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RESUMO 

As aplicações de produtos químicos são realizadas com diversas finalidades, tais como: 

prevenir contra pragas, doenças, ervas daninhas, curar de algo inadequado existente, proteger 

de acasos do meio ambiente, entre outras atribuições para essa operação. É um momento que 

demanda altos custos e que deve haver elevada atenção para todos os procedimentos que nela 

interferem, de modo a se alcançar todos os benefícios de uma aplicação bem feita. É 

preocupante a perda de eficiência da aplicação, devido ao insucesso do produto utilizado que é 

perdido durante a aplicação, lembrando da diminuição de produção e danos causados ao 

ambiente. A partir desse trabalho, objetivou-se pautar as causas determinantes para uma boa 

aplicação de herbicidas, que quando listadas as situações e discutidas, são mais fáceis de 

entender o processo e obter soluções práticas a eles. Com o estudo, concluiu-se que quando 

discutidas sobre as técnicas, ficam mais claras e precisas para uma aplicação de qualidade, 

porém não se pode esquecer que além dos principais pontos como: deriva, qualidade da água, 

formulação, dose efetiva e condições climáticas, existem outros que valem a pena serem 

lembrados e que também fazem diferença, como: qualidade do produto, operador treinado, 

compatibilidade de produtos em calda, velocidade de trabalho, uso de adjuvantes, entre outros.   

 

Palavras-chave: operação agrícola, tecnologia de aplicação, eficiência, deriva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

 

The applications of chemical products are carried out for various purposes, such as: preventing 

pests, diseases, weeds, curing existing damage, protecting against environmental hazards, 

among other attributions for this operation. It is a time that demands high costs and there must 

be high attention to all the procedures that interfere with it, in order to achieve all the benefits 

of a well-done application. The loss of application efficiency is worrying, due to the failure of 

the product used, which is lost during an application, remembering the decrease in production 

and the damage caused to the environment. From this work, the objective was to establish as 

determining causes for a good application of herbicides, which, when classified as situations 

and discussed, are easier to understand the process and obtain practical solutions to them. With 

the study, it is concluded that when discussed about the techniques, they become clearer and 

more precise for a quality application, but one cannot forget that in addition to the main points 

such as: drift, water quality, supply, effective dose and weather conditions , there are others that 

are worth being remembered and that also make a difference, such as: product quality, trained 

operator, compatibility of products in syrup, work speed, use of adjuvants, among others 

 

Keywords: agricultural operation, application technology, efficiency, drift. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde a década de 1970, há interesse do setor agrícola brasileiro na necessidade de 

conhecer melhor todo o processo de aplicação de defensivos agrícolas, fundamentado em 

conhecimentos científicos, para que a aplicação de produtos fitossanitários seja executada mais 

racionalmente (COSTA, 2009). 

Existe a anuência de que quando utilizados incorretamente os agrotóxicos são 

prejudiciais ao homem, contaminam animais e o meio ambiente. No entanto, o seu uso tem 

contribuído para a prática agrícola, por meio da redução na adoção de mão-de-obra e do 

aumento da produção, abaixando os custos e melhorando a aparência, conservação e 

durabilidade dos alimentos, características muito importantes que influenciam o consumidor na 

hora da compra. Porém para utilizar o agrotóxico, deve ser observada a dose correta de acordo 

com as recomendações para o produto, dentro do contexto mais amplo da proteção integrada 

de plantas. Evitam-se, assim, a contaminação do solo e da água, os danos à saúde humana e 

animal e o aparecimento de pragas, doenças e plantas daninhas mais resistentes (CUNHA et al., 

2003). 

A maioria dos produtos agrícolas que são pulverizados são perdidos no momento da 

aplicação (REIS et al., 2010). Segundo Bonilla (1994), o controle de qualidade na aplicação 

com a correção e a eliminação de desperdícios e falhas, redução de custos e aumento da 

produtividade, trará vantagens numerosas na competitividade do campo, sendo adaptável ao 

sistema de produção agrícola. 

