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Palestra

• Essa palestra será disponibilizada no site da 
Herbicat a partir de segunda-feira (20/12/16).

• www.herbicat.com.br



Programa da palestra

• Alguns fundamentos

• Operação 

– Foco em gestão / custos

• Qualidade da aplicação / Resultados



Definição

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

Tecnologia de aplicação

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



Definição

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

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

Nossa partícula - Gota



Definição do Alvo

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

– Não é o patógeno, erva daninha, ou .....

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

Conceito



Definição do Alvo Químico

• Onde precisamos colocar o produto
para funcionar?

Fç = Modo de ação, absorção, redistribuição,
características físico-químicas, .... do produto.

• Quantidade efetiva de produto no alvo.

• Como a calda deve ficar distribuída.

Conceito



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.

Desafio entre quantidade de área tratada 
e qualidade de aplicações em milho 



Somos administradores de tecnologia

• Quem faz um plano para a operação de aplicação?

Precisamos ser sustentáveis

• Então, temos 
que agir como 
gerente técnico 
administrativo.



Identificação do problema

• Existem problemas que estão fora do controle. 
Temos que aceitar.

– Clima, chuva de pedra, ......

• Existem problemas que podemos ter controle. 
Temos que atuar corretamente nesses pontos.

– As operações, por exemplo a pulverização

• Existem maneiras de mitigar os problemas e 
enfrentá-los de forma que causem menores 
impactos.

Conceito



Planejamento

• Entender os problemas de campo

• Discutir as ações e suas consequências

• Elaborar o plano de ação

• Definir metas.

Conceito



Pesquisa 
• No site da Herbicat existem algumas 

pesquisas sobre tecnologia de aplicação.

• Interessados podem consultar o site e 
responder as pesquisas ou sugerir temas a 
serem pesquisados.

• Os participantes da pesquisa recebem uma 
devolutiva com os resultados da mesma, sem 
identificação de nomes.



Participantes

• 23 pessoas ligadas ao setor 
entre produtores (médios e 
grandes), alguns 
pesquisadores e professores.

• Cite os 3 maiores problemas 
no seu ponto de vista no 
processo de pulverização?

SOJA 31% 19

MILHO 19% 12

CANA 11% 7

FEIJÃO 10% 6

TRIGO 5% 3

AVEIA 5% 3

SORGO 5% 3

TOMATE 3% 2

CAFÉ 3% 2

ALGODÃO 2% 1

GIRASSOL 2% 1

CEREAIS 2% 1

ALHO 2% 1

CEBOLA 2% 1

TOTAL

100
% 62



Respostas
Clima (Vento, umidade, temperatura e mudanças bruscas) 20% 10

Aplicação (Eficiência, eficácia, janela de aplicação e rendimento) 18% 9
Problemas na aplicação (Deriva, entupimentos, pisoteio, parte de baixo da 
planta) 14% 7

Equipamentos (Má conservação, má calibração, custo elevado) 10% 5

Pontas inadequadas 10% 5

Acesso a produtos de qualidade 6% 3

Assistência Especializada 6% 3

Operadores (Capacitação) 4% 2

Falta de informação sobre o tema 4% 2

Abastecimento (Derramamentos) 2% 1

Manutenção (Bicos, acessórios) 2% 1

Mistura errada (Dosagem) 2% 1

Facilidade de informação no equipamento 2% 1

TOTAL 100% 50

• É o que sempre escuto. 
• Como resolver?

42%



Planejamento (PDCA)

Depois de identificar os problemas:

• Fatores fora do nosso controle – CLIMA.

– Reduzem a janela de aplicação.

– Temos que conhecer melhor as condições e

– Mitigar esses problemas.



Tabela dados climáticos.

