
Soluções 
inteligentes para 
uma agricultura 
moderna e 
sustentável 



A Martignani
em cinco
palavras:

• História: em 1958, foi a primeira a utilizar, graças 
a introdução dos nebulizadores pneumáticos, a 
técnica de volume reduzido

• Nebulização: em 1981, foi a primeira na Europa a 
introduzir a carga eletrostática de gotículas

• Economia: 50% de redução nas perdas por deriva 
no ar e misturas concentradas em até 10 vezes 

• Eficiência: impacto ambiental reduzido e maior 
economia de gestão 

• Ecologia: ausência ou quase (abaixo dos limites 
legais) de resíduos químicos indesejados em frutas 
e vinhos
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A Martignani no mundo



• Com mais de 60 anos de experiência nos tratamentos de 
volume reduzido e 40 anos na utilização de carga 
eletrostática 

• Ensaiada do ponto de vista fitopatológico por parte de 
institutos de investigação autorizados em todo o mundo

• Utilizada sem problemas com altas concentrações em 
milhares de empresas agrícolas em todo o mundo

• Vencedora de vários prémios na área dos mais importantes 
eventos e feiras internacionais (o mais recente na EIMA 
2021)

• Cerca de 30 patentes registadas nos últimos 30 anos! 
(www.martignani.com/it/brevetti)

A Martignani é a única



A verdadeira pioneira
do volume reduzido



Os nebulizadores Martignani
são garantia de:

Eficácia 
superior nos 
tratamentos

Nebulização 
constante e 

uniforme

Distribuição 
homogénea 
do princípio 

ativo

Excelente 
capacidade 

de 
penetração

Maior 
produtividade

(eficiência)

Nebulização pneumática MartignaniPulverização convencional

Dimensão da 
gota de 100-
130 mícrons

Dimensão da 
gota



Resíduos de produtos e contaminação ambiental 
durante os tratamentos de controlo biológico

Perdas por deriva
(10-15%)

Perdas no solo (30-60%)

Evaporização (4-6%)

Depósito na 
vegetação
(20-55%)



A micronização nos 
tratamentos

Escoamento 
Endodrift

Insetos voadores Folhagem

BASE DE ÁGUA OU ÓLEOBASE DEÓLEO

Solo (evitando a deriva)

BASE DE ÁGUA

Insetos das folhas



Tempo de evaporação,
distância e velocidade de queda 

de uma gota de água.
Humidade bulbo em °C Secagem bulbo em °C UR em %

26 80
Diâmetro mícron 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

TEMPO DE VIDA BASE DE 
ÁGUA SEGUNDOS 3,4 13,6 30,6 54 85 122 166 217 275 340 411 489

Distância de queda metros 0,03 0,51 2,6 8,2 20 41 76 130 209 318 466 660

Velocidade de queda m/s 0,05 0,13 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2

Humidade bulbo em °C Secagem bulbo em °C UR em %

30 50
Diâmetro mícron 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

TEMPO DE VIDA BASE DE 
ÁGUA SEGUNDOS 1,1 4,2 9,5 17 26 38 52 68 86 106 128 152

Distância de queda metros 0,01 0,16 0,8 2,5 6 13 24 41 65 99 145 205

Velocidade de queda m/s 0,05 0,13 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2

Humidade bulbo em °C Secagem bulbo em °C UR em %

40 30
Diâmetro mícron 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300

TEMPO DE VIDA BASE DE 
ÁGUA SEGUNDOS 0,5 2,1 4,8 9 13 19 26 34 43 53 64 77

Distância de queda metros 0,00 0,08 0,4 1,3 3 6 12 20 33 50 73 103

Velocidade de queda m/s 0,05 0,13 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,0 1,1 1,2



Dispositivo de
carga eletrostática

Princípio técnico:

Cria-se um campo 
eletromagnético entre a neblina 
química e as plantas. Portanto, a 
vegetação atrai as gotas 
impedindo que se dispersem no 
ambiente, aumentando o nível de 
cobertura e uniformidade



Vantagens da
carga eletrostática

• Distribuição uniforme do 
agroquímico na superfície 
inferior e superior das folhas.

