrário, se 
a velocidade aumentar, aplica-se menos. 

Em caso de realizar esta operação com um equipamento suspen-
so ou rebocado pelo trator, é conveniente fazer ensaios prévios 
combinando as diferentes velocidades e rotações do motor de 
modo a que se garantam as rotações de trabalho da bomba de 
impulsão e a velocidade de avanço de todo o conjunto. Isto ajuda a 
determinar as condições de regulação do trator para velocidades 
particulares desejadas, dentro de uma franja que vai desde os 7 
aos 20 Km/h (Prática 1).

Também se deve estudar previamente que rota se vai seguir para 
passar por toda a superfície alvo recorrendo ao menor número 
de passagens e metros percorridos, evitar os possíveis obstáculos 
que existam, ou acautelar a distância das áreas tratadas a cursos 
de água ou a outras parcelas. Colocar marcas ou marcadores de 
aplicação nos EAPF ajuda, antes de mais, a prevenir passar duas 
vezes pelo mesmo lugar. 

No caso de se usar equipamentos de costas, mangueiras com pis-
tolas ou carros porta-bicos, o aplicador é o responsável por definir 
a velocidade de avanço, a distância com em relação ao objetivo 
e a abertura ou fecho das válvulas. A aplicação apenas de água, 
previamente ao tratamento com calda, sobre uma determinada 
distância de modo cronometrado ajuda a determinar uma velo-
cidade constante para que, quando chegado o momento do tra-
tamento, a aplicação se realize corretamente a uma velocidade 
constante. As velocidades estão normalmente comprendidas en-
tre 3 e 5 Km/h e cada aplicador deve assim conhecer previamente 
o seu ritmo (Prática 2).  
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São práticas que mesmo que neste guía se realizem sobre exem-
plos concretos, podem levar-se a cabo em diferentes EAPF e sobre 
diferentes situações de cultura. 

Devem realizar-se em zonas vazias de possíveis obstáculos, ao ar 
livre, com a colaboração de pelo menos duas pessoas e que uma 
delas conheça a utilização do trator e do EAPF. 

O EAPF deve estar limpo em geral, sem resíduos de tratamentos, 
não apresentando perdas ou fugas nas suas condutas ou válvulas. 
Os filtros devem estar limpos e em bom estado. 

Como ferramentas é necessário ter uma fita métrica, metro enro-
lável, copo graduado, cronómetro, escova pequena, mangueiras 
de vários diâmetros, bloco de notas, calculadora e papel hidrosen-
sível, entre outros (Fig. 10). 

práticos
Exercícios3
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Exercícios

Como equipamento de proteção aconselham-se botas de borra-
cha, luvas de nitrilo ou látex, fato de macaco de tratamento des-
cartável e óculos de proteção ocular.

3.1.Prática Nº1:
Determinação da velocidade do conjunto formado pelo trator e o 
EAPF:

.- Marcam-se sobre o terreno, com a ajuda da fita métrica, duas 
linhas separadas pelo menos 25 metros. Uma linha considera-se a 
de saída e outra a de chegada. 

.- Escolhe-se uma velocidade e rotações do motor que possa ofe-
recer 540 rotações na tdf e um ritmo de velocidade cómodo que 
permita mover-se livremente e que seja adaptada à zona. 

Figura 10. Algumas ferramentas usadas no processo de calibração. Fonte: Elaboração própria.

Fita métrica

Cronómetro

Bloco de notas Calculadora Papel hidrosensível

Mangueiras de vários diâmetros
Escova pequena

Metro enrolável Copo graduado
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.- Com a ajuda do cronómetro regista-se o tempo, em segundos, 
que demorar o trator desde o ponto de saída até à chegada. O 
conjunto deve passar pela linha de saída com uma velocidade es-
tável e não se deve parar até ter atravessado a linha de chegada. 
O ponto de referência de começo e paragem do cronómetro com 
as linhas do terreno são o suporte ou a parte extrema dos bicos 
(Figura 11).

.- A operação anterior deve realizar-se duas ou três vezes de modo 
a se poder estabelecer um tempo o mais real possível. Se somar-
mos os segundos dos tempos obtidos e se dividirmos pelo núme-
ro de vezes que se realizou o ensaio prático, obtém-se o tempo 
médio que se usa para percorrer a distância marcada. 

.- De seguida obtém-se a velocidade, em Km/h, com a aplicação da 
seguinte fórmula:

.- É imprescindível anotar a velocidade usada e o número das ro-
tações da tomada de força (TDF) para se conseguir a mesma velo-
cidade quando se realize a aplicação. 

Figura 11. Determinação de velocidade de avanço do trator. Fonte: Elaboração própria.

Início Paragem

Tempo

Trajetória

ChegadaSaída
25 m

(Distância entre linhas  (m) x 3,6) / Tempo (seg) =  Km/h
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- Recomenda-se realizar este ensaio prático com outras velocida-
des para dispor de um leque de velocidades sempre úteis na apli-
cação. 

- As Tabelas I e II, resume-se os exemplos em velocidades diferentes:

ENSAIO Distância entre marcas (m) Tempo gasto em percorrê-lo (seg)

1º 25 6

2º 25 6,3

3º 25 5,9

MÉDIA (6+6,3+5,9) / 3 = 6,06 seg

VELOCIDADE
Velocidade em m /seg    25 m / 6,06 seg = 4,12 m/seg

Velocidade em Km/h 4,12 m/seg x 3,6 = 14,85 ≈ 15 Km/h

Tabela I – 1ª Prática: determinação da velocidade do tractor com EAPF.