Momento

Herbicat 

Base para
Logística



Dados de SP - Julho / 3 anos

Hora
Temp 

oC
Vento 
km/h

Máx. 
km/h

Prec. 
(mm)

Um Ar 
%

Pt Orv 
oC

0:00 16,3 1,3 6,2 0,0 73,5 11,4
1:00 15,7 1,7 5,3 0,0 77,1 11,6
2:00 15,1 1,5 5,7 0,0 78,7 11,3
3:00 14,7 1,4 5,7 0,0 80,3 11,2
4:00 14,3 1,0 4,6 0,0 82,2 11,2
5:00 13,8 0,9 4,1 0,0 83,1 10,9
6:00 13,5 0,8 4,7 0,0 84,8 10,9
7:00 13,2 1,0 4,8 0,0 85,6 10,8
8:00 13,3 0,9 5,4 0,0 83,9 10,6
9:00 15,9 2,4 8,3 0,0 73,2 11,0

10:00 19,0 3,8 12,1 0,0 64,4 11,9
11:00 21,5 5,3 15,6 0,0 55,9 12,0

Hora
Temp 

oC
Vento 
km/h

Máx. 
km/h

Prec. 
(mm)

Um Ar 
%

Pt Orv 
oC

12:00 0,5 23,5 6,4 17,1 0,0 50,4
13:00 0,5 25,0 6,6 17,7 0,0 45,9
14:00 0,6 25,8 6,2 18,0 0,0 43,5
15:00 0,6 26,3 5,7 16,6 0,0 41,9
16:00 0,7 26,3 5,0 14,8 0,1 41,5
17:00 0,7 25,9 3,7 11,7 0,0 44,0
18:00 0,8 23,8 1,7 6,7 0,0 53,5
19:00 0,8 20,9 1,4 4,8 0,0 60,4
20:00 0,8 19,5 1,7 5,5 0,0 63,6
21:00 0,9 18,6 1,9 7,0 0,0 65,8
22:00 0,9 17,9 1,8 6,6 0,0 68,5
23:00 1,0 17,2 1,5 5,8 0,1 70,8

Análise de hora em hora 
dos índices desejáveis

• Temperatura
• Vento
• Rajada 

• Precipitação
• Umidade relativa ar
• Ponto de orvalho

= +



Análise das condições climáticas
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Horas do dia

Rajada Prec P Orv Vento Temp Umid %

10 horas

Gotas ideais Volume de calda?

São Paulo – Julho / ano

Vento médio baixo mas,
as rajadas impossibilitam 
o uso de gotas finas.



Conclusões

• Fora do nosso controle – Clima 
• Vento, temperatura, umidade relativa do ar

– Variar volume de calda (Ex. 100 L/ha horas melhores; 150 L/ha 
nas horas piores) – janela de aplicação

– Reduzir velocidade, adequar tamanho das gotas com pontas , 
ou ...

– Nos momentos de melhores condições do clima, utilizar 
menores volumes de calda e velocidades maiores.

• Inversão térmica
– Não fazer as aplicações aéreas, evitar produtos com 

volatilização, 

• Orvalho
– Evitar produtos muito solúveis em água, usar adjuvantes, 

reduzir volume de calda, ....

Formas de mitigar o problema do clima



Problemas sobre os quais temos poder 
direto de interferir e 

interferem na capacidade de campo 
operacional CCO (h/ha).



Respostas
Clima (Vento, umidade, temperatura e mudanças bruscas) 20% 10

Aplicação (Eficiência, eficácia, janela de aplicação e rendimento) 18% 9
Problemas na aplicação (Deriva, entupimentos, pisoteio, parte de baixo 
da planta) 14% 7

Equipamentos (Má conservação, má calibração, custo elevado) 10% 5

Pontas inadequadas 10% 5

Acesso a produtos de qualidade 6% 3

Assistência Especializada 6% 3

Operadores (Capacitação) 4% 2

Falta de informação sobre o tema 4% 2

Abastecimento (Derramamentos) 2% 1

Manutenção (Bicos, acessórios) 2% 1

Mistura errada (Dosagem) 2% 1

Facilidade de informação no equipamento 2% 1

TOTAL 100% 50

• É o que sempre escuto. 
• Como resolver?