Há muita preocupação com o produto a ser aplicado e pouca à técnica de aplicação. 

Porém é de se atentar que isso não é o suficiente, é necessário que se conheça o produto a ser 

aplicado, mas também é fundamental saber a forma de aplicação. É preciso garantir que o 

produto alcance o alvo de forma eficiente, reduzindo as perdas. Para isso, é necessária 

uniformidade de aplicação (CUNHA et al., 2003). 

Conforme Ozeki e Kunz (1995), o sucesso de um programa fitossanitário na agricultura 

depende da utilização de produtos de eficácia comprovada e de uma tecnologia desenvolvida 

para a sua aplicação, ficando ainda condicionado ao momento de sua realização e à influência 

dos fatores agronômicos, biológicos e meteorológicos incontroláveis. Para Carvalho (2003), a 

aplicação de defensivos é uma das etapas mais importantes do processo de produção agrícola. 

Assim sendo, este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de colocar em pauta as 

causas determinantes para uma aplicação de qualidade de produtos agrícolas em geral, visto 
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que, cada produto possui sua própria especificidade. E assim, reduzir perdas significativas, 

utilizando de técnicas de aplicação mais criteriosas. 

 

 

2. TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO 

 

O objetivo da tecnologia de aplicação é colocar a quantidade certa de ingrediente ativo 

no alvo desejado, com a máxima eficiência e da maneira mais econômica possível, sem afetar 

o ambiente (DURIGAN, 1989). A cobertura e a deposição do ingrediente ativo sobre o alvo são 

importantes, e quando se trata de doenças causadas por fungos, por exemplo, que começam 

suas infestações pelas partes mais próximas do solo, torna-se alvo de estudos mais avançados 

(CHAIM et al., 1999).  

Para se conseguir aumento na produção e na produtividade das culturas é necessário 

investir, cada vez mais, no melhoramento genético, na inovação e melhoramento dos processos 

mecânicos e em novas tecnologias de aplicação de defensivos agrícolas. Frequentemente, a 

diferença entre uma colheita eficiente e prejuízos consideráveis está relacionada à rapidez e à 

qualidade da aplicação de defensivos agrícolas (CHRISTOFOLETTI, 1996). 

Segundo Santos (2005), esta tecnologia está fundamentada em dois princípios: a 

pulverização que é um processo físico-mecânico de transformação de uma substância líquida 

em partículas ou gotas; e a aplicação que consiste na deposição de gotas sobre um alvo desejado, 

com tamanho e densidade adequada ao objetivo proposto.  

Para o sucesso de uma pulverização de qualidade é preciso verificar alguns fatores, 

como um pulverizador regulado, produto químico correto, operador treinado, qualidade de 

água, pH ideal e condições meteorológicas favoráveis. Já a aplicação adequada depende de 

fatores como um produto caracterizado fundamentalmente pelo tipo e aspecto de sua 

formulação, dose efetiva, facilidade e uso seguro; de atingir o local desejado, atentando ao 

tamanho e deposição da gota e o risco de deriva; e de condições meteorológicas favoráveis, 

pois temperaturas moderadas e a alta umidade relativa do ar e do solo são condições adequadas 

a uma boa aplicação e absorção do produto pelas plantas (SANTOS, 2005).  

 

 

 

 



11 
 

3. DERIVA 

 

Deriva é o desvio da trajetória das gotas em relação ao alvo, ocorrendo perdas do 

produto. Principalmente quando o procedimento não é realizado dentro das condições 

meteorológicas ideais, é inevitável que parte das gotas seja perdida para o ambiente por deriva 

(MATTHEWS, 2000). 

Além do prejuízo resultante da perda de agrotóxico e dos danos que podem ser causados 

em culturas adjacentes, bem como da perda para o ambiente, a deriva assume grande 

importância devido à conscientização da população em relação à qualidade de água e alimentos 

e a outras questões ambientais (LUNKES, 1996). 

