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Aplicaçõesaéreasembaixo-volumes
com
atomizadores
rotativQs.
noBras~l:novos avanços
Aaplicaçãoaéreaembaixosvolumes-

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

tipicamente5-15Ilha - comatomizadores aeronavesagrícolas,de 1000aviÕes,é
rotativos,nãoénovidadenoBrasil,porem, compostapelomodelo[panema,quetema
recentes
desenvolvimentos
mostraramum
capacidade
decargavolumétricalimitada

daslavouras,temsido
soja,milho,canadeaçucar,algodão,feijão, dascabeceiras
arroz,trigo,arroze banana.Osprodutos
aplicados
temsidousualmente
inseticidas,
fungicidas,reguladores
decrescimento
e

renovadointeresse
nestatecnologia.
Baixos

a 700a 950LPormaisdetresdécada,
por

algunsfertilizantes
foliares,sempreonde

volumesproporcionam
aosoperadores
melhorianaprodutividade
e reduçãodecustos

exemplo,osatomizadores
rotativosMicronail'fM temsidousadosatravés
dopaísem

operacionais,
part!cu]armente
porquea

umaamplagamadeculturas,taiscomo

o desempenho
biológicodosistemacom
seucontroledodiâmerodegotaéfreqüentementesuperioraossistemas
convencionaisdeaplicação
emaltosvolumescom
bicoshidráulicos.

Piper P#,-25
Propietarios de'

Umalimitaçãoatribuídaà técnica,
entretanto,
eraadificuldadedousode
. atomizadores
rotativosparaaplicações
de
herbicidas,
emfunçãodanecessidade
de
usargôtasgrandes,
freqüêntemente
acima
de250umemdiâmetroVMD,Amaioriados

Pawnee

também,umarestriçãoparaa retomada
da
técnicapelosoperadores
aeroagrícolas.
Aplicações
aéreas
deherbicidas
têm
tambémaumentado
consideravelmente
aolongodotempoeosoperadores
têm
sidorequisitados
ausaraltosvolumesde
aplicaçãoegotasmaioresparacompensar
a
deficiênciadosequipamentos
emproporcionaraplicaçãodequalidade,mantendoo
diâmetrodegotasobcontrole.
Umexemploestáno estadodoRio
GrandedoSul,o estadomaisaoSuldo
Brasil,ondeaoredorde90%dasaplicações
aéreas
seconcentram
emlavourasdearroz

irrigadoedesoja.Emalgumasregiões
do
atomizadores
rotativos,atéo momento,não estadoaslavourasdearrozesojaconvivem

sãoindicados
parausocomherbicidas
par-. ladoalado,na mesmaépoca.Nalavoura

No deje que esto
le pasea Ud.
Adquiera su fuselaje permanente,
-'_ 1
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ticularmentenasaeronaves
deasafIXa'rápidas,ondeavariaçãodotamanhodegota
estálimitadaà faixade50-200um.VMD
(DiâmetroMédioVolumétrico).Preocu.paçõesa respeito
daderivaquandousando
gotasmenores,
particularmente
aolongo

dearroz,querepresenta
maisde1milhão
dehectares
plantadosnoestado,a principal
aplicaçãoéadeherbicidas(emtomode
50%daáreaaplicadaem arroz),seguida
porfertilizantesgranulados,
inseticidas
e
fungicidas.Naculturadasojasãofeitas
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aplicações
deinseticidas,
herbicidas(particularmenteprodutosdessecantes,
comoo

tivosparatodasasaplic.ações
(fungicidas,
herbicidas
e inseticidas),
visandominimi-

glifosato)e fungicidas.
Durantea "safra"200312004,

zaro tempogastona trocaou ajustedos
equipamentos.

aempresa
brasileiraAgrotecLtda
(www.agrotec.etc.brO
coordenou
umasérie
detestes
deaplicaçãosobrelavourasde

c) Reduzira derivaprinCipalmente
quandoaplicandoherbicidas,
mediantea
reduçãodovolumerepresentado
porgotas

arroznaqueleestado,aplicandoherbicidas
como novoatomizadordebaixaderiva

pequenas,
abaixode150umdediânletro.