ENSAIO Distância entre marcas (m) Tempo empregue em percorrê-lo (seg)

1º 25 8

2º 25 7,9

3º 25 8,2

MÉDIA (8+7,9+8,2) /3 = 8,03 seg

VELOCIDADE
Velocidade em m /seg    25 m / 8,03 seg = 3,11 m/seg

Velocidade em Km/h 3,11 m/seg x 3,6 = 11,20 ≈ 11 Km/h

Tabela II -  1ª Prática: determinação da velocidade do tractor com EAPF.

3.2.Prática Nº2:
Determinação da velocidade do conjunto formado pelo aplicador 
e o pulverizador de costas:

.- Marcam-se sobre o terreno, com a ajuda de uma fita métrica, 
duas linhas separadas de 15 metros. Uma linha é considerada a 
de saída e a outra a de chegada.

.-  Prepara-se pulverizador de costas com metade da carga de 
água, coloca-se nas costas do aplicador. Este deve coordenar 
vários parâmetros como o seu ritmo de passo, a pressão de tra-
balho com a alavanca de carga e manter a lança sempre a uma 
determinada altura. 
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Trata-se de realizar uma prática de determinação da velocidade de 
trabalho nas condições reais de aplicação. Se se usam manguei-
ras com pistola, será útil distribuí-las ou colocá-las nas zonas de 
trabalho antes do ensaio, de modo a que a aplicação não se veja 
limitada ou afetada por falta delas.

- Com a ajuda de um cronómetro regista-se o tempo, em segun-
dos, que demora o aplicador a percorrer o espaço desde o ponto 
de saída até ao ponto de chegada. O conjunto deve passar pela 
linha de saída com uma velocidade estável e não deve ser parado 
até atravessar a de chegada. O ponto de referência de começo e 
paragem do cronómetro com as linhas do terreno é o extremo do 
pulverizador (Figura 12).

.- A operação anterior deve ser realizada duas ou três vezes de 
modo a se poder estabelecer uma média que represente um tem-
po real. Se somarmos os segundos relativos aos tempos obtidos e 
se dividirem entre o número de vezes que se realizou a operação, 
obtém-se o tempo médio necessário para percorrer a distância 
marcada.

Figura 12. Determinação da velocidade pulverizador de costas. Fonte: Elaboração própria.

Início Paragem

Tempo

Trajetória

ChegadaSaída
15 m
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- A velocidade, em Km/h, da aplicação obtém-se a partir da seguin-
te fórmula:

A velocidade obtida deve ser anotada, já que temos de a ter em 
conta no processo de calibração.  As Tabelas III e IV seguintes, re-
sumem dois exemplos:

ENSAIO Distância entre marcas (m) Tempo empregue em percorrê-lo (seg)

1º 15 17,8

2º 15 16,8

3º 15 16,3

MÉDIA (17,8+16,8+16,3) / 3 = 16,96 seg

VELOCIDADE
Velocidade em m /seg    15 m / 16,96 seg = 0,88 m/seg

Velocidade em Km/h 0,88 m/seg x 3,6 = 3,18 ≈ 3 Km/h

Tabela III, Prática nº 2: Determinação da velocidade do aplicador com EAPF.

ENSAIO Distância entre marcas (m) Tempo empregue em percorrê-lo (seg)

1º 15 13,8

2º 15 14

3º 15 13,5

MÉDIA (13,8+14+13,5) / 3 = 13,76 seg

VELOCIDADE
Velocidade em m /seg    15 m / 13,76 seg = 1,09 m/seg

Velocidade em Km/h 1,09 m/seg x 3,6 = 3,92 ≈ 4 Km/h

Tabela IV, Práctica nº 2: Determinação da velocidade do aplicador com EAPF.

.- O aplicador tem aqui uma grande responsabilidade, pelo que é 
imprescindível praticar para se fazerem boas aplicações. 

3.3.Prática Nº 3:
Determinação do caudal do bico.

Cada EAPF dispõe de bicos que trabalham a pressões e caudais 
determinados pelo seu desenho. No Quadro III pode-se obter uma 
aproximação de quais estes são com o objetivo de conhecer, por 

(Distância entre linhas  (m) x 3,6) / Tempo (seg) =  Km/h
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exemplo, que capacidade deve ter a proveta para o ensaio, para 
além de comparar o caudal obtido no ensaio com o do fabricante. 
Um desgaste de ± 10 % requer a mudança do bico. Esta prática 
pode-se realizar num EAPF com mangueira que termine em lança 
com pistola. 

.- Consideram-se os dados do fabricante do bico, pressões de tra-
balho e caudais e anotam-se estes dados num caderno. O bico só 
tem marcado o ângulo de projeção e o caudal médio quando este 
trabalha a uma certa pressão. Toma-se como exemplo um bico 
de leque que, a 3 bar, deve proporcionar um débito de 1,2 L/min.