A qualidade da cobertura do alvo está condicionada ao diâmetro de gotas. As gotas de 

menor diâmetro proporcionam maior penetração entre as folhas das culturas (CUNHA et al., 

2006). De maneira geral, a deposição é menor nas partes mais baixas e internas do dossel das 

culturas. No caso de fungicidas, esta desuniformidade proporciona baixa eficácia no controle 

de doenças, principalmente no caso de fungicidas que requerem cobertura uniforme de toda a 

planta. Esse problema se acentua nas aplicações em que se utilizam pontas de jato plano que, 

em geral, produzem menor número de gotas por área e menor turbulência do que as pontas de 

jato cônico vazio (CUNHA, REIS, SANTOS, 2006). 

Uma das formas de se obter melhor deposição da pulverização sobre alvos biológicos é 

a seleção correta das pontas de pulverização (SCUDELER, BAUER, RAETANO, 2004) 

(Figura1). Essas pontas são os componentes mais significativos dos pulverizadores e possuem 

como funções básicas: fragmentar o líquido em partículas menores, distribuir as gotas e 

controlar a saída do líquido por unidade de área (SIDAHMED, 1998).  

Segundo Saliany (1999), a redução do orifício de saída das pontas, para obter menor 

volume de aplicação, aumenta o risco de deriva em virtude da diminuição do tamanho das gotas 

geradas. Em geral, gotas menores são mais eficazes no combate a pragas e doenças, porém 

pouco seguras, sob o ponto de vista ambiental. Assim, há a necessidade de estudos que 

viabilizem e otimizem a redução de volume de pulverização nas aplicações de fungicidas, 

permitindo a utilização de pontas e volumes de calda adequados para melhor cobertura, sem a 

ocorrência de deriva (SILVA, 1999).  
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Figura 1. Características das gotas de diferentes tamanhos. 

Fonte: RAMOS et al. (2010). 

 

 

Em geral, recomenda-se que aplicações com volumes muito baixos sejam realizadas 

com metodologias de controle da evaporação da água ou mesmo a substituição da água por 

outro meio. Um exemplo dessa técnica é o emprego de óleo como veículo para as aplicações 

em baixo volume, o que ocorre em aplicação aérea (REIS et al., 2010). 

Cunha e Carvalho (2005), avaliando o efeito da adição de adjuvantes na calda de 

pulverização, mostraram que a adição de adjuvantes alterou o comportamento da distribuição e 

aumentou a deposição da calda no alvo, sendo uma alternativa adequada para redução de deriva. 

A deriva é considerada um dos maiores problemas da agricultura (SUMNER, 

SUMNER, 1999). De acordo com as condições ambientais, é preciso conhecer o espectro das 

gotas pulverizadas, de forma a adequar o seu tamanho, garantindo, ao mesmo tempo, eficácia 

biológica e segurança ambiental. Vários pesquisadores consideram que gotas menores que     

100 µm são facilmente carregadas pelo vento, sofrendo mais intensamente a ação dos 

fenômenos meteorológicos (SUMNER, 1997; MURPHY; MILLER; PARKIN, 2000; WOLF, 

2000). 

Cada cultura possui arquitetura foliar característica, que interfere na penetração das 

gotas no dossel vegetativo (BERNI et al., 1999). Assim sendo, é necessário realizar estudos 

específicos para determinar quais são as melhores características técnicas das pontas hidráulicas 
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que permitem melhor deposição da calda em cada terço da planta (inferior, médio e superior), 

uma vez que o alvo, como as pragas que podem estar próximos ao solo, no dossel ou no terço 

médio das plantas e também as plantas daninhas em que o produto deve atingi-las de modo que 

as gotas sejam distribuídas por toda a planta. Desta forma, as pontas de pulverização, que são 

responsáveis por fragmentar e distribuir o líquido de forma uniforme sobre a área, representam 

importante componente dos pulverizadores para proporcionar uma aplicação eficaz. Portanto, 

é indispensável o estudo dos parâmetros relacionados à quantidade e espectro de gotas 

produzidas pelas pontas hidráulicas com indução de ar ou não, como o diâmetro médio 

volumétrico, coeficiente de homogeneidade, densidade de gotas, e porcentagem de cobertura 

do alvo, a fim de se avaliar sua eficácia no controle (SILVA et al., 2014). 

