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O uso racional dos recursos naturais, como a ÁGUA, e 

a adequação das técnicas de aplicação fitossanitárias, com o 

objetivo de reduzir danos ao meio ambiente, são 

fundamentos da nova Agricultura: 

 

 

_________ do AGRONEGÓCIO MODERNO & RESPONSÁVEL.  

 

 

Sustentabilidade no Campo 





O que significa efetivamente Tecnologia de Aplicação 

Fitossanitária ? 
 

Volume de Vazão... Tamanho de gota... Momento de 

aplicação... Isso tudo é importante ? 
 

As ferramentas operacionais estão a disposição de 

todos, porém, para usá-las é preciso observar os 

detalhes e as exigências, respectivas,.   

 





Tecnologia de Aplicação 
 

Vistorias em máquinas, treinamentos para os aplicadores, avaliação de deposição na 

lavoura, uso racional da água: o ajuste dos Volumes de Vazões (das Taxas de 

Aplicação). 

 

Com isso é possível otimizar o uso da máquina:  

 

* aumentando a área tratada com a mesma quantidade de água * reduzindo perdas por 

deriva e escorrimento * melhorando a cobertura foliar * diminuindo gastos com 

combustível/hora máquina e, ainda com as perdas por pisoteamento * operando nos 

melhores horários. 

 

 

________________________ Agricultura Sustentável é isso. 
 

 





  



“Manejo fitossanitário” de qualidade. 

 

As pulverizações devem cobrir adequadamente todo o 

dossel foliar e, na medida do possível, afetar o mínimo o meio 

ambiente. 

 

Para isso, é preciso aplicar com o melhor espectro de gotas a 

fim de que sejam reduzidas as perdas  por evaporação-deriva 

-fotodecomposição, e por escorrimento. 

 

Manter um bom espectro é a certeza de uma 

aplicação eficaz, que irá atender as especificidades do 

tratamento. 



  
Trigo - Volume de Vazão: 80 L/ha com TA-35 
Pontas 110/015 – Lq sem ar 



Necessidade de boa cobertura e de controle nos tratamentos 

fitossanitários, fez das aplicações de defensivos técnicas mais 

exigentes. 
 

 

Aplicando com gotas fino/médias, por exemplo, se 

consegue a cobertura necessária, com penetração no 

baixeiro.  
 

São as que cobrem melhor o dossel da cultura. 
 

 

Deve-se também observar o horário da aplicação:   
 

 

________ entre 12h e 15h,  em razão da Temperatura 

e U.R  a  planta se retrai absorvendo muito pouco ou, 

quase nada e, há perdas por evaporação e deriva. 





A escolha da Taxa de Aplicação (Volume de 

Vazão) e do tipo de aspersor = Pontas, deve 

sempre levar em consideração o tipo de cultura e o 

seu estágio.  

 

Se é ou, não, um tratamento preventivo/curativo; e 

as condições ambientais. 

 

Não existe um padrão único para as mesmas 

aplicações. 

 

Há que considerar sempre peculiaridades regionais 

e microclimáticas, para se alcançar o sucesso 

desejado. 



 Batata = V.V 150 L/ha,  com TA-35 

 __________________Pontas 110/02 – Lq sem ar 



Uma cobertura entre 10% e 12% no baixeiro deve ser 

vista como “muito boa”. 

 

Para se obter estes índices existem Pontas (Bicos) adequadas 

e ainda, ADJUVANTES  –  que colaboram com o trato 

cultural. São produtos utilizados em mistura com produtos 

formulados para melhorar a sua aplicação. 
 

Quando bem posicionados, colaboram para minimizar e até 

erradicar a presença de fito, causada pelos Ativos.. 
 

As aplicações realizadas sob estresse, em horários inadequados,  

provocam a degradação da molécula, que embora não se perca 

totalmente,  poderá perder boa parte da sua 

integridade/qualidade.   Além disso, em função da degradação, os 

sais se concentraram na bordadura da gota, potencializando a 

presença de fito. 





