
B o a s  p r á t i c a s  a g r í c o l a s

Aplicação de Agrotóxicos e Meio Ambiente



RESUMO

O grande surto de desenvolvimento dos equipamentos de aplicação de 
agrotóxicos ocorreu entre 1867 e 1900 devido aos interesses dos agricultores 
em aumentar as produções e a qualidade dos produtos, mas também pelo 
grande êxodo rural consequente da Revolução Industrial. Houve uma 
concentração de pessoas nas áreas urbanas, aumentando a demanda de 
produtos agrícolas, mas diminuindo a disponibilidade de mão de obra para 
trabalhar no campo (Akesson & Yates 1979). Isso forçou o desenvolvimento 
de novas tecnologias para aumento de produção, principalmente aquelas que 
permitiriam que poucos indivíduos cultivassem áreas extensas, favorecendo, 
portanto, a prática da monocultura. Houve uma maior demanda de aplicação 
de produtos para controle de pragas e doenças que surgiram por consequência 
da prática da monocultura.

O método atual de aplicação não difere daquele que se empregava no final 
do século passado, e tem como objetivo estabelecer uma barreira tóxica na 
superfície do alvo para impedir o ataque de pragas e doenças. Atualmente, a 
eficácia dos agrotóxicos para o controle dos problemas fitossanitários é muito 
grande. Entretanto, a eficiência do controle ainda é obtida graças ao poderoso 
efeito tóxico das novas moléculas, que compensa a pobre e deficiente 
deposição obtida com as pulverizações, pois em alguns casos mais de 50% 
dos produtos aplicados não chegam no alvo intencionado. Vários são os fatores 
que influenciam na aplicação agrotóxicos, envolvendo, entre outros aspectos, 
as próprias recomendações dos fabricantes dos agrotóxicos, a geração de 
gotas, as condições micrometeorológicas, os bicos de pulverização, os tipos de 
alvo, e a adequação dos pulverizadores. Neste documento são apresentadas 
abordagens simples dos principais fatores que afetam a eficiência das 
aplicações, bem como uma proposta de calibração de pulverização passo a 
passo. 

Eficiência de aplicação de agrotóxicos

Tanto no Brasil como no exterior não existem informações definitivas sobre 
os desperdícios que ocorrem durante as pulverizações de agrotóxicos. 
Algumas informações disponibilizadas na literatura internacional apontam 
que as aplicações de agrotóxicos são extremamente ineficientes, mas são 
fundamentadas apenas em fatos teóricos, ou seja, são baseadas nas doses 
teóricas de agrotóxicos necessárias para controle de populações das pragas 
que produzem dano econômico. 

Aplicação de Agrotóxicos e Meio Ambiente

Boa prática aplicável em Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, Áreas de Uso Restrito e de Uso Alternativo do Solo.



Estudos com um novo método de determinação de volume depositado através 
de análise de gotas, desenvolvido por Chaim et al. (1999c), testado em um 
experimento com pulverização aérea de herbicidas (Pessoa & Chaim, 1999), 
demonstraram perdas em torno de 50% do volume de calda aplicado.

Chaim et al. (1999e) verificaram que os resultados das perdas de agrotóxicos 
pulverizados em culturas, tais como feijão e tomate, foram elevados (Tabela 1).

Tabela 1. Eficiência da pulverização na distribuição de agrotóxicos nas culturas 
de feijão e tomate.

Nas culturas de porte rasteiro, devido às características intrínsecas da forma 
de aplicação, existe uma clara tendência da deposição se concentrar na região 
do ponteiro das plantas. Numa comparação de deposição proporcionada por 
diferentes bicos de pulverização na cultura do algodão, Scramin et al., (2002)  
observaram que a deposição média foi significativamente decrescente da região 
apical (45%) para mediana (18%) e desta para a basal (7%). Esses resultados 
foram semelhantes aos obtidos por Chaim et al. (2000) para a cultura do feijão, 
onde as perdas de agrotóxico aplicadas ficaram em torno de 77%.