- Enche-se o reservatório até 1/3 da capacidade, desenrola-se a to-
talidade da mangueira do seu suporte a não ser que se disponha 
de um manómetro na pistola, coloca-se a bomba a trabalhar num 
ritmo de trabalho médio-baixo, abre-se a chave da mangueira que 
estejamos a usar, coloca-se o bypass na posição aberta e, abrindo 
a pistola, ajustamos o caudal observando o manómetro até aos 
3 bar movendo o regulador de pressão do distribuidor. Com este 
procedimento regulou-se o equipamento para trabalhar a 3 bar de 
pressão (Figura 13). Aproveita-se este momento para verificar vi-
sualmente se o leque ou cone forma um espetro uniforme, já que 
se pode dar o caso de ter um caudal dentro do estabelecido mas 
uma má distribuição na linha de projeção. Neste caso, desmon-

Figura 13. Esquema de como proceder para regular a pressão de trabalho inicial.
Fonte: Elaboração própria.

Caudal de 1,2 L/minuto 3 bar

Regulador de pressão

Pistola aberta
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ta-se e limpa-se com uma escova ou susbtitui-se o bico se este não 
recuperar a sua uniformidade antes de seguir com a prática.

.- Coloca-se a proveta num lugar estável, prepara-se o cronóme-
tro e procede-se da seguinte forma: abre-se a chave da pistola, 
decorridos 1 ou 2 segundos a pressão deverá ter estabilizado, en-
tão introduz-se o caudal que sai da lança dentro da proveta regis-
tando o tempo. Decorridos 15 segundos retira-se a ponta da lança 
fechando o caudal de calda. Lê-se e anota-se o caudal obtido (Fi-
gura 14). Esta operação deve repetir-se pelo menos três vezes. A 
Tabela V reflete o processo de cálculo. O caudal obtido deve ser 
anotado para usar com o resto dos parâmetros de calibração.

ENSAIO Tempo (seg) Caudal (L)

1º 15 0,33

2º 15 0,3

3º 15 0,29

MÉDIA 0,33+0,3+0,29/3 = 0,307 L

LITROS /MINUTO 0,307 L X 4 (15 seg X 4 = 60 seg) = 1,228 L/min

± 10 % caudal nominal do bico= 1,2 L/min X 0,1 = 0,120 L /min

Permitido abaixo do nominal=  1,2 – 0,120 = 1,080 L/min
Permitido acima do nominal= 1,2 + 0,120 = 1,320 L/min

Valor obtido = 1,228 L/min a 3 bar de pressão dentro do permitido.

Tabela V, Prática nº 3: determinação do caudal de um bico.

Figura 14. Determinação do caudal do bico. Fonte: Elaboração própria.

Início Paragem

ml / 15seg
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3.4.Prática Nº 4:
Determinação da largura de trabalho de um bico para CPB (culturas 
de porte baixo) ou CPA (culturas de porte elevado ou alto).

Longitude em metros da projeção do caudal do bico sobre o obje-
tivo. Esta prática é válida para CPB e CPA com pistola, seja de um 
pulverizador de costas, carrinho ou de uma instalação fixa.

Os dados do fabricante do bico, pressões de trabalho, caudal, altura 
de trabalho em relação à cultura alvo anotam-se em caderno próprio. 
O bico só tem marcado o ângulo de projeção e o caudal médio para 
uma determinada pressão. Toma-se como exemplo um bico cónico 
que a 2,5 bar oferece um caudal de 0,8 L/min a uma altura de 0,50 m.

Enche-se até 1/3 da capacidade o reservatório, coloca-se a bomba 
em funcionamento a um ritmo de trabalho médio-baixo, abre-se a 
válvula da mangueira que se esteja a empregar, coloca-se o bypass 
na posição de fechado e abrindo a pistola ajusta-se o manómetro a 
2,5 bar, ao mover o regulador de pressão no distribuidor. Com isto 
regulou-se o equipamento para trabalhar a 2,5 bar de pressão.

Desenha-se no terreno plano uma linha sobre a qual se realizará a 
pulverização.

Com a ajuda de uma fita métrica coloca-se o extremo do bico a 50 
cm do solo.

Abre-se a torneira da pistola, decorridos 1 ou 2 segundos a pressão 
estabilizar-se-á e é então que, mantendo a altura anterior, se pas-
sa sobre a linha previamente marcada. Para manter esta altura de 
maneira constante pode-se colocar na lança um arame que não in-
terfira com a projeção mas que toque a superfície alvo. No caso do 
bico ser de fenda ou de leque pretende-se que a projeção e a linha 
marcada sejam paralelas.

Mede-se o comprimento da superficie molhada sobre a linha marca-
da e com isto obtém-se a largura de trabalho deste bico em particu-
lar para uma determinada altura. 
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Anota-se num caderno que, segundo as condições de pressão de 2,5 
bar, caudal de 0,8 L/min e a altura de 50 cm, a largura de trabalho 
deste bico cónico é de 0,65 m (Figura 15A).

Os equipamentos de pulverização hidropneumática ou atomizador 
de costas requerem um conhecimento prévio do caudal e da largura 
de trabalho, em função das RPM do motor, para realizar um trata-
mento eficaz em CPA. Devem ser feitos ensaios de acordo com dife-
rentes regimes do motor, com distâncias do objetivo próximas às de 
trabalho, velocidades de avanço conhecidas pelo aplicador e verifi-
car caudais para saber que a aplicação está dentro do estabelecido 
(Figura 15B).

Figura 15A: Cálculo da largura de trabalho de um bico. Fonte: Elaboração própria.