• Fruta e vinho sem resíduos
• Maior redução das perdas por 

deriva
• Maior depósito de produto 

sobre a vegetação
• Redução considerável da 

contaminação ambiental
• Plantas mais saudáveis e 

melhor qualidade de 
produção



Tipo de cobertura



Com a Martignani, a economia não é uma PROMESSA, mas uma GARANTIA  

Economia com a 
tecnologia Martignani

Graças ao volume reduzido e ao sistema eletrostático
é possível guardar:

• Produto químico: pelo menos 40%
• Água: até 90%
• Tempo de trabalho: 60%
• Combustível: pelo menos 40%
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Pulverizador

Profundidade da folhagem

Martignani sem 
carga eletrostática

Martignani com carga 
eletrostática

Depósito do marcador 
de nebulização de Ng/cm2

UNIVERSIDADE DE BOLONHA (Italia) 
Departamento de Ciências Agrárias e 

Alimentares 
Secção de controlo de pragas

Pulverizador hidráulico axial

Martignani sem carga 
eletrostática

Martignani com carga 
eletrostática



Exemplo de depreciação
Teorema de Martignani, 
Eng. Claudio Martignani 1997

Hipótese:
Suponhamos, absurdamente, que:
• ao viticultor ROSSI sejam vendidos 2 PULVERIZADORES CONVENCIONAIS a PREÇO ZERO
• ao viticultor BIANCHI seja vendido 1 NEBULIZADOR ELETROSTÁTICO MARTIGNANI ao PREÇO de £ 

48.000.000 (cerca de 24 mil euros ao invés de 10 mil euros)
Tese:
Depois de algumas temporadas de trabalho nos tratamentos, os VALORES PAGOS são completamente 
INVERTIDOS.

Demonstração:
Um dos nossos vários exemplos:
A empresa AGRITURISTICA ISOLA AUGUSTA do Sr. Massimo Bassani (PALAZZOLO della STELLA, UD)
utilizou em 1996 dois PULVERIZADORES convencionais para tratar 40 hectares de vinha em 38/40 horas.
Em 1997, começou a utilizar somente um nebulizador MARTIGNANI eletrostático para tratar em VOLUME
REDUZIDO a mesma vinha, empregando 22/24 horas de trabalho e economizando:

• £ 8.000.000 em FITOFÁRMACOS
• 200 horas de MÃO DE OBRA
• 200 horas de TRATOR

Até o momento, após seis temporadas, foram totalizadas as seguintes ECONOMIAS:
• £ 48.000.000 (cerca de 24 mil euros) em FITOFÁRMACOS
• 1.200 horas de MÃO DE OBRA
• 1.200 horas de TRATOR

Se considerarmos que todas as máquinas em questão foram realmente pagas ao preço de mercado, é ainda 
mais fácil reconhecer a validade do TEOREMA!

Primeira 
economia

Economia total 
(6 anos)



Teorema de Martignani, hoje

Os proprietários da adega Thummerer, clientes húngaros da Martignani, possuem 30 hectares 
de vinhas e compraram 4 nebulizadores nos últimos 24 meses.

• Com a Martignani, tratam cada hectare com 4 horas de trabalho total numa temporada, 
enquanto com um nebulizador tradicional investem cerca de 10 horas.

• Anualmente, economizam 205 € por hectare somente em custos (água + operador + 
combustível)

• Economia de custos químicos (redução de enxofre em 2/3 com uma economia de 285 €
por ano/máquina)

• Turno de pulverização de 10-12 dias:
o 7 ciclos x 10 dias = 70 dias
o 70 dias = 10 semanas = 50 dias
o 7 ciclos de pulverização = 14 dias de trabalho com máquinas Martignani
o 7 ciclos de pulverização = 28 dias de trabalho com máquinas tradicionais

• Redução de 30% no número de trabalhadores



Características técnicas



Nossos parceiros



Configuração da 
gama Whirlwind

(turbina longitudinal)

CANHÃO VIVEIROS

DIFUSORES 70°/90°/180°

TURBO 2MULTIFLOW 
FRUTICULTURA

DIFUSOR  GIB-DOR TURBO 3DUO WING JET

COGNAC

ALBATROS



Configuração da
gama Phantom

(turbina transversal)

DIFUSOR 180°
MULTIFLOW
VINHA KOMBY GIB-DOR

CALIFORNIA FRUTICULTURA CALIFORNIA VINHA CANHÃO ARTICULADO CANHÃO OMNIDIRECIONAL



Novidades 2020/2021
Novo Nebulizador Suspenso Phantom com sistema “SMS” Smart Maintenance System 

(PATENTEADO)



Novidades 2020/2021
Novo Nebulizador Articulado Phantom “NewPort20” (sistema de regulação hidráulica patenteado) 

Drive 6/90 



Novidades 2020/2021
Novos Nebulizadores Whirlwind “Duo-Wing-Jet” e “Turbo3” com sistema TELE-AIR-FAN 

(PATENTEADO)



Obrigado!

Martignani – Itália
www.martignani.com

martignani@martignani.com
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