
n~~A ~n--- ~.-.r.-' ~.;-
". ~ ~ 1'- . .~'~::..~- -- --

E RiÓDICO DE AVIACIÓN AGRíCOLA
VOlUMEN 7 NÚMERO 3

- -
. MAYOJUNIO2004



,. -

Aplicaçõesaéreasembaixo-volumescom
atomizadoresrotativQs.noBras~l:novos avanços

AaAir-

Aaplicaçãoaéreaembaixosvolumes-

tipicamente5-15Ilha - comatomizadores

rotativos,nãoénovidadenoBrasil,porem,
recentesdesenvolvimentosmostraramum

renovadointeressenestatecnologia.Baixos

volumesproporcionamaosoperadoresmel-

horianaprodutividadeereduçãodecustos

operacionais,part!cu]armenteporquea

maioria (75-80%) da frota'brasileira de

aeronavesagrícolas,de 1000aviÕes,é

compostapelomodelo[panema,quetema
capacidadedecargavolumétricalimitada

a700a950LPormaisdetresdécada,por

exemplo,osatomizadoresrotativosMicro-
nail'fM temsidousadosatravésdopaísem

umaamplagamadeculturas,taiscomo

Piper P#,-25
Propietarios de'

Pawnee

No deje que esto
le pasea Ud.

Adquiera su fuselaje permanente, kit de modificación
-'_ 1 ___&_"-__ _ r-A A 'A r"'\ nl:' .. '" n..

soja,milho,canadeaçucar,algodão,feijão,

arroz,trigo,arrozebanana.Osprodutos
aplicadostemsidousualmenteinseticidas,

fungicidas,reguladoresdecrescimentoe

algunsfertilizantesfoliares,sempreonde

odesempenhobiológicodosistemacom
seucontroledodiâmerodegotaéfreqüen-
tementesuperioraossistemasconvencio-

naisdeaplicaçãoemaltosvolumescom
bicoshidráulicos.

Umalimitaçãoatribuídaà técnica,
entretanto,eraadificuldadedousode

.atomizadoresrotativosparaaplicaçõesde

herbicidas,emfunçãodanecessidadede

usargôtasgrandes,freqüêntementeacima
de250umemdiâmetroVMD,Amaioriados

atomizadoresrotativos,atéomomento,não

sãoindicadosparausocomherbicidaspar-.
ticularmentenasaeronavesdeasafIXa'rápi-
das,ondeavariaçãodotamanhodegota
estálimitadaà faixade50-200um.VMD

(DiâmetroMédioVolumétrico).Preocu-

.paçõesarespeitodaderivaquandousando
gotasmenores,particularmenteaolongo
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dascabeceirasdaslavouras,temsido

também,umarestriçãoparaa retomadada

técnicapelosoperadoresaeroagrícolas.
Aplicaçõesaéreasdeherbicidastêm

tambémaumentadoconsideravelmente

aolongodotempoeosoperadorestêm

sidorequisitadosausaraltosvolumesde

aplicaçãoegotasmaioresparacompensara
deficiênciadosequipamentosempropor-
cionaraplicaçãodequalidade,mantendoo

diâmetrodegotasobcontrole.

UmexemploestánoestadodoRio
GrandedoSul,oestadomaisaoSuldo
Brasil,ondeaoredorde90%dasaplicações
aéreasseconcentramemlavourasdearroz

irrigadoedesoja.Emalgumasregiõesdo
estadoaslavourasdearrozesojaconvivem

ladoalado,namesmaépoca.Nalavoura

dearroz,querepresentamaisde1milhão
dehectaresplantadosnoestado,aprincipal

aplicaçãoéadeherbicidas(emtomode
50%daáreaaplicadaemarroz),seguida
porfertilizantesgranulados,inseticidase

fungicidas.Naculturadasojasãofeitas
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aplicaçõesdeinseticidas,herbicidas(par-
ticularmenteprodutosdessecantes,comoo

glifosato)efungicidas.
Durantea"safra"200312004,

aempresabrasileiraAgrotecLtda
(www.agrotec.etc.brOcoordenouumasérie

detestesdeaplicaçãosobrelavourasde

arroznaqueleestado,aplicandoherbicidas
comonovoatomizadordebaixaderiva

MicronairAU5000LD.
Oslestesforamconduzidosutilizando

aeronavesdasempresasTerraAviaçãoAgrí-

cola,deCachoeiradoSuledaNilzAviação

Agrícola,dePantanoGrande.Aregiãoonde
operamestascompanhiascaracteriza-se

comosendodepequenasoumédiasáreas
decultivo,comgrandesdistânciasmédias
entreaslavouraseaspistas.