Linha de 
medição

Largura de
trabalho

Fita métrica

0,65 m

0,50 m

Figura 15 B: Fatores que influenciam a 
aplicação com pulverizador hidropneu-
mático ou atomizador de costas. 
Fonte: Elaboração própria.
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3.5.Prática Nº 5:
Determinação da largura de trabalho de um pulverizador de car-
rinho de tratamento para cultura de porte alto ou elevado (CPA) 
ou tutorada.Isto é, um comprimento da projeção vertical resultan-
te da soma dos caudais dos bicos sobre o alvo. Ambos os lados 
devem ser iguais. 

Quando se calibra uma barra porta-bicos regista-se na cultura: a 
sua altura vegetal; a distância entre filas, assim como o ângulo do 
jato do bico; a distância ao alvo; e a largura da barra (Figura 16). 
Isto significa que uma barra se pode adaptar para umas condições 
particulares de uma cultura ou pode oferecer a possibilidade de 
adaptação a culturas tutoradas diferentes, mediante a realização 
de algumas regulações.

No seu desenho (da barra) pode incluir-se uma peça giratória 
que albergue até três bicos diferentes, de maneira que cada um 
ofereça um ângulo de projeção com uma determinada distância 
à cultura e deve-se dispor a barra vertical de modo a possibilitar 
regular esta distância para além da altura. A finalidade é que não 
se sobreponham os jatos dos bicos contíguos (Figura 16) antes de 
chegar à cultura ou que saiam por cima ou por debaixo massa ve-
getal. Para esta práctica utiliza-se um carrinho regulável.

A práctica consiste em:

- Anotar-se num caderno os dados relativos a: número de bicos 
por lateral, pressões de trabalho, caudal, distância de trabalho ao 
objetivo. O bico apenas tem marcado o ângulo de projeção e o 
caudal médio a uma certa pressão. Toma-se como exemplo um 
pulverizador com três bicos por lateral, cada um deles do tipo có-
nico que a 2,5 bar oferece um caudal de 0,8 L/min a uma distância 
do objetivo de 0,50 m e com um largura de trabalho de 0,65 m.

- Carrega-se o reservatorio até 1/3 da capacidade, coloca-se o 
equipamento na posição de trabalho com todos os bicos iguais, 
coloca-se a bomba a trabalhar num ritmo médio-baixo, abre-se 
a válvula da mangueira que alimenta o pulverizador e a válvula 
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deste, ajusta-se o manómetro a 2,5 bar movendo o regulador de 
pressão do distribuidor. Com este procedimento regulam-se to-
dos os bicos para trabalhar à pressão indicada.

Aproveita-se para visualizar a homogeneidade dos jatos e a orien-
tação de cada um dos bicos em ambos os lados do carrinho. Têm-
se em conta aqueles bicos que visualmente não ofereçam unifor-
midade.

- Fecha-se a válvula do pulverizador e desliga-se a bomba de im-
pulsão.

- Desmontam-se e limpam-se com uma escova ou substituem-se 
os bicos que visualmente não funcionam corretamente.

Figura 16: Determinação da largura de trabalho utilizando carro porta-bicos.
Fonte: Elaboração  própria.

Largura do carrinho Distância ao alvo

Largura de 
trabalho (m)

Distância entre as superfícies de culturas (m)

Distância entre filas

simetría
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- Depois volta-se a por a bomba em funcionamento, abre-se a vál-
vula de alimentação do pulverizador, verifica-se a pressão de tra-
balho e mantêm-se os 2,5 bar iniciais.

- Com a ajuda de uma fita métrica metálica enrolável, faz-se a me-
dição perpendicularmente desde a barra á superficie do terreno 
e entre os bicos até ao ponto médio de corte das duas projeções 
destes no terreno. 

- Esta distância obtida, 0,5 m para esta prática, será a que deve ha-
ver entre os bicos e a cultura em ambos os lados do pulverizador.

- Estende-se uma fita metálica de metro paralela à barra e vai-se 
separando até chegar ao ponto de corte dos jatos. Coloca-se a ex-
tremidade da fita métrica na parte inferior que projeta sobre a 
cinta e o mesmo pela parte superior, obtendo assim a altura ou 
largura de trabalho. Se tiver três bicos e se estes cumprem os cri-
térios de desenho, esta medida deve ser de 0,65m x 3 = 1,95 m.

Em culturas tutoradas em estufa deve-se colocar entre as filas 
algum mecanismo que faça de guia central ao pulverizador com 
porta-bicos, de modo a que permita que este se desloque ao lon-
go da fila mantendo a distância em ambos os lados da cultura por 
igual.  Para esta prática apenas faltaria colocar o pulverizador so-
bre a guia central e regular cada uma das barras na distância de 
trabalho dos bicos à cultura obtida de 0,50 m e para uma altura de 
vegetação de 1,95 m.

Esta prática também é aplicável para determinar a altura ou lar-
gura de trabalho num EAPF do tipo de pulverizadores suspensos, 
rebocados ou autopropulsionados que tratem culturas tutoradas 
em estufa ou ao ar livre, com barras em forma de U.

Em algumas ocasiões, no desenho das barras ou segmentos 
porta-bicos, tem-se em conta que os jatos podem sobrepor an-
tes de chegar à massa vegetal, como ocorre nos EAPF do tipo 
hidro pneumático. A largura de trabalho delimita-se pelos limites 
inferior e superior de trabalho no conjunto dos jatos. Inclusive, 
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pode-se dispor, dentro de um mesmo material ou segmento, de 
bicos de diferentes caudais em função da distribuição de maior 
ou menor massa vegetal, com respeito à vertical, mas mantendo 
simetria entre as duas laterais (Figura 17).

