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Sistema intensivo de produção:

- Alta produtividade;

- Uso intensivo dos meios de produção;

- Necessário otimizar os meios de produção disponíveis;

- Mesmo equipamento muitas vezes é utilizado em 
todas as culturas



Conceitos: 

- Empregar conhecimento científico p/ colocar o produto 
no alvo desejado;

- Quantidade necessária;
- Evitar desperdício;
- Sem contaminação do ambiente

Qual é o maior desafio?

- Otimizar os equipamentos disponíveis para execução 
das atividades;

- Pontos importantes/fundamentais na aplicação;
- Adequação de sistema de aplicação;
- Planejamento de uma situação prática.



* Pulverização é diferente de aplicação

- Pulverização: Transformar substância líquida em gotas

- Aplicação: Colocar o produto no alvo desejado com 
gotas adequadas

- As gotas precisam estar no tamanho e densidade 
adequados ao objetivo da aplicação



* Critérios para uma boa aplicação:

- Bicos/Pontas de pulverização ( cone, leque,....), qual é o 
alvo;

- Regulagem e calibração;

- Preocupação com deriva, usar bom adjuvante;

- Escorrimento e volatilização;

- Condições climáticas adequadas ( Temperatura/Vento e 
Umidade Relativa), cuidado com inversão térmica;

- Vazão?? 



* Vazão baixa, necessidade ou ajuste 
operacional??

- Alta vazão, baixa vazão, BVO  e UBV;

- Vazão: A mínima necessária: Depende do alvo e 
quantidade de gotas;

- Se tem gotas, não importa a vazão;

- Aplicação diurna e/ou noturna, depende do alvo;

- Trabalhar com vazão baixa, exige mais rigor técnico ( 
conhecer o alvo, calda, pH de calda, horas sem chuva 
após aplicação, limpeza de tanque....).



Considerações finais: 

* Sucesso de uma aplicação depende de:

- Bom pulverizador;

- Calibração e regulagem do equipamento;

- Boa qualidade da água;

- Condições climáticas favoráveis;

- pH ideal da calda;

- Bom operador.



Considerações finais: 

- Aplicação de defensivos agrícolas de maneira correta 
permite o eficiente manejo fitossanitário das culturas;

- Não adianta comprar o melhor produto do mercado, se 
você não tomar os cuidados básicos no momento da 
aplicação.








