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BICOS PULVERIZADORES ARTESANAIS 

Carlos Hans MUlier' 

Armando Kouzo Kato' 

INTRODUÇÃO 

A propagação assexuada de plantas por estaquia requer a manu 

tenção do ambiente com umidade elevada, para proporcionar condi 

ções de baixa transpiração. Esse ambiente é conseguido de diver 

sas maneiras, variando desde as mais simples, como o tunel plásti 

co, até os mais complexos que empregam compressor e balança de al 

ta precisão. 

Os bicos nebulizadores e pulverizadores, também são bastante 

variáveis, tanto em forma corno em tipo de material, podendo ser 

de plástico ou metal não ferruginoso. No entanto, tanto os vendi 

dos em casas especializadas, quanto os confeccionados em tornei 

ros mecánicos são relativamente caros, razão pela qual optou-se 

pela construção de um bico pulverizador artesanal de baixo custo, 

cuja descrição detalhada é o objetivo deste trabalho. 

MATERIAIS UTILIZADOS 

O bico pulverizdor artesanal é confeccionado de um caps de 

rosca plástica, uni niplo plástico, uni bico dc fogão e um pedaço 

de arame c'' alumínio de diâmetro 1/8 e compcimento de 160 mm. 

1 Eng9 AgrQ, Pesquisadores do CPATU/EMBRAPA. 
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CONFECÇÃO DO BICO PULVERIZADOR 

Na parte superior e bem no centro do caps de rosca, 	faz-se 

um furo com broca de 13/64" e a rosca com macho de 1/4". Em segui 

da enrosca-se o bico semelhante aos usados era fogão a gás, cujo 

orifício deve ser alargado para 0,7 mm, bem como a rosca encurta 

da para 5 mm. O alargamento do orifício pode ser feito com um es 

tilete ou agulha grossa e o auxílio de um torno. 

Na parte lateral do caps de rosca são feitos dois orifícios 

cora broca de 1/8", sendo um de cada lado e a 10 mm da base do 

caps. Uma das pontas do arame de cobre ou alumínio de 1/8" de dia 

metro de 160 mm de comprimento é introduzida no orifício de um 

dos lados do caps, até que apareça no orifício da outra face,sern, 

contudo, ultrapassá-lo (Figura 1) 

A vedação dos orifícios, por onde penetrou o arame, é feita 

pela parte interna do caps, utilizando um adesivo de colagem rápi 

da. Essa operação é feita pouco antes da colocação do niplo. 

A extremidade livre do arame é dobrada com a distância de 30 

mm do caps, fazendo uma curva em direção ao bico, para ser nova 

mente dobrado até que a ponta deste atinja o orifício do bico pul 

verizador (Figura 1) 

£ importante que a parte proximal da ponta do arame apresen 

te uma reta de aproximadamente 30 mm, que ficará exatamente no ei 

xo longitudinal que passa no orifício do bico pulverizador. Deste 

modo, o jato de água que sai do orifício do bico deve bater no 

meio da ponta do arame, posicionada com a distância de 2 mm do bi 

co. 

Para completar a confecção do bico pulverizador, corta-se a 

rosca de um dos lados do niplo, deixando-se apenas lO mm desta 

que será colocada no caps já preparado. O outro lado de niplo é 

enroscado diretamente no T da vara de Pulverizadores. 
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