3.6.Prática Nº6:
Controlo de lagartas em culturas de alface.

6-1 PARTE TEÓRICA.
.- Características do PF a usar:

Tipo de culturas a aplicar Hortícolas alface

Tipo de agente a controlar Insetos lagartas

Forma de atuação Ingestão

Tipo de apresentação [WP] Pó molhável. Sólido

Modo de aplicação Líquido Pulverização

Dose de aplicação
1-2 Kg/ha

500-1000L/ha

Tabela de dados VI, 6ª Prática: Dados provenientes do rótulo do PF.

Figura 17: Setores de bicos que sobrepõem o jato. EAPF hidropneumático. Fonte: Elaboração própria.
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.- Características da cultura:

Tipo de cultura CPB (porte baixo) Alface

Compasso de plantação Camalhões 4 fileras de 0,65 m x 10 m

Superficie de cultivo 4 fileiras  0,65 x 10 = 26 m2

Tabela de dados VII, 6ª Prática: Dados do tipo de cultura.

.- Cálculo da quantidade de calda necessária:

Equipamento de aplicação é um pulverizador manual de costas, 
pelo que se podem fazer os cálculos para obter a calda necessária:

Dose de aplicação 1-2 Kg/ha     500-1000L/ha

Superfície a tratar 26 m2

Cálculos com regra de três simples
(26 m2 x 2Kg) /10000 m2 = 0,0052 Kg

(0,0052 Kg x 500 L)/ 1Kg = 2,6 litros

Quantidade de PF a utilizar 5,2 g

Quantidade de calda a usar 2,6 litros

Tabela de dados VIII, 6ª Prática: Cálculo da calda necessária.

Figura 18: Cultivo de alfaces, apresentação no terreno. Fonte: Elaboração própria.

10 m

0,65 m0,65 m0,65 m0,65 m
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Trata-se de realizar a aplicação de um PF em pulverização líquida 
sobre CPB (cultura de baixo porte). Segundo o Quadro II, podem-se 
utilizar quatro tipos de EAPF dentro do grupo de pulverizadores hi-
dráulicos em função do tipo de saída em lança com pistola.

A quantidade de calda a utilizar é de 2,6 litros. Logo, é mais fácil 
realizar esta operação com um equipamento autónomo de costas, 
seja ele motorizado ou manual com umas pressões de trabalho 
que oscilam de 1 a 5 bar e capacidades comprendidas entre 5 e 20 
litros, segundo se pode ver no Quadro III.

Para aplicações insecticidas ou acaricidas, recomenda-se um bico de 
fenda ou de leque, os quais proporcionam caudais de 0,2 a 5 L/min 
com um tamanho de gota de 150 a 350 µm e de 20 a 30 gotas/ cm2  

Finalmente, escolhe-se como EAPF um pulverizador de costas manual 
de 10 litros de capacidade que é capaz de proporcionar até 5 bar de 
pressão (Figura 19).

Figura 19: Pulverizador hidráulico manual de costas. Fonte: Elaboração própria.
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6.2 TRABALHO COM PARÂMETROS DE CALIBRAÇÃO. 

EXEMPLO 6.2.1

Os parâmetros a utilizar são:

Dose – Largura de trabalho – Caudal e pressão – Velocidade de 
avanço

Para este primeiro caso estabelecem-se como fixos os parâmetros 
da dose estabelecida pelo PF, a largura de trabalho dado por um 
bico em particular (altura objetivo 0,4 m) e a velocidade de avanço 
média do aplicador, sendo o parâmetro a averiguar o caudal:

Dose do PF 1000L/Ha

Largura de trabalho 0,65 m.

Velocidade de avanço 3 Km/h

Caudal X

Constante 600

Tabela de dados IX, 6ª Prática: Caudal.

Caudal = Dose (L/Ha) x Largura de trabalho (m) x velocidade de avanço 
(Km/h) / 600.

Caudal= (1000 L/Ha x 0,65 m x 3 Km/h) / 600 = 3,25 L/min

É assim necessário dispor de um bico que proporcione um caudal 
de 3,25 L/min. Observando a tabela do catálogo, deve localizar-se 
algum que se aproxime deste caudal a uma determinada pressão. 
Esta pressão deve ser proporcionada pela franja de pressões que 
o equipamento pode oferecer.

EXEMPLO 6.2.2

Os parâmetros a utilizar são:

Dose – Largura de trabalho – Caudal e pressão – Velocidade de 
avanço.
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Para este segundo exemplo estabelecem-se como fixos os parâ-
metros da dose estabelecida pelo PF, e os dados do tipo de bico o 
qual a uma certa pressão (catálogo 3 bar) proporciona um caudal 
com uma largura de trabalho determinada, sendo o parâmetro a 
determinar a velocidade do aplicador:

Dose de PF 1000L/Ha

Largura de trabalho 0,65 m

Velocidade de avanço X

Caudal 1 L/min

Constante 600

Tabela de dados X, 6ª Prática: Velocidade.

Velocidade=(Caudal L/min x 600) / Largura de trabalho  (m) x Dose (L/Ha) 
=  Km/h

Velocidade = (1 L/min x 600) / (0,65m x 1000 L/Ha) = 0,92 Km/h

Nestas condições é o aplicador o que deve conhecer as condições 
de aplicação (prática 2) para uma velocidade aproximada a 1 Km/h.

