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Micronair- Jídermundialemtecnologiade
atomizadoresrotativos
Há muitos anos os produtos .

Micronair têm sido sinônimos de

inovação e qualidade e vêm revo-
lucionando a aplicação aérea na
agricultura em todo o mundo.

A Micronair é líder mundial na

fabricação de atomizadores ro-
tativos para uso em aeronaves e
pioneira no desenvolvimento de
aplicações aéreas a baixo e ultra-
baixo volumes (UBV) nos últimos
40 anos.

A Micronair, que faz parte do
grupo Micron Sprayers Ltda,
baseado na Inglaterra, oferece
uma ampla gama de atomizadores
especializados - eólicos e elétricos
- bombas, monitores de aplicação,
turbinas medidoras de vazão, siste-
mas completos de pulverização
tipo "Pod" e conjuntos de barras
para operações de controle de
uma grande variedade de pragas e
doenças.

Os atomizadores rotativos

Micronairinstalado emumbimotorIs-

landerBN2 paracontroledemosquitos
em KeyWest,Flórida.

o AT-50I dosIrmãosMorenopulveri-
zandosojanaArgentina.

Micronair conferem ao operador
a capacidade de fazer aplicações
precisas a baixos vol~mes, tipica,-
mente de 1-30 Ilha com diâmetros

de gotas consistentemente ajusta-
dos e uniformes. Isto permite
que diferentes tamanhos de gotas
sejam selecionados, de acordo
com os requisitos do alvo - uma
técnica conhecida como Aplicação
com Controle de Gota (CDA). A
capacidade de pulverizar eficiente-
mente a baixo-volumes oferece

ao operador produtividade sem
precedentes, reduzindo custos e
atendendo o melhor momento

para as aplicações.
Os atomizadores rotativos Mi-

cronair são usados rotineiramente

no controle da Ferrugem Asiática
da Soja no Brasil e Argentina. No
mundo todo, são ~sados também

em aplicações ém cereais; em cu.l-
turas de frutíferas, como bananas;
em florestas; em saúde pública, no
controle de mosquitos, assim como
no controle de pragas migratórias
como gafanhotos.

Os atomizadores Micronair são

exportados regularmente para mais
de 100 países e têm uma rede de
distribuição global abrangendo as
Américas, Europa, Austrália, África
e Oriente Médio. Uma equipe
de venda poliglota está apta a
se comunicar em várias línguas.
Treinamento e suporte técnico
são freqüentemente conduzidos
localmente, a campo. Informa-
ções técnicas e manuais podem
ser baixados de nossa página na
Internet, em vários idiomas, o que
também inclui guias para seleção
de produtos, de forma a auxiliar os
operadores na escolha adequada
do equipamento. Questões com-
erciais e técnicas são respondidas
por distribuidores locais. experien-

JúlioKéimpf,proprietárioe pilotoda
empresaTerraAviaçãoAgrícolaLtda.,
comTimSanderda Micronaire Eduardo

AraújodaAgrotec,realizandotestesde
deposiçãonoBrasil.

tes que têm conhecimento profun-
do da Aviação Agrícola. .

A Micronair é capaz de re-
sponder rapidamente às deman-
das do mercado, tanto no que se
refere ao fornecimento de equipa-
mentos como ao suporte técnico.
Muitos anos de ligação estreita
com os usuários finais e envolvi-

mento em operações de campo
asseguram que a companhia não
tem rivais com conhecimento tão

profundo da aplicação aérea e
suas necessidades.

Equipamentos e instalações de
Pesquisa e Desenvolvimento in-
cluem um analisador de partículas
Malvern, a laser, para análise do
diâmetro das gotas, espectro-fluo-
rômetro para medições da recu-
peração de produto e análise de
deriva e, ainda, equipamentos para
simular as características de atom-

ização proporcionada por uma
aeronave em vôo. Projetos auxili-
ados por computador e programas
de modelagem são usados para o
projeto de equipamentos e desen-
volvimento de produtos.

Contato regular com autoridades
governamentais, corporaçães in-
dustriais, e pesquisadores ao redor
de todo mundo, garantem que nós
estejamos sempre completamente
atualizados com os desenvolvim-

entos do ramo e a responder com
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MicronairAU5000 instalado em um Ip-
anema EMB.-20 IA pulverizando arroz.

------

Atomizador Micronair AU5000 em um

helicóptero Bell 206B.

produtos e inovações apropriadas
às necessidades de um mercado

em constante evolução.
Os componentes dos atomiza-

dores são manufaturados dentro

dos requerimentos e tolerâI;lcias
necessários a assegurar aos equi-
pamentos confi~bilidade e per-
formance consistentes. Nossas

instalações de fabricação incluem
modernas máquinas com Controle
Numérico (CNC). Cada atomiza-
dor é balanceado dinamicamente,
individualmente, para assegurar
desempenho confiável.

A empresa tem modernas
instalações, com fabricação inte-
gralmente controlada por com-
putadores, assim como sistema de
controle de estoque para assegurar
rápida entrega de equipamentos e
peças de reposição em qualquer
parte do mundo.

Na atual demanda mundial,
a tecnologia CDA Micronair dis-
ponibiliza ao aplicador aéreo pro-
fissional um método de aplicação
confiável e econômico, indo ao
encontro das necessidades de seus

clientes para atingir um controle
de pragas e doenças preciso e am-
bientalmente seguro.



Atomizadormostra

ótimodesempenho
emtestes
Resíduosdeflutriafol nasfolhasapósa lava-

gemdasmesmasemágua,deacordocomos

tratamentos,considerando-seoconjuntototal

defolhasdas3posiçõesdeamostragem.

Tratamentosug/cm2
Micronair(10Ilha c/óleo)0,017
Stol(10Ilha c/óleo)0,017
Stol(20Ilha c/óleo)0,020
Média(comóleo)0,018
Micronair(20Ilha s/óleo)0,009

Spectrum(10Ilha - 71%)0,010
Spectrúm(10Ilha - 64%)0,008
Média(semóleo)0,009

Resíduosdeflutriafolnasfolhasapósa
lavagemdasmesmasemágua,deacordocom
asposiçõesdeamostragem,considerando-
seoconjuntototaldefolhasdosdiferentes
tratamentos.

Posi~ão na planta

Comóleo

0,0436
0,0070

Semóleo

0,0222
0,0043
0,0020

Superior
Média
Inferior

Resíduomédio(ug/cm2)
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