Ramos et al. (2010) mencionaram que o termo “bico de pulverização” é utilizado como 

sinônimo de “ponta de pulverização”, entretanto, correspondem a estruturas diferentes. O bico 

é composto por todo o conjunto com suas estruturas de fixação na barra (corpo, peneira ou 

filtro, ponta e capa), enquanto que ponta corresponde ao componente do bico responsável pela 

formação das gotas (Figura 2).  Com frequência, o anel de vedação (componente de borracha 

para evitar a perda de líquido) também é considerado como parte integrante do bico. 

 

 

Figura 2. Composição do bico de pulverização 

Fonte: Google imagens, 2021. 

 

 

4. QUALIDADE DA ÁGUA  

 

A água de rios e de açudes, em geral, possui argila e partículas orgânicas em suspensão 

(RAI, KITTRICH, 1989). Argila e compostos orgânicos em suspensão na água podem adsorver 

herbicidas e reduzir-lhes a atividade. A água dura (rica em Ca++ e Mg++, principalmente) 

também interfere na eficácia de alguns herbicidas das seguintes maneiras: 1. muitas 

formulações têm surfactantes aniônicos, que contêm sais orgânicos de Na+ e K+ e, quando o 

herbicida entra em contato com água dura, Na+ e K+ podem ser substituídos por Ca++ e Mg++, 
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com a consequente formação de compostos insolúveis; e 2. herbicidas à base de ácido ou de sal 

dissolvidos em água dura podem dar origem a compostos insolúveis (KISSMANN, 1997).  

No estudo de Farias et al. (2013), os maiores teores de dureza foram encontrados em 

águas subterrâneas, que tem o seu teor de elementos químicos dependente da composição da 

rocha matriz. Herbicidas como glyphosate, 2,4-D amina, sethoxydim, clethodim, bentazon, 

chlorimuron-ethyl e imazethapyr podem ter sua eficácia afetada quando aplicados com águas 

duras e calda com pH alcalino. 

Uma característica a ser avaliada na água para aplicação de agroquímicos é a 

característica física devido aos sedimentos em suspensão. Estas partículas como argilas e 

materiais orgânicos, além de obstruírem filtros e pontas, reduzem a capacidade operacional dos 

pulverizadores e diminuem a vida útil dos seus componentes. Também, podem reagir com os 

produtos adicionados ao tanque, inativando-os ou reduzindo sua eficácia. A adsorção do 

glifosato nas partículas de argila ocorre devido à atração entre as cargas da superfície do colóide 

do solo com as moléculas do herbicida (SPRANKLE, MEGGITT, PENNER, 1995). 

O glifosato é um herbicida não seletivo, de ação sistêmica, que inibe a enzima 5-enol 

piruvil shiquimato 3-fosfato sintase (EPSPs), que participa da síntese dos aminoácidos 

aromáticos fenilalanina, tirosina e triptofano. Em água, tem comportamento de ácido fraco, com 

quatro constantes de dissociação (pKa): <2,0, 2,6, 5,6 e 10,6 (COUTINHO et al., 2005). O pH 

assume grande importância, dentre as características da água de pulverização, pois conforme o 

seu valor, poderá degradar o herbicida na solução e reduzir drasticamente a eficácia de controle 

das plantas daninhas (RAMOS et al., 2008; RAI et al., 1999). Quando o pH da água está no 

intervalo de 5,5 a 8,0 pode acelerar a degradação do herbicida por hidrólise alcalina. 

(KISSMANN, 1997). 

