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Palestra
• Essa palestra será disponibilizada no site da 

Herbicat a partir de segunda-feira (12/09).

• www.herbicat.com.br
• Conheça mais informações sobre a Herbicat em 

nosso site.
• Mande sugestões
• Muito obrigado.

http://www.herbicat.com.br/


Breve histórico
• Eu participei em diversas consultorias em 

empresas como
– VCP, Bahia Sul Celulose, Suzano, Ripasa, IP, .....

– Início de dos anos 2.000 reduzimos nossa ações.

• Estamos retomando algumas ações no setor e 
queremos desenvolver tecnologias próprias 
para atender demandas específicas do setor.

• Nesse momento ainda vejo problemas antigos 
causando falhas nas aplicações e aumento de 
custos no processo de aplicações em floresta.



Alguns dos nossos trabalhos

• Melhorias do posicionamento das pontas na barra 
protegida – conceição

• Adaptações em caminhões para aplicação de aceiros
• Sistema dosador para irrigação em mudas novas 
• Sistema de estabilidade das aplicações com 

pulverizadores costais
• Sistema de analisar concentração de glyfosate na 

calda
• Gestão de capacidade operacional – CCO
• A observações de campo associadas ao 

conhecimento permitem a aplicação das teorias na 
prática com sucesso.



Pontos Negativos da Instalação



Teste de distribuição



Conclusões das posição das pontas

64 cm
65 cm

65 cm
68 cm

64 cm
65 cm



Posição Pontas

45 º



Perfil da distribuição

CV < 10%



Minha definição

• É a ciência de depositar o produto certo, no 
alvo e momento corretos, na quantidade e 
distribuição certas, com sustentabilidade.

Pio, 2015

Tecnologia de aplicação

III Encontro Nacional de Soja – Londrina – PR – 09/09/16

Conceito



Tecnologia de Aplicação

• Não tem receita de bolo pronta.

• É um tema extenso que tem interface com 
muitas ciências e o próprio campo.

Produto Químico Equipamentos

Especialistas
fitossanitários

Tecnologia de Aplicação



Minha apresentação

• Vou dividir em duas fases

– Entendendo o contexto de Tecnologia de Aplicação

– Equipamentos e aplicações



Definição

• Pulverização – quebrar uma massa maior 
de calda em partículas menores.

• Aplicação – fazer com que as partículas 
cheguem no lugar certo – ALVO.

Conceito



Definição do Alvo

• Alvo Biológico – Onde o produto deve chegar 
para atuar eficientemente.

– Não é o patógeno.

• Alvo Químico (Alvo físico) – Onde o produto deve 
ser aplicado para exercer seu potencial de 
controle.

Conceito



Herbicidas em floresta - alvo

• Solo 
– Limpo ou com restos de culturas

• Plântulas
– Plantas jovens ainda sem capacidade de auto 

sustentação (vive de sementes)

• Planta
– Capacidade de autossuficiência, arquitetura da 

planta, nível de infestação, ....



Alvo de Aplicação em pós Emergente



Misturas de Alvos



Definição do Alvo Químico

• Onde precisamos colocar o produto

para funcionar?
Modo de ação, absorção, redistribuição,

características físico-químicas, .... do produto.

• Quantidade efetiva de produto no alvo.

• Como a calda deve ficar distribuída.

Conceito





Tabela de Gotas TT

Muito 
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Fina Média Grossa

Muito 
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Grossa



Tabela de Gotas TTI

Muito 

Fina
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Muito 

grossa
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Resultado da análise da aplicação com apenas alguns cliques

DropScope

• Sistema automatizado de 
medição de gotas em campo.

• Associado a um laptop é 
possível obter de forma fácil, 
segura e padronizada as 
análises de papel sensível.





Produto – o que conhecemos?

• Para que serve

• Quais as dosagens

• Características físico-químicas

• Modo de ação e absorção

• Comportamento no solo

• ?????



Onde encontrar informações?