6-3 PREPARAÇÃO DO TRATAMENTO

Toma-se a decisão de colocar em prática o exemplo 6.2. Reconhe-
cem-se os dados obtidos e necessários no campo:

Dose do PF 1000L/Ha

Largura de trabalho 0,65 m

Altura ao alvo 0,40 m

Velocidade de avanço 1 Km/h

Caudal 1 L/min

Pressão 3 bar

Superfície a tratar 26 m2

Quantidade de PF a utilizar 5,2 g

Quantidade de calda a utilizar 2,6 litros

Tabela de dados XI, 6ª Prática: Resumo de cálculos.
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No local de trabalho deve ter-se todo o material necessário, como 
o EAPF devidamente preparado (com combustível no caso de este 
ser motorizado), o PF, água para a calda, os meios como uma pro-
veta ou balança para pesar a quantidade de PF necessário, os EPI 
necessários, pelo menos 15 litros de água para limpeza pessoal e 
algumas ferramentas. 

Uma vez no campo devemos fazer o seguinte: 

.- Estabelece-se um trajeto a percorrer com o EAPF por toda a zona 
a tratar, para este caso é difícil já que se trata de 4 camalhões ou 
filas de 10 metros de largura cada um (Figura 20). 

.-Selecionam-se 5 ou 6 papéis hidrossensíveis que se vão interca-
lar entre as folhas da cultura desde o exterior desta.

- O pulverizador de costas deve ter as alças para as costas bem re-
guladas para que fique estável nas costas do aplicador, de manei-
ra a este chegar com facilidade ao manípulo de agitador-pressão e 
lança antes de aplicar a calda. É aconsehável o aplicador ter colo-
cado pelo menos umas luvas descartáveis de nitrilo ou látex.

- De seguida veste-se os EPI com as botas, fato de proteção, más-
cara, luvas e óculos normalizados para este tipo de trabalho.

Figura 20: Trajetória proposta de aplicação. Fonte: Elaboração própria.

Trajetória de
aplicação
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- Carrega-se o depósito do pulverizador de costas com 1 ou 2 litros 
de água. 

.- Com a ajuda de uma balança pesam-se os 5,2 g necessários de 
PF e introduzem-se no depósito principal.

- Adiciona-se a água restante até completar os 2,6 litros de calda 
observando o indicador do depósito do pulverizador de costas.

- Fecha-se a tampa superior e agita-se balançando de um lado 
para o outro o pulverizador de costas durante uns minutos para 
melhorar a mistura e a repartição do PF na água.

- Depois o pulverizador é colocado sobre as costas, ajustam-se as 
cintas de sujeição e colocam-se as mãos sobre à válvula de pressão 
e pistola.

- Uma vez na zona onde se vai realizar o tratamento aplica-se um 
movimento à válvula de pressão do agitador observando o manó-
metro da pistola até chegar à pressão de trabalho do bico, ou seja 
3 bar para esta prática.

- Coloca-se o bico no ponto de começo, assegura-se que se man-
tenha a distância à cultura de 0,40 m e abre-se a válvula da pistola 
começando a avançar à velocidade estabelecida de 1 Km/h, asse-
gurando com um movimento da alavanca de pressão do agitador 
que o manómetro permaneça nos 3 bar.

- Sabendo que os parâmetros determinados na calibração e a colo-
cação em prática foram corretos, quando se terminar de percor   rer 
o trajeto estabelecido deve sobrar calda no reservatório do pulve-
rizador. 

- De seguida, retiram-se os papéis hidrosensíveis da cultura para 
depois estudá-los com mais atenção. 

- Sem se deslocar do local de trabalho procede-se ao enxagua-
mento do equipamento; abre-se a tampa, adiciona-se 1 litro de 
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água, fecha-se a tampa, agita-se com um movimento pendular 
para a esquerda e direita o pulverizador durante uns minutos, dá-
se um pouco de pressão e deposita-se o sobrante sobre a cultura 
a uma maior altura da aplicação e pela zona de início. Com isto 
elimina-se a concentração da calda nas paredes internas do depó-
sito, a bomba, as condutas e a pistola sem repercutir na dose de 
aplicação. Se possível proceder-se-á à limpeza pelo exterior com 
água de pressão. 

- De seguida recolhe-se o EAPF deixando-o preparado para trans-
porte e para o guardar num lugar definido para tal.

- É o momento em que o aplicador despe os EPI ao mesmo tempo 
que se limpam luvas, óculos, máscara (sem filtros) e botas. Depois 
este deve lavar as mãos e a cara.

- Volta-se a recolher os diferentes papéis hidrosensíveis e colo-
cam-se de modo a que se possam observar todos juntos, com-
provando então que mostram uma uniformidade semelhante e 
que a repartição de tamanhos das gotas por unidade é a desejada 
inicialmente. Com menos de 20 a 30 impactos por centímetro qua-
drado. A Figura 21 mostra um exemplo, sendo os papéis A e B os 
mais equilibrados. Os papéis C e D denotam um excesso, ou por-
que não se colocaram corretamente, ou porque o equilíbrio entre 
as gotas grandes e finas não é o correto no bico.