Milho:  Volume de Vazão 100 L/ha com TA-35 

___________________________Pontas 110/02 – Lq sem ar 





Milho: TA-35/Atrazina/Callisto - v.v 100 L/ha – Pontas Lq 110/02 , sem ar 
 

Aplicação sem a presença de fito e sem o entupimento das pontas. 



Técnica de Redução de Deriva (TDR) 

    

Combinação de: 

 

           Ponta (Bico) + Adjuvante + Volume de Vazão  

                                 = Tamanho de Gota 

 

Os ADJUVANTES colaboram para tornar o princípio ativo 

mais disponível. Porém, isso nem sempre implicará no 

aumento da produtividade, que está ligado a diversos outros 

fatores. 

 

Trabalhos científicos demonstraram que aplicação 

com uma Ponta AI e TA35 conseguiu redução no 

Potencial de Deriva em até 79,4% (em Túnel de Vento 

= 6 Km/h)  



Cobra = com TA-35     -     redução e até erradicação da fito. 



Característica Funcional de um Adjuvante 

 

   Deve ter capacidade de emulsionar a calda, ser um 

bom espalhante adesivo, melhorar a penetração e a 

translocação, diminuir perdas por evaporação-deriva 

e fotodecomposição. Erradicar espuma e borras.  
 

   E ainda, possuir “rainfastness”: que é a capacidade 

de reduzir perdas de ativo pela chuva. 
 

  “O objetivo de um bom ADJUVANTE não é o de 

garantir aumento de produtividade. Embora em 

algumas situações isso possa ocorrer. Ele serve para 

eliminar gargalos e reduzir perdas”. 

                                 

                                 Dr. Ulisses Antuniassi, pesquisador UNESP/Botucatu. 





Volume de Vazão = 100 L/ha,  com TA35 - Pontas Lq 110/02 sem ar 



O sucesso do tratamento fitossanitário está ligado ao ajuste 

adequado da máquina pulverizadora:  

 

Pontas (bicos) / Volume de Vazão = 

                                                          Tamanho de Gotas. 

 

Se deseja-se operar com menor Volume de Vazão, 

deve-se reduzir o tamanho das gotas. E o contrário 

para os maiores V.V, que devem ser com as gotas 

maiores. 

 

Gotas menores:  

 

_____ fino/médias são as que conseguem 

atingir o baixeiro e proporcionar maior e 

melhor cobertura.  



Pontas Hypro 



É necessário destacar que o espectro das gotas 

é mais importante do que o Volume de Vazão 

propriamente. 

 

Quando se consegue aplicar com gotas 

fino/médias = entre 200 e 250 micras, se 

obtém uma ótima cobertura. 

 

É possível ainda se aliar qualidade de cobertura e 

menores volumes de vazões, tornando o tratamento 

além de eficaz: econômico. 





Pontas AIRMIX 110/02, com TA35 

Veloc. Vento 7 Km/h - V.V 100 L/ha 
 

__________________Com ar – nova geração  

______ superior 

______ baixeiro 



Comparação entre Pontas com Lq com Indução de  Ar e V.V de 250 L/ha  

                                                                             X  

                                                    Lq sem Indução de  Ar e V.V de 150 L/ha.   
 

 

Com nítida vantagem para o segundo tratamento. 

         V.V  250 L/ha  

         V.V 150 L/ha ____          

+ Ally/2,4D 



Além disso, deve ser observada atentamente as 

condições ambientais no horário de aplicação: 

 

   * Temperatura  * Umidade Relativa  * Vento 

 

  Não é recomendada a aplicação com vento nulo. 

  Porém, deve-se cessar aplicações com ventos 

acima de 12 km/hora. 

 

 

   Velocidade do Vento:  

   ______________ entre 3 km/h até 12 km/h.  

                             U.R 50% 



         
Batata - Volume de Vazão:  20 L/ha com TA-35 

_______________________________________________________ Atomizador de Tela 



• ADJUVANTES a base de ÁLCOOL são os melhores.  