• Entre outras fontes 
de informação o 
sistema AGROFIT 
oferece a maioria 
das informações 
necessárias para 
estudo de produtos

• Outras fontes



Alguns pontos importantes 

• Pressão de vapor

• Koc

• Kow

• Solubilidade

http://www.ihara.com.br/upload/produtos/fispq/1470847375.pdf

http://www.ihara.com.br/upload/produtos/fispq/1470847375.pdf


INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

• Efeitos Ambientais, comportamentais e impactos do produto: 
• Persistência/Degradabilidade: Flumioxazina: a meia-vida em solo aeróbio 

é de 11,9 a 17,5 dias. 
• Carga mineral diluente: não há dados disponíveis. 
• Ecotoxicidade: Toxicidade para peixes (Lepomis macrochirus): CL50 (96h): 

> 21 mg/L. Toxicidade para peixes (Oncorhynchus mykiss): CL50 (96h): 2,3 
mg/L. Toxicidade para crustáceos (Daphnia magna): CL50 (72h): 17 mg/L. 
Toxicidade para algas (Selenastrum capricornutum): CL50 (72h): 0,012 
mg/L. 

• Potencial bioacumulativo: Flumioxazina: o BCF foi estimado em 18, 
utilizando o log Kow 2,55, valores que segurem baixo potencial de 
bioconcentração em organismos aquáticos. Carga mineral diluente: não há 
dados disponíveis. 

• Mobilidade no solo: Flumioxazina: o Koc foi estimado em 581, valor que 
segure que a substância possua baixa mobilidade em solo. Carga mineral 
diluente: não há dados disponíveis.



Produto

http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Herbicidas/flumyzin500.pdf

• Saber buscar 
informações 
básicas sobre o 
produto

• Hoje está tudo 
disponível na 
internet

• Sabemos usar?

http://www.adapar.pr.gov.br/arquivos/File/defis/DFI/Bulas/Herbicidas/flumyzin500.pdf


Indicações básicas
• Herbicidas seletivo, não 

sistêmico de pré e pós 
emergente

• Usar pontas de jato 
duplo – Twinjet

• Gotas de 250 a 400 
micrométrico

• Volume de calda de 150 
a 250 L/ha

• Limitações de uso – não 
aplicar com plantas 
com deficiência hídrica



E em Eucalípto

• Melhor aplicação em pré do 
mato após 2 ou 3 dias do 
replantio

• Usar volume de calda entre 100 
a 200 L/ha

• Usar gotas entre 350 e 800 
micra

Nas aplicações pré emergente 
podemos aumentar o 

tamanho de gota e garantir   
melhor controle de deriva



Planejamento

• 1 – Gotas grandes – pré total



Volume de calda: 100 L/ha 
Dose: 180 g/ha

Preparo de 1 litro de calda:
0,5 litro de água no tanque;
Adição do produto;
Completou até 1 litro 
forçando a formação de espuma.

Preparo da calda

Resultados:
Formação de espuma que se desfez 
em menos de 5 segundos;

Resultados:
Após 9 horas

Resultados:
Agitação da calda, produto volta a 
ficar em suspensão.



Tema proposto

• Com esse tema somos obrigados a pensar como 
administradores e técnicos, lutando por um 
resultado sustentável.

• Dentre as operações agrícolas, a operação de 
pulverização é uma das mais dispendiosas
– Nas aplicações de inseticidas e acaricidas chegam 

aplicar mais de 1.000 vezes o efetivamente 
necessário, para controlar os indivíduos presentes na 
cultura.

Otimização das operações de aplicação 
de agroquímicos em eucalipto. 



Somos administradores de tecnologia

• Quem faz um plano para a operação de aplicação?

Precisamos ser sustentáveis

• Então, temos 
que agir como 
gerente técnico 
administrativo.

Precisamos ter uma pesquisa das 
necessidades reais das operações.

Como fazemos isso? 