Se a água possuir quantidade elevada de partículas de terra em suspensão, pode reduzir 

a meia–vida (tempo para inativar 50% do produto) do glifosato, que fica adsorvido na argila. A 

água de rios, em geral, contém argila e partículas orgânicas em suspensão. Em função disso, os 

agricultores usam água de poços artesianos para a pulverização de agrotóxicos. Entretanto, essa 

é dura e o pH pode ultrapassar a 10,9 dependendo da rocha matriz, a qual controla a riqueza em 

minerais dissolvidos na água. Nas regiões com águas minerais e alcalinas, o pH pode atingir 

níveis superiores a 9. Muitos produtos fitossanitários reduzem sua meia-vida hidrolítica quando 

misturados em água alcalina (RAI et al., 1989). 

Segundo Vitória et al. (2014), a cobertura uniforme da aplicação presume que a 

distribuição volumétrica do líquido pulverizado seja uniforme, e apresente baixos coeficientes 
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de variação da distribuição volumétrica superficial do conjunto de pontas.   Essa   distribuição   

depende   do   perfil   de distribuição individual das pontas, e o perfil deve permitir uma   

cobertura uniforme quando tendem houver sobreposição 

Pontas danificadas aumentar a vazão da calda, e isso prejudica a uniformidade da 

aplicação. Se a ponta apresentar um incremento de 10% da vazão original em função do 

desgaste, é possível que haja grandes prejuízos. Isso impacta diretamente nos custos de 

produção, e reduz a competitividade da empresa rural (TEEJET, 2011). 

 

 

5. FORMULAÇÃO E DOSE DE PRODUTOS 

 

A dose correta do agrotóxico a ser usada assegura economia ao produtor, enquanto a 

dose excessiva causa poluição ambiental, pode provocar danos à cultura pela fitotoxicidade e, 

naturalmente, eleva os custos. A dose correta assegura a maior eficácia no controle, inclusive 

com a garantia do período de proteção previsto na bula, o que não se obtém quando das 

aplicações em subdoses (COSTA, 2009). 

A formulação dos defensivos comerciais envolve a mistura do ingrediente ativo 

(substância química ativa) a diversas substâncias, de forma que o produto obtido alcance 

características físicas que facilitem sua utilização. O objetivo primordial é melhorar o contato 

do ingrediente ativo com o diluente (água, por exemplo) e/ou com os alvos da aplicação. A 

mistura do ingrediente ativo a todos os complementos necessários à sua adequada utilização é 

denominada formulação. Os defensivos são encontrados nas mais variadas formulações que vão 

desde os sólidos para aplicação direta até as pastilhas com defensivos voláteis (ANTUNIASSI, 

2005).  

Para as aplicações por via líquida, as formulações mais comumente utilizadas são: pó 

molhável, concentrado emulsionável, concentrado solúvel, suspensão concentrada, grânulos 

autodispersíveis em água, pó e grânulos (COSTA, 2009). O glifosato, por exemplo, é formulado 

como sal isopropilamina, sal de amônio e como sal monopotássico, altamente solúvel em água, 

mas não em solventes orgânicos; não é volátil (ROMAN et al., 2005). 
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6. CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS 

 

Os elementos climáticos são determinantes da distribuição natural das espécies no globo 

terrestre e importantes para a definição das variedades que podem ser cultivadas com sucesso 

em um determinado local. A temperatura do ar influencia nas reações bioquímicas das plantas, 

enquanto que a insolação e a radiação solar têm efeito sobre a produtividade por meio da 

fotossíntese. A umidade do ar, quando muito alta ou muito baixa, torna-se prejudicial para a 

maioria das plantas. A importância da chuva é evidenciada por ser a água indispensável para a 

vida no globo terrestre e, no caso da Amazônia, é o elemento climático regulador do calendário 

agrícola (BASTOS et al., 2006). 

Considerando-se as aplicações agrícolas, o assunto fica ainda mais delicado. Condições 

atmosféricas em diferentes horários do dia influenciam a eficiência dos tratamentos 

fitossanitários. A temperatura e a umidade relativa do ar exercem grande influência sobre a 

duração das gotas, estando diretamente relacionada à sua evaporação (COSTA, 2009). 