 

Porque não interferem o ativo, e também porque possuem a 

capacidade de reduzir e até eliminar a presença de fito 

causada por determinadas moléculas. 

 

A Tensão Superficial é extremamente importante para a 

qualidade da aplicação. Ela é afetada pelo tipo de Ponta e do 

Adjuvante usado. 

 

O trato cultural deve levar em conta, sempre, esta 

combinação = Ponta/Volume de Vazão/Adjuvante, para 

alcançar o melhor resultado. 

 



Milho - Volume de Vazão: 15 L/ha, comTA35 

 

______________________ Atomizador de Tela 



Pulverização 

| 

| 

Deposição 

| 

| 

Efeito Fisiológico 



Soja   V.V 130 L/ha, com TA35 – Pontas 110/02  Lq sem ar  

 

 



Volume de Vazão 100 L/ha,  com TA35  –  Pontas 110/03  Lq  sem ar 



Ajuste fino de pH da água 

 

pH de água e as suas implicações para o sucesso de um 

tratamento fitossanitário. 

 

Algumas moléculas de defensivos são mais ou menos 

afetadas por conta da “dureza” da água. 

 

Inseticidas, por exemplo,  preferem pH próximo de 5 e 6. 

Fungicidas, entre 5 e 7. 

Glifosato e Herbicidas: entre 3 e 5. 

 

O grande desafio para se adequar a água ao melhor pH dos 

produtos fitossanitários está no fato de que isso só é 

possível quando ocorrem aplicações individuais, sem 

“combinações”.  Algo muito raro nos dias de hoje. 



V.V = 10 L/ha, com TA35 

 

_______________ Atomizador de Disco 



Em experimento científico realizado pelo Professor 

e Pesquisador da UNESP/Botucatu, Dr. Ulisses 

Antuniassi, foi identificada a “separação da 

calda” de 40% do Óleo Vegetal após 1 minuto sem 

agitação. 

 

Aos 20 minutos, houve 80% de separação. 

 

Isso pode ocorrer durante uma aplicação na 

tubulação do Equipamento Pulverizador. 



Feijão – V.V 150 L/ha,  com TA35 - Pontas Lq 110/02 sem ar 



Na maioria dos casos onde existe 

“combinação” é melhor estar atento ao 

tratamento principal desejado, visando evitar 

eventuais prejuízos, como a redução de 

residual e/ou deficiência de controle. 

 

As “combinações” devem respeitar 

compatibilidade, para não potencializar a 

presença de fito. 



Trigo: aplicação terrestre  

V.V  50 L/ha,  com  TA35 

 

_______ Pontas 110/02  Lq sem ar 



Nas aplicações de Fungicidas em Milho, por exemplo, 

além do controle sobre as doenças propriamente, busca-

se a sanidade fisiológica da planta: reduzindo ou, 

eliminando a presença de grãos ardidos e, de 

mitotoxinas. 

 
 

É importante ressaltar que os Fungicidas (e todos os 

químicos em geral) são degradados pela presença da 

luz. 
 

A exposição do Ativo ao sol gera perdas de qualidade 

química. 
 

 

Entre 8h e 11h e, das 15h em diante são as 

melhores janelas de aplicação.  





Soja  =  V.V 100 L/ha,  com  TA35 

 

 __________________ Pontas 110/02 Lq sem ar 



Fonte:  S.JADOSKI, 2012. 

Os tratamentos entre 8h e até 11h, mostraram o melhor desempenho:                

com ótima absorção e menor evaporação.  



Aplicação em SOJA, V.V 100 L/ha 

Pontas Hypro Twincap 110/02, com TA35 

 

 

As condições meteorológicas não eram boas, com estresse hídrico e 

ventos intensos = 9,8 Km/h – 13,9 Km/h (e presença de fortes rajadas) 

 

Ainda assim, foi possível obter um boa cobertura sobra o dossel foliar.  