Atendendoànecessidadeexpostapelos

proprietáriosepilotosdasduasempresas,
julio Kampf(TerraAviaçãoAgrícola),

ValdomiroSchrammeVilorHugoNilz (Nilz

AviaçãoAgrícola),foramtraçadososobjeti-
vosaserematingidospelotrabaUlo:

a) Reduçãodovolume-deaplicação

para1q-15Ilha,visandomelhorara
produtividadedasaeronaves,execução
dotratamentonomomentocertoeainda

manterou iricrementaraeficáciabiológica
dosprodutos.

L\ II~___~_~__~___1__:__11_--"__I...

tivosparatodasasaplic.ações(fungicidas,
herbicidase inseticidas),visandominimi-

zaro tempogastona trocaouajustedos
equipamentos.

c) ReduziraderivaprinCipalmente

quandoaplicandoherbicidas,mediantea
reduçãodovolumerepresentadoporgotas

pequenas,abaixode150umdediânletro.

d) Usarodiâmetrodegotamaisade-

quadoacadasituação,emfunçãodopro-

duto,doalvoedascondiçõesatmosféricas,.
bemcomopodervariarrápidaefacilmente

odiâmetrodagotaporumsimplesajuste
nosatomizadores.

OnovoatomizadorMicronair

AU5000LDconsistedeumconjuntode
discosplásticosmoldadoscomprecisão,
combordasserrilhadasquepermitema

produção controlada de gotasmesmonas .
altasvazões(IImlnuto),características

dasaplicaçõesaéreas.Odiâmetrodos
discosédeapenas6511Im,reduzindoa

velocidadetangenCialnabordadodisco,
quandocomparadocomatelametálica
padrãodoAU5000.Isto,juntamentecom

umdefletordear acopladoaoconjunto
dediscos,evitaa'quebrasecundáriadas

gotas,poiselasnãosãojogadasdireta-
mentenacorrentedeardealtavelocidade,

reduzindoassimafraçãodegotasfinasea

Julio Kampf (TerraAviação), TimSander (Micronair) e EduardoAraújo (Agro-

tecI, durante os testes.
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:ng. Agr. FernandoHoerbe e o Edu-

~rdo Araújo, analisando a deposição

10S cartões hidrosensíveis.

do alvo. O AU5000W é intercambiável com

a tela metálica padrão mediante simples

remoção de três parafusos. Ele é capaz

de produzir gotas na faixa de 80um VMD

até 400um VMD ou até um pouco mais,

dependendo da necessidade da aplicação,

simplesmente modificando o ângulo das 3

pás de cada atomizador, o que faz com que

a velocidade de rotação varie, por exemplo,

de 5000 I]Jm 000-150 um para insetici-

das) a 1500 I]Jm para gotas grandes (em

tomo de 3oo~ooum para herbicidas).

Um conjunto de 8 atomizadores foi

instalado em um lpanema EMB 201A, da

'lerra Aviação Agrícola e dois conjuntos
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OPERADORES DE DROMADER
Dn motor con overhaul en fábrica WSK-PZI.Dromader se

encuentra en stock en

~I:.n '..&;aJB'~~
(CANADA) LTO.

AIR REPAIR INC
CLEVELAND,

MISSISSIPPI USA _
Cortesía de

AERO RECIP (CANADA) LTD.

El motor tiene un sól0 overhauI,completo con todos 105

accesorios normales y disponible para entrega

VMD 1% '-OIume distribulion

w~wm~_=~~~~~~~~~~
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foraminstaladosemdoisCessnaAgTruck,

daNitzAviaçãoAgrícola...

Umasérieextensivadetestesdedepo-
siçãofoiconduzida,utilizandocartõeshidro

sensíveisanalisadosposteriormentepelo

softwareAgroScan@daAgrotec,testesestes

realizadosemconjuntopelostécnicosda
Agrotecepor11mSander(GerenteTéc-

nico,DivisãoMicronair),representantedo
fabricante,MicronSprayersLId,baseadana
Inglaterra.