X

X

X

X

46%Disponibilidade



Uso dos tempos
• Tempo produtivo 

– Pulverizando

• Tempos auxiliares 
– Manobrando, abastecendo, ...

• Tempos acessórios
– Regulagem, limpeza de pontas e filtros, troca de turno, ....

• Tempo de manutenção
– Abastecimento de diesel, quebras, trocas de óleo, ..

• Tempos inaptos
– Clima 

• Tempos perdidos
– Falta de programação, de água, de produto ou operador.

Horas úteis

Horas Indisponíveis

Conceito



Uso dos Tempos Operacionais

• O clima pode roubar mais de 50% do nosso 
tempo de trabalho no mês.

• Alterar regulagem da aplicação

• Então podemos usar esse tempo para outras 
operações como:

– Manutenção periódicas dos equipamentos

– Limpeza de filtros, pontas, 

– Reposicionar suporte como água, produto, 

– Treinamento dos operadores de campo



Tempos operacionais

• Ponta entupida,

– Filtros adequados, misturas de produtos sem 
problemas, 

• Falta de água ou produtos

– Planejamento da estrutura de apoio, 

• REGULAGEM E CALIBRAÇÃO DO PULVERIZADOR



Respostas
Clima (Vento, umidade, temperatura e mudanças bruscas) 20% 10

Aplicação (Eficiência, eficácia, janela de aplicação e rendimento) 18% 9
Problemas na aplicação (Deriva, entupimentos, pisoteio, parte de baixo da 
planta) 14% 7

Equipamentos (Má conservação, má calibração, custo elevado) 10% 5

Pontas inadequadas 10% 5

Acesso a produtos de qualidade 6% 3

Assistência Especializada 6% 3

Operadores (Capacitação) 4% 2

Falta de informação sobre o tema 4% 2

Abastecimento (Derramamentos) 2% 1

Manutenção (Bicos, acessórios) 2% 1

Mistura errada (Dosagem) 2% 1

Facilidade de informação no equipamento 2% 1

TOTAL 100% 50

22% 84%

• Quem tem um plano de manutenção dos pulverizadores ?
• Quem tem uma oficina especializada em pulverizadores?



Tempos Indisponíveis

• Manutenção
– Os equipamentos quebram exatamente enquanto 

trabalham (lógico).
• O problema pode até ter ocorrido pelo fato de ficar parado 

(sem ser lavado antes de guardar).

– Nós fazemos a manutenção preventiva e geral antes 
do início do uso???

– Como fazemos com a plantadora e colhedora???

• Podemos programar as manutenções nos 
horários inaptos (clima). 
– Equipamento já está parado mesmo

• Nós sabemos fazer a manutenção preditiva???

Conceito



Respostas
Clima (Vento, umidade, temperatura e mudanças bruscas) 20% 10

Aplicação (Eficiência, eficácia, janela de aplicação e rendimento) 18% 9
Problemas na aplicação (Deriva, entupimentos, pisoteio, parte de baixo da 
planta) 14% 7

Equipamentos (Má conservação, má calibração, custo elevado) 10% 5

Pontas inadequadas 10% 5

Acesso a produtos de qualidade 6% 3

Assistência Especializada 6% 3

Operadores (Capacitação) 4% 2

Falta de informação sobre o tema 4% 2

Abastecimento (Derramamentos) 2% 1

Manutenção (Bicos, acessórios) 2% 1

Mistura errada (Dosagem) 2% 1

Facilidade de informação no equipamento 2% 1

TOTAL 100% 50

84%

• + uma, não funcionou, precisei fazer outra aplicação.



Misturas em tanque
• Não é proibido

• É proibido fazer a recomendação de 2 ou mais 
produtos para um mesmo problema 
(receituário)

• A receita deve ser feita por problemas 
específicos – folhas largas, folhas estreitas, 
doenças, ......