__________ superior 

 

 

 

 

__________ baixeiror 



    Com TA-35 =  Adequada homogeneização da calda.  

                     Sem borras nem espumas. 



Ponto de grande importância, diz respeito as 

diferenças entre o pH da água (sem a adição dos 

químicos), e o pH final da calda do pulverizador (já 

com os produtos). 
 

Observar sempre o pH da água em que serão 

introduzidos os defensivos. Este sim poderá 

interferir no resultados do tratamento. O pH final 

da calda será sempre próximo ao da molécula que 

tiver maior concentração.  

 

Águas de Poços Artesianos podem 

apresentar pH mais elevados, algumas 

chegando próximo de 10. Não são indicadas 

para aplicações fitossanitárias. 



Papéis Sensíveis: 

 

  Embora não sejam precisos para avaliações científicas, são 

uma interessante ferramenta de campo para demonstrar 

deposição de aplicação fitossanitária.. 
 

 

 

   Aplicação com V.V 150 litros/hectare em Batata:  
    (pontas 110/02 – Lq sem ar) 

_____________________________  gotas médias/finas com  TA-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplicação de sólidos 



 

   Os FUNGICIDAS tendem reduzir o pH da 

água/calda, entre 1 e 1.5 

 

   Moléculas fitotóxicas não são compatíveis com Adjuvantes 

que reduzem o pH (em função da presença de fósforo).  
 

Exemplos:   

                   Enxofre - Kocide - Cobra 

                             Mertin - Totril  

 
 

    Para quem deseja aplicar sempre dentro do pH ideal de uma 

determinada molécula é necessário ter em mãos um aparelho medidor 

de pH para observar a condição da água ao longo do dia. Estresse 

hídrico ou chuvas alteram a presença de minerais e, o pH. 

    O medidor deve estar sempre abordo da máquina pulverizadora, 

para manuseio do aplicador. 

  



Dessecação V.V 80 L/ha = ótima deposição no “baixeiro” 
 (Pontas 110/02 – Lq sem ar) 

                                                                __________________ com U10 



____ Volume de Vazão = 250 L/ha 

         Pontas 110/015 Lq com ar 

         Veloc.  Aplicação 4,5 km/h 

         Pressão 50 lb 

____Volume de Vazão = 200 L/ha 

        Pontas 110/02 Lq sem ar 

        Veloc. Aplicação 5 km/h 

        Pressão 40 lb 

 

         

        Vel. Vento: 9.7 km/h 

Ambos os tratamentos realizados com ___ TA35  



Dessecação com U10:  volume de vazão 100 litros/hectare 

 

____________________________ Pontas 110/02 – Lq sem ar 



Combinação no Tanque: 

                                                                                    Incompatibilidades 
 

 1) Água                                                              - óleo com enxofre 

 2) ADJUVANTE + agitação                                 - 2,4D com Cobre 

 3) Substância Solúvel                                          - PM com CE 

 4) Pó Molhável PM ou, Grânulos Solúveis WG     - água dura (pH alto) com 

 5) Suspensão Concentrada SC                             Glifosato 

 5) Emulsão em Água EW                                   - volume de calda muito  

 6) Concentrado Solúvel ou Emulsionável              baixo com excesso de  

     CS ou, CE                                                       produtos na pré-mistura 

 7) Solução Não Aquosa Concentrada SNAC       - fósforo ou fosfito com 

 8) Solução Aquosa Concentrada SAC                   enxofre, hidróxido de  

 9) Adubos – Micros                                             cobre, cobre, ferro e  

10) Produto a Base de Óleo                                 estanhado.    

11) Óleo (*) 

 
                                         

_____________  Consulte a área técnica para obter o melhor posicionamento. 

               





    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Boa safra! 

 Jeferson Luís Rezende,   

 (42) 8837 0688  (43) 9972 1421  

                                                             

 dr_consult@ig.com.br  

 jeferson@inquima.com.br 


