
APÓS A INSPEÇÃO PRÓXIMA INSPEÇÃO

ISQ Centro de Inspeção Periódica

de Pulverizadores

Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33, 

2740-120 Porto Salvo

Tel. 964 66 62 51

Email: agro@isq.pt | skferreira@isq.pt

COTR – Centro Operativo

e de Tecnologia de Regadio

Quinta da Saúde Apartado 354

7801-904 Beja

Tel. 284 321 582

Email: info@cotr.pt

Inspeção de 
Pulverizadores

até 31/12/2019 – 5 anos

a partir 1/10/2020 – 3 anos

reinspeção – até 90 dias

Emissão de Certificado de Inspeção e 

Selo de acordo com os Artigos 2º e 3º

da Portaria 305/2013 de 18 de outubro



Cardan e cruzetas protegidas e sem rasgos
Correntes destinadas a impedir a rotação do cardan
Dispositivo de suporte do cardan
Ausência de folgas do cardan

Nível de óleo da bomba adequado
Ausência de pulsações
Pressão no amortecedor da bomba de acordo com o indicado pelo fabricante

Os bicos devem ser simétricos em pulverizadores de culturas arbustivas ou arbóreas
Os bicos não devem gotejar 5 segundos depois da paragem do jato de pulverização
Os bicos devem permitir o seu fecho individualmente

Diâmetro mínimo da caixa do manómetro de 63 mm.
Pressão e trabalho até 5 bar, graduação de 0,2 bar.
Pressões de trabalho entre 5 e 20 bar, graduação de 1 bar.
Pressões de trabalho acima de 20 bar, graduação de 2 bar.

Ausência de qualquer tipo de fugas
Deve estar limpo
O indicador de nível deve permitir uma fácil leitura do volume de calda

A regulação da pressão deve ser fácil
O ajuste de pressão deve sempre ser possível efetuar-se
pelo comando regulador de pressão
O comando regulador de pressão deve permitir fechar
independentemente ou em simultâneo cada um dos setores

O suporte de bicos escolhido para utilizar no seu pulverizador é um componente 
importante pois pode influenciar o débito e o ângulo do jato
Deve por isso ter atenção à regulação que dá a cada suporte de bicos

Os filtros devem estar sempre presentes e sem defeitos

As tubagens quando substituídas devem ser exatamente iguais ás tubagens de origem
As tubagens devem garantir a ausência de dobras, estrangulamentos ou rasgos
que impeçam a manutenção da pressão

O débito dos bicos não deve ter uma diferença superior a 10% ao tabelado
pelo fabricante em pulverizadores de barras horizontais
O débito dos bicos não deve ter uma diferença superior a 15% ao tabelado
pelo fabricante em pulverizadores de turbina
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CONDIÇÕES DE ADMISSÃO
DO PULVERIZADOR A INSPECIONAR
DURANTE A INSPEÇÃO

Manómetros de acordo 
com as especificações

do fabricante

Pulverizador deve estar 
limpo (exterior e interior)

Lubrificação de todos os 
acessórios e componentes 

móveis do pulverizador

Pulverizador deve estar 
cheio de água limpa, pelo 
menos até metade da sua 

capacidade

Apresentar documentação 
relativa ao pulverizador