Figura 21 - Padrões de tamanho e grau de recobrimento das gotas em papel hidrossensível. 
Fonte: Junta de Andalucía
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São as peças de pequeno tamanho situadas no extremo da lança 
ou pistola ou sobre as barras condutoras da calda.  São respon-
sáveis por romper a veia líquida em diferentes tamanhos de go-
tas e forma, determinados pelo seu desenho e pela pressão de 
trabalho. Proporcionam um caudal (litros/minuto) em função da 
franja de pressão (bar, Kg/cm2) de trabalho. São os responsáveis 
por conseguir um ótimo recobrimento e penetração da calda pro-
jetada sobre o alvo ou objetivo. 

Estas pequenas peças estão reguladas por normativas que garan-
tem a sua funcionalidade. É por isso que hoje em dia se podem 
encontrar peças de muitos tipos e características específicas para 
cada necessidade. 

Um EAPF traz consigo um ou vários bicos para cubrir as necessi-
dades do seu desenho. Em alguma altura poderá ser necessário 
mudar ou substituir as peças que se desgastam com o uso. É ne-
cessário que o aplicador as conheça para que, na hora de as subs-

Bicos
Anexo I.4
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tituir, assegure uma correta aplicação, podendo inclusivamente 
fazê-lo com o objetivo de melhorar por exemplo a sua durabilida-
de, tamanhos das gotas, pressões de trabalho e caudais, o que vai 
ter como consequência melhorar a aplicação, sempre dentro das 
possibilidades que o equipamento ofereça.

4.1.Material de fabrico dos bicos.

Fabricam-se em diferentes materiais de maior dureza e durabili-
dade, sendo os menores os de cerâmica < de aço inoxidável < de 
plástico < de latão. Recomenda-se verificar o caudal do bico deco-
rridas 40 horas de uso, de modo a que se o seu desgaste for supe-
rior ± 10 %, aconselha-se renová-lo. A sua durabilidade depende 
também em grande medida do grau corrosivo do PF.

4.2.Tamanho das gotas.

Uma das características a ter em conta são os diferentes taman-
hos das gotas que são capazes de proporcionar, dados que nos 
proporcionam os catálogos ou manuais de instruções dos bicos 
ou máquinas. 

Estabelece-se que as gotas finas são aquelas que têm um diâme-
tro comprendido entre 90 e 200 µm, as médias entre 200 e 300 µm 
e as grossas entre 300 e 450 µm (figura 22).

Figura 22: Tamanhos de gotas mais 
usados na aplicação de PF’s. Fonte: 
Elaboração própria.
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Atendendo ao tipo de agente a controlar, podem-se estabelecer 
um tamanho de gotas recomendáveis que vão de 90 a 200 µm 
para fungicidas (gotas finas), de 200 a 350 µm para os insecticidas 
ou acaricidas (gotas médias) e de 350 a 600 µm para herbicidas 
(gotas grossas). 

Atendendo a como o PF se comporta na planta, este requer ta-
manhos de gotas que vão de 100 a 150 µm para os de contato 
ou penetração e de 150 a 250 µm para os sistémicos. O grau de 
recobrimento estabelece-se em 50 a 60 Nº gotas/cm2 para os pri-
meiros e de 30 a 40 Nº gotas/cm2 para os segundos.

Atendendo ao grau de recobrimento, o Código FAO recomenda 
para as aplicações de insecticidas entre 20 e 30 gotas /cm2 e para 
os fungicidas entre 50 e 70 gotas/cm2. Com os papéis hidrossen-
síveis bem colocados entre as zonas de aplicação e uma vez con-
cluído o tratamento, pode-se saber se o grau das gotas é o correto.

Como exemplos orientativos estabelece-se que: em aplicações de 
porte alto e alta densidade foliar, deve haver um equilíbrio entre 
os tamanhos das gotas para conseguir que as gotas movam a fo-
lhagem externa de modo que as pequenas consigam penetrar no 
interior. Também pode exigir que o bico proporcione uma gama 
maior de gota fina quando se trate de culturas de porte baixo com 
pouca densidade ou profundidade da vegetação. A aplicação é 
menos exigente relativamente ao tamanho das gotas quando a 
aplicação é sobre o solo. 

4.3.Tipo de bicos.

Atendendo à forma que adota o jato de projeção que sai pelo ori-
fício do bico, estabelecem-se vários tipos:

De jato plano de leque ou de fenda: dispõe de uma saída calibrada 
em forma alargada que lhe permite criar um jato em forma trian-
gular ou de plano. A mudança de pressão produz uma mudança 
no ângulo de saída e no caudal, mas mantém medianamente 
constante o tamanho da gota. (Figura 23).
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De jato cónico ou de turbulência: dispõe de uma saída calibrada em 
forma de difusor que lhe permite criar um jato em forma de cone que 
pode estar totalmente cheio de gotas, de modo que a projeção adqui-
ra a forma de um círculo ou as gotas possam estar a circular pela face 
exterior do cone, de modo que a projeção adquira a forma de um aro. 
Estes últimos também são conhecidos como bicos em forma de cone 
oco. Têm grande poder de penetração na massa vegetal. A mudança 
de pressão produz uma mudança no tamanho das gotas, mantendo 
constantes o ângulo de saída e o caudal. (Figura 24).

Figura 23: Bico de jato plano ou de leque ou de fenda. Fonte: elaboração própria.