Apósaanálisedosresultadosdetodos

ostestes,asseguintesrecomendaçõesgerais

foramefetuadas,paraosserviç~squea
seguirpassariamaserrealizados,emcaráter
real:

a) Volumesdeaplicação.Fungicidasemformulaçãoaquosa:15
litros/ha.Fungicidasemmisturacomóleo

vegetal:7-10litroslha

, .Herbicidasemformulaçãoaquosa:15
litroslha

.' Inseticidasemfonnulaçãoaquosa:10
IitrOslha.Inseticidasemmisturacomóleo

vegetal:5-10litroslha

b) Largurasdefaixa:

· Herbicidase fungicidas: 16 a 18

meti'os(dependendododiâmetromédiode

gotaecondiçõesatmoSféricas).Inseticidas:18a20metros

c) 'Diâmetrosdegota:

.Herbicidas:> 300umdediâmetro

paraevitarderiva,usandoo AU5OOOW..Fungicidase inseticidasemformu-

laçãoaquosa:.200-250micrometersVMD.Fungicidase inseticidasformulados
comóleo:150-200micrometersVMD

d) Alturadovôo:

.3 - 4 metrospara todasasaplicações

Variaçõesemtornodosvaloresacima

foramadotadaspelosoperadoresaolongo

da"safra",emalgumascircunstâncias
particulares.

Paraumamelhoruniformidadede

faixa,foi necessárioposicionarosatomiza-

doresemumadistribuiçãoassimétricaao
longodasbarras.Umgráficodedeposição

típico,obtidocomacolúiguraçãofinal,é
mostradoaseguir(aeronaveIpanemaEMB
20IA):

Emtodasasaplicaçõesdeherbicidasfoi

utilizadooatomizadorAU50ooW.Jápara
asaplicaçõesdeinseticidasefungieidas,
foi empregadooatomizadorcomatela

metálicaconvencional.Nasaplicações
deherbicidas,mantidofixoovolume

deaplicaçãoem 151A1a,odiâmetrodas

gotaspassouaserajustadodeacordo

comasnecessidadesdoprodutoaplicado
edascondiçõesatmosféricasreinantesno

momentodaaplicação,Assim,aolongode

ummesmodia,o ângulodaspásvariava,
porexemplo,desde55grausaté75graus,

dependendoseomomentoexigiagotas
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O VMD50 neste caso foi de 450um.

menoresoumaiores.Ográficoaseguir

demonstraa reduçãodasgotas'finas',que
poderiamsofrergrandederiva,analisando

adeposiçãodecartõessensíveiscolocados

emumalavouradearrozduranteaplicação
deherbicidas.Verifica-sequemenosde
1.3%dovolumeéconstituídoporgotas

abaixode150um.Oângulodaspás,na
situaçãomostrada,foi de75graus.

Ostresaviõesoperaramaolongo
~asafra200312004usandosomenteos

atomizadoresrotativosMicronair.Apenas

quandoforamaplicadosprodutossólidos
foi riecessário,naturalmente,removeros
alomizado$.Elesforamutilizadosem

umaamplagamadeprodutos(herbicidas,

fungicidas,inseticidas,fertilizantesfoliares
emisturasentreeles),tantoemlavourasde

arrozirrigadocomosoja,tratandoaOredor
de28.000hectaresemambasculturas,

apenasconsiderandoosprodutoslíquidos.

Importantedestacarqueasaplicações

Vista lateral dos AtomizadoresAU5000LDinstalados no avião.

Diagráma do kit para montagem retroativa do atomizadorAU5000LD.

emsojaincluíramapulverizaçãodefun-

gicidasvisandoocontroledarecentemente

introduzidadoençadenominada"Ferrugem
Asiática",causadapelofungoPhakopsora

pachyrhizi.
Osresultadosobtidosatéomomento

têmsidoanimadores,semproblemasde

qualidadedeaplicaçãoesemincidentes

reportadosdederivaoucontaminaçãofora
dasáreas-alvo.

Anecessidadedemanutençãodosato-
mizadorestemsidomínimaatéomomento

eambosoperadoresTerraAviaçãoAgrícola

LtdaeNitzAviaçãoAgrícolareportaranl
significativosincrementosnaprodutivi-

dade,quesuperouosistematradicional
deaplicação-comvolumesmaiselevados

- emaproximadamente30%.
Oquadroaseguirmostraosnúmeros

referentesaousodostrêsconjuntosde
atomizadoresduranteasafra200312004:

Áreaaplicada(hectares),com AU5000e
AU50ooLD,200312004