• Mas a mistura não está regulamentada.



Problema: adição do Lannate na calda 

concentrada do pré-misturador.

Solução: viabilizamos a aplicação, 

mantendo os filtros limpos ao final do dia.

Problemas de misturas



Planejamento (PDCA)

Depois de identificar os problemas:

• Entender o que interfere na CCO em campo

– Equipamento

– Velocidade de trabalho

– Volume de calda (discutir o necessário)

– Abastecimento

• Qual é o nosso alvo (foco)? Não abuse das 
misturas.



Fatores que interferem na CCO
• Analisar os 

resultados 
de CCO.

• Analisar a 
eficiência 
operacional



Impactos do tamanho do pulverizador 

• Estamos prontos para atender o abastecimento de calda?



Impactos do tamanho do pulverizador 

• Ganhos efetivos importantes



• Aumentar barra e velocidade, 
aumentam CCO

• Pode não ser a solução 
definitiva

• Com qual qualidade estamos 
fazendo as aplicações?



Aplicação Alta Velocidade - Deriva

Foto Herbicat



Volume de calda

• Preço que temos que pagar para colocar o 
produto biologicamente ativo, no alvo correto, de 
forma adequada.

• Não existe um valor único e correto. Temos que 
confirmar no campo.

• Minha experiência mostrou que volumes 
menores que 100 a 120 L/ha apresentam risco 
para a qualidade da aplicação.
– CUIDADO COM A QUALIDADE

Conceito



Cobertura Foliar

C%=   15 .T . R K
2

A . D
Onde:
T = taxa de aplicação L/ha
R = taxa de recuperação
K = coeficiente espalhamento
A = área foliar m2
D = diâmetro das gotas

Courshe, 1967

Se a soja cresce.....

O volume de calda 
deve crescer

Conceito



Fatores de redução CCO

• Dentro do nosso controle

– Como resolver ou mitigar?

• Conhecemos os produtos – Koc, Kow, pressão de 
vapor, solubilidade, fatores de incompatibilidade, 
.......

– Selecionamos e usamos corretamente os produtos?

Vamos jogar a culpa na qualidade dos produtos????



Volumes de calda no controle de Spodoptera frugiperda (J. E. 
Smith) (Lepidoptera: Noctuidae) na cultura do milho utilizando 
inseticidas triflumuron e fenpropatrina
Thales C. Alves1,2; João E. R. da Silva²; Rafael M. Tavares2; Guilherme S. Alves2; João Paulo A. R. da Cunha3; Ernane M. Lemes2
1Universidade Federal de Uberlândia-UFU, Caixa Postal 593, 38408-100 Uberlândia, MG, Brasil. Email:thalescalves@hotmail.com. 2Discentes do Programa de Pós-Graduação em Agronomia, UFU. 3Professor 
dos cursos de Pós-Graduação e Graduação em Agronomia, UFU.

A lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) causa prejuízos à produção de milho no Brasil. A praga 
hospeda-se no interior do cartucho, o que dificulta o seu controle, feito com produtos químicos e altos volumes de calda 
na maioria das vezes. Entretanto, há uma tendência em reduzir esse volume para 
diminuir custos. Objetivou-se neste trabalho avaliar o controle da lagarta-do-cartucho em lavoura de milho de segunda safra 
pelos inseticidas triflumuron e fenpropatrina pulverizados em dois volumes de calda. O experimento foi conduzido em delineamento de 

blocos casualizados com quatro repetições, em esquema fatorial 2 x 2 + 1 (dois inseticidas e dois volumes de 
calda - 75 e 150 L ha-1). Em cada bloco houve uma parcela testemunha que não recebeu 
aplicação. As doses do triflumuron e da fenpropatrina foram de 48 g ha-1 e 30 g ha-1, respectivamente.

