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Esta publicação foi desenvolvida com o objetivo de 
oferecer orientações básicas e ajudar na realização 
de aplicações eficazes, seguras e sustentáveis. 
Das boas práticas é que se cultiva boas atitudes!
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DEFlNICAO D OS 
.. 

PARAMETROS DAAPLICACAO 

As estrategias mais frequentes para a definic;ao dos para.metros das aplicac;oes estao 

apoiadas nas principais demandas daqueles que gerenciam os sistemas de aplicac;ao. 

Estas demandas representam os maiores desafios da tecnologia de aplicac;ao, 

as quais podem ser sintetizadas a partir das seguintes necessidades: aumento 

da capacidade operacional, melhoria do desempenho fitossanitario 

(principalmente no controle dos alvos mais diflceis), convivencia com 

polinizadores, manejo da resistencia aos produtos, reduc;ao do 

impacto ao ambiente e reduc;ao do risco de deriva. 
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I ESTRATIEGIAS I

0 equilfbrio entre desempenho e seguranc;a deve ser mantido para que 

o sistema de produc;ao permanec;a sustentavel. As necessidades mais

recorrentes, quanto as estrategias para a tecnologia de aplicac;ao sao:

• Redu�ao do volume de calda;

• Melhoria da cobertura e da penetra�ao

das gotas no dossel da cultura;

• Redu�ao do risco de deriva;

• Melhoria da uniformidade de deposi�ao

dos produtos no alvo, em campo.

As duas primeiras demandas se referem a melhoria do

desempenho, enquanto as duas ultimas estao ligadas

a seguranc;a e sustentabilidade do processo.
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ESTRATEGIAS DE APLICACAO 

REDUCAO DO VOLUME DE CALDA 

Essa primeira estrategia requer a reduc;ao concomitante do 

volume de calda e do diametro das gotas, para que nao haja 

demasiada perda de potencial de cobertura nas aplica96es. 

lndependentemente das vantagens e desvantagens 

advindas do processo, e primordial que se considere 

o maior risco de deriva das gotas menores, sob

pena da ocorrencia de maior deriva, reduzindo

a sustentabilidade do sistema.
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ESTRATEGIAS DE APLICACAO 

MELHORIA DA COBERTURA EDA PENETRACAO 
DAS GOTAS NO DOSSEL DA CULTURA 

A melhoria da cobertura e penetrac;ao representa uma necessidade 

constante dentro das estrategias de aplicac;ao. Issa pode ser 

alcanc;ado pela ac;ao, simultanea, de aumento do volume de 

calda e da reduc;ao do tamanho das gotas, pois estas 

decisoes, em conjunto, multiplicam o potencial de 

cobertura da pulverizac;ao. Entretanto, e necessaria 

muita atenc;ao quanta ao uso de gotas mais finas, 

pois ha maior risco de perdas e deriva. 
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ESTRATEGIAS DE APLICACAO 

REDUCAO DO RISCO DE DERIVA 

Reduzir deriva e uma necessidade ligada diretamente a

seguranc;a no processo de aplicac;ao, e deve ser 

implementada, primeiramente, par ac;oes que resultem 

em aumento do tamanho das gotas. Para que nao haja 

reduc;ao drastica no potencial de cobertura, o 

aumento do tamanho das gotas deve ser 

operacionalizado em conjunto com o 

aumento do volume de calda, visando obter 

um maior numero de gotas. 
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ESTRATEGIAS DE APLICACAO 

MELHORIA DA UNIFORMIDADE DE DEPOSICAO 
DOS PRODUTOS NO ALVO, EM CAMPO 

Melhorar a uniformidade de deposic;ao nas aplicac;6es e uma das 

ac;6es que ajudam a reduzir o risco de ocorrencia de resistencia aos 

produtos e seus modos de ac;ao. Neste sentido, todos os ajustes 

na tecnologia de aplicac;ao que resultem em aplicac;6es 

mais uniformes terao efeito positivo no processo, vista 

que a desuniformidade nas doses a campo tern papel 

fundamental na selec;ao de gen6tipos que possam 

ser resistentes ou tolerantes. 
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ESTRATEGIAS DE APLICACAO 

MELHORIA DA UNIFORMIDADE DE DEPOSICAO 
DOS PRODUTOS NO ALVO, EM CAMPO 

0 aumento do volume de calda, por exemplo, e uma das ac;oes que 

minimizam a variabilidade das doses de produtos no campo, 

notadamente pelo maior numero de gotas geradas. Alem disso, 

as aplicac;oes com volumes maiores sao geralmente realizadas 

com velocidades de deslocamento menores, o que colabora 

para a reduc;ao da variabilidade das doses. Para melhorar 

ainda mais a uniformidade, e possivel lanc;ar mao de 

caldas que possibilitem maior espalhamento das 

gotas (pela ac;ao de surfatantes, por exemplo), o 

que pode ajudar a diminuir a variabilidade 

pontual das doses sabre os alvos. 
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