Pesquisa

Problemas 

• Controle de rebrota

• Vento

• Falta de água

• Identificação do problema e 
recomendações

Investimentos

• Controladores de pulverização 

• Sistema direcional

• Injeção de produto

• Pulverizadores de alto 
rendimento



Programa PAPPA

• Programa

• Avaliação

• Processos

• Pulverizadores 

• e Aplicação

• Objetivo é mais que 
avaliar um pulverizador 
mas todo o processo e 
contexto do usuário.

Vamos conversar um pouco sobre equipamentos e aplicações.



Tendências

• Aproveitar mais os equipamentos e a operação

• OPERAÇÕES CONJUGADAS

– Dois herbicidas ao mesmo tempo – rua e linha

– Redução consumo de diesel

• Segurança operador, cultura e ambiente

• Eficiência da aplicação

• Resultados produtivos sustentáveis



Aplicações protegidas

• Uma barra protegida

• De fato evitar contato do produto com a 
planta de eucalipto

• Garantir boa distribuição

• Segurança para operador

• Garantir disponibilidade de equipamento 
(pouca quebras)



Barra Protegida

Observe a diferenciação do tamanho da barra.



Barra protegida em faixa - manual

Equipamento para canteiros de desenvolvimento de mudas.



Tanque e Bomba
• Tanque de 900, 1.200 e 1.500 litros
• Bomba colocada na TDP

• Segurança – sem cardam
• Fácil troca para manutenção



Desenvolvimento - Barra Protegida

• Melhor controle de posicionamento

• Maior segurança para cultura

• Barra divida em 3 partes
• Uma central
• Duas laterais



Aplicações em faixa larga
• Aproveitar o 

conhecimento dos 
equipamentos em 
cana-de-açúcar 
(robustez e agilidade)



Aplicações em largas faixas

• Solicitação de maior faixa tratada na mesma 
passagem

– 3 ruas na mesma passagem



Projeto inicial em cana
• Projeto em operação nas usinas 

de açúcar em carreadores



Aplicação conjugada

• Aplicação sobre a linha da cultura

• Uma outra aplicação no meio da rua 

Alerta
• Que pontas são essas?
• Tipo de distribuição?
• 3 pontas leques normais causa sub dose 

nas extremidades

• Ideal é ter nas extremidades duas pontas 
de jato descentrado.



Aplicação conjugada

• Podemos aplicar 
um produto na 
linha e outro na 
rua

• Outros usos



Herbi Truck - Evoluções 

• Eliminação dos 
tanques de calda

• Sistema de barras 
traseiras

• Aproveitamento da 
bomba

• Sistema de 

injeção direta



Herbi Truck

Válvula reguladora de fluxo Dosador

Ponta TF

Caixa de 
Válvulas de 
seções

Ponta OC30

Ponta
OC10

Aplicações de alto “rendimento” em aceiros.





Controlador de pulverização 

• Aproveitamento do 
caminhão na épocas 
das águas

• Qualidade das 
aplicações – volume 
de aplicação

• Mapas das áreas 
aplicadas



APLICAÇÃO DOIS PRODUTOS - EQUIPAV



Novas oportunidades

• Ultra baixo volume

– 5 a 10 L/ha

– Uso com herbicidas pós 
emergentes sistêmicos

– Em estudo aplicações 
com residuais



Novas oportunidades

• Aplicação mecanizada 
em área acidentada 



Irrigador de covas



Irrigador de covas



Fatores que interferem na CCO
• Analisar os 

resultados 
de CCO.

• Analisar a 
eficiência 
operacional

file:///C:/Users/pio/Documents/Meus Documentos/Assessoria e Serviços/02 CCO GRAFICOS - ppoint.xls
file:///C:/Users/pio/Documents/Meus Documentos/Assessoria e Serviços/02 CCO GRAFICOS - ppoint.xls


Vendas e Assistência Técnica

Fone: (17) 3524.9797

E-mail: herbicat@herbicat.com.br

www.herbicat.com.br

Eng. Agr. Luís César Pio

e-mail: hbtdir@herbicat.com.br>

Muito obrigado!