Foi utilizado um pulverizador CO2 costal de pressão constante em 300 kPa, com ponta 
de pulverização de jato plano simples XR11002. Utilizou-se o híbrido silageiro BM3061. As aplicações foram 
feitas com o milho em estádio V6. Cada parcela foi constituída de 20 m2, 8 linhas de 5 m de comprimento, espaçadas por 0,5 m, sendo 
que as quatro linhas centrais formaram a área útil. As avaliações foram feitas aos 3, 7 e 14 dias após a aplicação (DAA). Em cada data 
realizou-se a contagem das lagartas vivas presentes no interior do cartucho em 10 plantas por parcela, a fim de verificar a redução 
populacional da praga. Os dados foram submetidos à análise de variância, com os testes de Dunnett e Tukey, ambos a 0,05 de 

significância. Concluiu-se que a aplicação com fenpropatrina com volume de calda de 150 L 
ha-1 não reduziu a população da lagarta-do-cartucho. A maior redução foi 
alcançada com a aplicação do triflumuron com volume de 75 L ha-1, inclusive 
com residual de 7 dias, possibilitando a utilização de um produto fisiológico e a 
redução no volume de calda. Ambas as aplicações não reduziram a população da lagarta aos 14 
DAA.

• Palavras-chave: lagarta-do-cartucho, taxa de aplicação, ponta jato plano simples.



Abastecimento

Abastecimento deve ser:
• Rápido
• Preciso
• Seguro



Solução
• Somente fazer as misturas, se efetivamente for 

necessário. NÃO PERCA O FOCO.

• Os produtos líquidos e GRDA (WG) deveriam ser 
colocados diretamente no tanque, evitando as 
pré-diluições muito concentradas.

• Fazer a pré-diluição dos produtos com maior 
volume de água, evitando reações adversas.

• Fazer as diluições de produtos, que formam 
suspensão, separados dos produtos concentrados 
emulsionáveis.



Abastecimento - QuantoFill
• Sistema automatizado, 

que permite colocar até 
5 produtos líquidos 
dentro do pulverizador, 
sem contato manual.

• Sistema fechado com 
circuito de auto 
limpeza. 



Necessidade de equipamentos

• Conhecendo nossos equipamentos e a forma 
operacional que vamos trabalhar (logística).

• Tendo uma previsão prévia de área e 
aplicações.

• Podemos definir a necessidade de mão de 
obra e de equipamentos para atender a 
demanda necessária.



Tipo de aplicação

Aplicação granulada direto no cartucho



Tipo de aplicação

• Aplicações terrestres produziram maior densidade de gotas alvo,
• Porem a quantidade depositada pela aplicação aérea atende a 

necessidade de cobertura
• Aplicação aérea com 30 L/ha gera resultado similar a aplicação 

terrestre nas condições testadas



Estudo de capacidade tratamento



Estudo de capacidade tratamento



Qualidade – Não abra mão!!!
• De nada adianta fazer uma aplicação somente 

pelo fato de precisar e não conseguir o 
controle necessário.

• Só resolve se controlarmos o problema.

• Então, o produto tem que chegar no alvo com 
baixa perda (isso é uma aplicação, não só uma 
pulverização).



Qualidade
• A qualidade inicia na identificação do problema e definição 

de métodos de controle.

• Seleção de produtos corretos, definição de alvo, momento 
da aplicação, confirmação de cobertura no alvo.

• Disponibilidade de equipamentos adequados, revisados e 
com mão de obra preparada (invista em treinamento).

• Um bom processo de regulagem e calibração dos 
equipamentos.

• SELEÇÃO DE PONTAS DE PULVERIZAÇÃO CORRETAS.



Colocação do papel sensível
• Ao mexer na planta para colocar 

o papel sensível, mudamos a 
arquitetura e facilitamos a 
penetração.

• A proposta é a colocação de uma 
haste por baixo da cultura, sem 
mexer nas folhas.



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!