Pressão: 1 - 8 bar
Caudal: 0,2 - 5 L /min
Gotas: 150 - 350  µm
Nº gotas/cm2: 20 - 30
Tratamento aconselhado:
·Insecticidas
·Acaricidas
·Herbicidas

Altura de trabalho (m)

Largura de trabalho (m)

Figura 24: Bico de jato cónico ou de turbulência. Fonte: Elaboração própria.

Pressão: 2 - 40 bar
Caudal: 0,2 - 5 L /min
Gotas: 100 - 150 µm
Nº gotas/cm2: 50 - 70
Tratamento aconselhado:
·Fungicidas
·Insecticidas

Altura de trabalho (m)

Largura de trabalho (m)
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De espelho ou de choque: o líquido saí por um orifício calibrado 
no qual é projetado sobre uma superficie inclinada, criando como 
consequência uma projeção em forma de capa. É um bico que 
trabalha a baixas pressões e cria tamanhos de gotas grossas. É 
indicado para tratamentos herbicidas sobre o terreno. (Figura 25).

Outros tipos de bicos: agrupam-se aqui uma série de bicos que 
se desenham para projetar PF ou outros produtos a um nível de 
exigência diferente dos anteriores, tais como:

.- Bicos antideriva, que dispõem de uns orificios pelos quais con-
seguem incorporar ar do exterior ao jato antes da sua saída, crian-
do uma mistura de calda e ar em forma de cortina protetora que 
orienta as gotas na sua trajetória alvo.

- Bicos de três orifícios, que projetam sob a forma de três orifícios 
grossos. São utilizados para a aplicação de fertilizantes sobre o 
terreno.

- Bicos terminais grandes, colocados no fim de uma barra horizon-
tal de tratamento de porte baixo com o objetivo de aumentar o 
ângulo de trabalho.

- Bicos invertidos, colocados normalmente no fim ou extremo de 
uma lança que penetra na massa vegetal com o objetivo de pulve-
rizar de maneira invertida, ou seja, de baixo para cima, as folhas.

Figura 25: Bico de espelho ou de choque. Fonte: Elaboração própria.

Pressão: 0,5 - 4 bar
Caudal: 0,5 - 3 L /min
Gotas: 350 - 600 µm
Nº gotas/cm2: 20 - 40
Tratamento aconselhado:
·Herbicidas

Altura de trabalho (m)

Largura de trabalho (m)
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.- Bicos terminais colocados no fim de uma barra horizontal com o 
objetivo de pulverizar o pé dos arbustos ou árvores.

Podemos estar frente a dois bicos do mesmo tipo de projeção e 
que produzam tamanhos de gotas similares, mas que trabalhem 
a pressões e caudais muito diferentes. Esta diferença resulta do 
tipo de EAPF. É por isto importante que, na hora de os renovar, 
é necessário ter especial cuidado sobre a gama de pressões que 
proporciona a bomba principal de impulsão do EAPF para esco-
lher com o bico ideal.

4.4.A deriva.

Do ponto de vista da aplicação de PF’s entende-se que existe deri-
va quando uma parte das gotas que são projetadas desde o bico 
não chegam ao seu objetivo, seja ao solo ou à massa foliar. Nor-
malmente são arrastadas para outros lugares ou dissipadas pelas 
condições atmosféricas como o vento, as altas temperaturas e a 
humidade relativa da zona de trabalho. Por norma general, reco-
menda-se não fazer tratamentos quando os valores são superio-
res a 2 m/s (7,2 Km/h) de vento, 25 graus de temperatura e 50% de 
humidade relativa. 

TIPO DE BICO PRESSÃO CAUDAL
TAMANHO DE 

GOTAS
GOTAS/

cm2
TRATAMENTO 

ACONSELHADO

JATO PLANO 
OU DE FENDA

Segundo o 
catálogo.

De  1 a  8 bar

Segundo o 
catálogo.

De 0,2 - 5 L/min

Segundo o 
catálogo.

150 – 350 µm
20 – 30 

Insecticidas 
- acaricidas – 

herbicidas.

JATO CÓNICO 
OU DE 

TURBULÊNCIA

Segundo o 
catálogo.

De 2 a 40 bar

Segundo o 
catálogo.

De 0,2 – 5 L/min

Segundo o 
catálogo.

100 – 150 µm
50 – 70 

Fungicidas –
Insecticidas.

ESPELHO OU 
DE CHOQUE

Segundo o 
catálogo.

De 0,5 - 4 bar

Segundo o 
catálogo.

De 0,5 – 3 L/min

Segundo o 
catálogo. 350 – 

600 µm
20 – 40 Herbicidas

Quadro IV. Características técnicas e de aplicação de alguns tipos de bicos.
Fonte: elaboração própria.
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EAPF -> Equipameto de Aplicação de Produtos Fitofarmacêuticos. 

CPB -> Culturas de Porte Baixo.

CPA -> Culturas de Porte Alto.

PF -> Produto Fitofarmacêutico.

UBV -> Ultra Baixo Volume. Referido a um tipo de aplicação de PF.

rpm -> Revoluções rotações por minuto. Pode referir-se às RPM 
do motor do trator, da tomada de força ou da bomba de impul-
são, entre outros.

TDF -> Tomada de força. No trator, refere-se ao eixo traseiro cen-
tral que dá potência aos equipamentos que a necessitam, sejam 
suspensos ou arrastados.

Abreviaturas
ordem pela qual aparecem no texto
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