O vento em excesso (velocidade > 10 km h-1) causa deriva, prejudicando a qualidade da 

aplicação e ocasionando perdas do produto aplicado. Pouco vento (velocidade < 2 km h-1) não 

permite adequada redistribuição das gotas da calda sobre a folhagem e pode ocasionar perdas 

por inversão térmica, que acontece quando o ar frio (mais denso) é impedido de circular por 

uma camada de ar quente (menos denso), provocando alteração na temperatura local. Sendo 

assim, o vento pode interferir negativamente ou positivamente em uma aplicação. Na 

impossibilidade de postergar uma aplicação, sob condições de vento excessivo, a utilização de 

gotas de categorias grossas a extremamente grossas pode ser uma solução, porém, isso vai 

depender das exigências do produto a ser aplicado (BOLLER, 2007).  

Quando se reduz o diâmetro das gotas para aumentar a cobertura do alvo, com o mesmo 

volume de aplicação, maior é a interferência do vento, causando deriva, e da temperatura e 

umidade do ar, causando perdas por evaporação (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

Segundo Boller (2007), a evaporação deve merecer maior atenção quando se adotam 

baixos volumes de aplicação. Neste caso, a adição de óleo ou de outros aditivos anti-

evaporantes à calda pode ser uma alternativa importante para prolongar a duração das gotas e 

reduzir os riscos de perdas das mesmas por evaporação, antes que estas cheguem ao alvo. 

Balan et at. (2008) concluíram que as pontas de pulverização ADI-03 (jato plano (leque) 

com pré-orifício, gotas tipo médias a grossas) e BJ-03 (jato plano (leque) com indução de ar, 

gotas tipo grossas a muito grossas) não tiveram sua deposição afetada significativamente pela 
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variação da temperatura e umidade relativa do ar durante vários horários em que foram feitas 

as avaliações e não diferiram entre si. Já a deposição da calda de aplicação da ponta JA-1 (jato 

plano (leque) com indução de ar, gotas grossas a muito grossas) é significativamente reduzida 

com o aumento da temperatura e diminuição da umidade relativa do ar, chegando a variar em 

mais de 100% entre os valores extremos observados. 

Quando usados herbicidas pós emergentes é necessário que eles sejam absorvidos pelas 

plantas e para isso a aplicação deve ser realizada quando as plantas estiverem em condições 

favoráveis para absorvê-los. Entre os fatores ambientais que podem prejudicar a absorção 

podem-se mencionar a temperatura (baixa ou elevada), a baixa umidade relativa do ar, a baixa 

radiação solar, a ocorrência de orvalho e o estresse hídrico (VICTORIA, 1985). 

A temperatura alta (acima de 32°C) e a umidade relativa do ar baixa (< 20%) têm 

importante efeito sobre a pulverização de produtos fitossanitários, causando evaporação mais 

rápida das gotas. Portanto, é aconselhável que as pulverizações com produtos fitossanitários 

sejam realizadas pela manhã e ao final da tarde, a fim de evitar a evaporação rápida do produto 

aplicado (MATUO, 1990). 

 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho de revisão bibliográfica foi desenvolvido abordando assuntos para que seja 

analisado com calma todo o processo de uma aplicação de herbicidas. São vários os pontos para 

se analisar em uma aplicação, como: deriva, qualidade da água, formulação e dose de produtos 

e condições meteorológicas. Vale lembrar que esse não são os únicos, existem outros pontos 

que também merecem atenção, entre eles: compatibilidade de produtos, operador treinado, 

velocidade, equipamento calibrado, estágio correto, entre outros.  É preciso conhecer as 

tecnologias de aplicação de defensivos agrícolas, sendo muito importante para que profissionais 

da área e, consequentemente, produtores melhorem as técnicas de controle às plantas daninhas, 

o que reduz custos de produção e aumenta a produtividade. 
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