MicronairAU5000LD.
Oslestesforamconduzidos
utilizando

quadoacadasituação,emfunçãodopro-

aeronaves
dasempresas
TerraAviação
Agrícola,deCachoeira
doSuledaNilzAviação

d) Usaro diâmetrodegotamaisadeduto,doalvoedascondições
atmosféricas,
.
bemcomopodervariarrápidaefacilmente

Agrícola,dePantanoGrande.Aregiãoonde
operamestascompanhias
caracteriza-se

o diâmetrodagotaporum simplesajuste
nosatomizadores.
OnovoatomizadorMicronair

comosendodepequenas
ou médiasáreas
decultivo,comgrandes
distânciasmédias
entreaslavourase aspistas.

AU5000LD
consiste
deum conjuntode
discosplásticosmoldadoscomprecisão,
combordasserrilhadas
quepermitema

Atendendo
à necessidade
expostapelos

produção controlada de gotas mesmonas

proprietários
epilotosdasduasempresas,
julio Kampf(TerraAviação
Agrícola),

altasvazões(IImlnuto),características

ValdomiroSchramme VilorHugoNilz (Nilz
AviaçãoAgrícola),foramtraçadososobjetivosaserematingidospelotrabaUlo:
a) Redução
dovolume-de
aplicação
para1q-15Ilha,visandomelhorara
produtividade
dasaeronaves,
execução
dotratamentonomomentocertoe ainda
manterou iricrementara eficáciabiológica
dosprodutos.
L\ II~__
_~_~__~__
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Julio Kampf (TerraAviação), Tim Sander (Micronair) e EduardoAraújo (AgrotecI, durante os testes.
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PUIRTADI

.

DOSPLIEGUIS

dasaplicações
aéreas.
Odiâmetrodos
discosé deapenas
6511Im,reduzindoa
velocidade
tangenCial
nabordadodisco,
quandocomparado
coma telametálica
padrãodoAU5000.Isto,juntamentecom
um defletordear acopladoaoconjunto
dediscos,
evitaa'quebrasecundária
das
gotas,poiselasnãosãojogadasdiretamentenacorrentedeardealtavelocidade,
reduzindoassimafraçãodegotasfinasea

~

Distributiog. loc.
Box 220 A32
Falrfax, MN 55332
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do alvo. O AU5000W
a tela metálica
remoção

mediante

de três parafusos.

de produzir
até 400um

simplesmente

modificando

pás de cada atomizador,
a velocidade

de rotação

de 5000

000-150

I]Jm

de 3oo~ooum

1:10

VMD

100

mais,

00

da aplicação,
o ângulo

"'volulTIQ

das 3

00
.00

o que faz com que
varie, por exemplo,

:10

um para insetici-

das) a 1500 I]Jm para gotas grandes
tomo

VMD 1% '-OIume distribulion

Ele é capaz

gotas na faixa de 80um

da necessidade

(em

w~wm~_=~~~~~~~~~~

para herbicidas).
VUD »pofcbss

:ng. Agr. Fernando Hoerbe e o Edu-

Um conjunto

~rdo Araújo, analisando a deposição
10S cartões hidrosensíveis.

de 8 atomizadores

foi

instalado em um lpanema EMB 201A, da
'lerra

Aviação Agrícola

foraminstalados
emdoisCessna
AgTruck,

e dois conjuntos

daNitzAviaçãoAgrícola...
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Umasérieextensiva
detestesdedeposiçãofoi conduzida,utilizandocartõeshidro
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simples

VMD ou até um pouco

dependendo

com

é intercambiável

padrão

MíMBlo

sensíveis
analisados
posteriormente
pelo

,

Agrotece por11mSander(Gerente
Téc-

DE DROMADER

nico,DivisãoMicronair),representante
do
fabricante,MicronSprayers
LId,baseada
na
Inglaterra.

Dn motor con overhaul en fábrica WSK-PZI.Dromader se
encuentra en stock en

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

Herbicidas:
> 300um dediâmetro

VMD
laçãoaquosa:.
200-250micrometers

Fungicidas
e inseticidas
formulados
VMD
softwareAgroScan
@daAgrotec,
testes
estes comóleo:150-200micrometers
d) Alturadovôo:
realizados
emconjuntopelostécnicos
da

;1/'

l\S""

.
.
.

paraevitarderiva,usandoo AU5OOOW.
Fungicidas
e inseticidas
emformu-

Apósa análisedosresultados
detodos
ostestes,
asseguintes
recomendações
gerais

.

3 - 4 metrospara todas asaplicações

Variações
emtornodosvaloresacima
foramadotadas
pelosoperadores
aolongo
da "safra",emalgumascircunstâncias
particulares.
Parauma melhoruniformidadede

faixa,foi necessário
posicionarosatomizaforamefetuadas,
paraosserviç~s
quea
seguirpassariam
a serrealizados,
emcaráter doresemumadistribuiçãoassimétrica
ao
real:
longodasbarras.Umgráficodedeposição
a) Volumes
deaplicação
típico,obtidocoma colúiguração
final,é

.

Fungicidas
emformulaçãoaquosa:15
litros/ha

.

Fungicidasemmisturacomóleo

.

vegetal:7-10litroslha

mostradoa seguir(aeronave
IpanemaEMB
20IA):
Emtodasasaplicações
deherbicidas
foi

Herbicidas
emformulaçãoaquosa:15
litroslha

utilizadoo atomizadorAU50ooW.
Jápara
asaplicações
deinseticidas
efungieidas,
foi empregado
o atomizadorcomatela

.' Inseticidasemfonnulaçãoaquosa:10
IitrOslha

metálicaconvencional.
Nasaplicações
deherbicidas,
mantidofixoo volume

Inseticidas
emmisturacomóleo

deaplicação
em 151A1a,
o diâmetrodas

,

.

vegetal:5-10litroslha
b) Largurasdefaixa:

gotaspassouaserajustadodeacordo

Herbicidase fungicidas: 16 a 18

comasnecessidades
doprodutoaplicado
edascondições
atmosféricas
reinantesno

meti'os(dependendo
dodiâmetromédiode

.

momentodaaplicação,
Assim,aolongode

gotaecondições
atmoSféricas)
Inseticidas:
18a20metros

um mesmodia,o ângulodaspásvariava,
porexemplo,desde55grausaté75graus,

c) 'Diâmetros
degota:

dependendo
seo momentoexigiagotas

·
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O VMD50 neste caso foi de 450um.
menoresou maiores.O
gráficoa seguir

atomizadores
rotativosMicronair.Apenas

demonstraa reduçãodasgotas'finas',que
poderiamsofrergrandederiva,analisando

quandoforamaplicados
produtossólidos
foi riecessário,
naturalmente,removeros
alomizado$.Elesforamutilizadosem

adeposição
decartõessensíveis
colocados

emumalavouradearrozduranteaplicação umaamplagamadeprodutos(herbicidas,
deherbicidas.
Verifica-se
quemenosde
fungicidas,inseticidas,
fertilizantes
foliares
e misturasentreeles),tantoemlavourasde
1.3%dovolumeéconstituídoporgotas
arrozirrigadocomosoja,tratandoaOredor
abaixode150um.O ângulodaspás,na
de28.000hectares
emambasculturas,
situaçãomostrada,foi de75graus.
Ostresaviõesoperaramaolongo
~asafra200312004
usandosomenteos

apenasconsiderando
osprodutoslíquidos.
Importantedestacar
queasaplicações

Vista lateral dos Atomizadores AU5000LD instalados no avião.
Diagráma do kit para montagem retroativa do atomizadorAU5000LD.
emsojaincluírama pulverização
defun-

e ambosoperadores
TerraAviaçãoAgrícola

gicidasvisandoo controledarecentemente LtdaeNitzAviaçãoAgrícolareportaranl
incrementos
naprodutiviintroduzidadoençadenominada"Ferrugem significativos
Asiática",causadapelofungoPhakopsora
pachyrhizi.
Osresultados
obtidosatéo momento
têmsidoanimadores,
semproblemasde
qualidadedeaplicaçãoesemincidentes
reportados
dederivaou contaminação
fora
dasáreas-alvo.
Anecessidade
demanutenção
dosatomizadores
temsidomínimaatéo momento

dade,quesuperouo sistematradicional
deaplicação-comvolumesmaiselevados

30%.
- emaproximadamente
Oquadroaseguirmostraosnúmeros
referentes
aousodostrêsconjuntosde
atomizadores
duranteasafra200312004:
Áreaaplicada(hectares),
com AU5000
e
AU50ooLD,
200312004