A distribuição dos agrotóxicos em culturas de porte arbustivo foi observada em 
diferentes estádios de crescimento da cultura do tomate estaqueado (Chaim et 
al. 1999e). De certa forma, a cultura do tomate estaqueado serve como exemplo 
de pulverizações onde de aplicam grandes volumes de calda. Os dados são 
apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Distribuição percentual de agrotóxico estimada para a cultura de tomate 
em campos experimentais de Jaguariúna.

Em 1999 a Embrapa desenvolveu um bocal eletrostático para pulverizadores 
motorizados costais e Chaim et al. (1999d) realizaram testes comparando 
duas técnicas diferentes de pulverização na cultura do tomate estaqueado. Os 



equipamentos foram calibrados para aplicar a mesma dose de ingrediente ativo por 
hectare, mas com o pulverizador aplicando volume de calda de 1000 L/ha enquanto 
que o eletrostático apenas 20 L/ha.  Os resíduos encontrados nas diferentes regiões 
das plantas são apresentados na Tabela 3.

Tabela 3. Resíduos de agrotóxico verificados em diferentes regiões de plantas de 
tomate estaqueado tratadas com dois tipos de pulverizadores. 

Observa-se que apesar de se aplicar aproximadamente a mesma quantidade de 
ingrediente ativo o pulverizador motorizado costal proporcionou um resíduo médio 
nas plantas 19 vezes maior do que o pulverizador hidráulico convencional. 

Alvos biológicos

Para maior eficiência da ação dos agrotóxicos, os alvos precisam ser definidos em 
termos de espaço e de tempo, de modo que a quantidade de produto necessária 
ao combate de pragas e de doenças possa ser determinada, assim como prevista a 
sua disponibilidade. A definição do alvo biológico exige conhecimento da biologia da 
praga para que se determine em qual estágio ela é mais suscetível ao agrotóxico. 
No caso dos insetos, muitas vezes apenas uma parte da população deles pode 
estar suscetível num determinado momento, por seu ciclo de vida apresentar vários 
estágios distintos como, por exemplo, de ovos, de ninfas, de larvas e de pupas. As 
dificuldades na definição dos alvos levam, portanto, ao uso de produtos químicos 
mais persistentes. O conceito de proteção das culturas implica o propósito de 
redução da população da praga ou de um estágio de seu desenvolvimento que 
seja diretamente responsável pelos danos em determinadas culturas. 

A tecnologia de aplicação de agrotóxicos atualmente empregada é extremamente 
desperdiçadora e decorre da falta de conhecimentos básicos sobre a 
multidisciplinaridade e o funcionamento da cadeia dos processos envolvidos nessa 
ciência aplicada. Soma-se a esse problema a falta de treinamento dos agrônomos, 
dos agricultores e/ou de outros profissionais ligados à fitossanidade. Uma maior 
eficiência da aplicação requer seleção correta de equipamento, com bico de 
pulverização que produza gotas adequadas ao alvo; volume de calda preparada 
na concentração que permita a deposição de um resíduo ótimo para o controle da 



Normalmente a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já es-
tabelecidas e que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação 
do potencial produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à 
recuperação da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de 
calcário e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implan-
tação das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura 
de covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. 
A depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)
 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido trans-
versal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller

Escolha da Essência Florestal
A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
tadas como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafo-
climáticas na seleção destas alternativas.

praga; precauções com as condições meteorológicas; identificação e conhecimento 
da biologia do alvo da aplicação; e, principalmente, adoção de uma prática de 
manejo integrado do problema fitossanitário.

Manejo Integrado de Pragas (MIP)

O Manejo Integrado de Pragas (MIP) deve ser praticado sempre que disponível 
para a cultura. Trata-se de uma filosofia de trabalho direcionada para o controle 
de pragas agrícolas que considera, em sua proposta, a aplicação de métodos 
baseados no estudo da interação praga/planta hospedeira/meio ambiente. Com 
o MIP, o homem torna-se capaz de acompanhar o nível populacional da praga 
e de sugerir ações de controle propícias a reduzi-lo e, desse modo, torná-lo 
aceitável para a produção comercial do produto agrícola. O MIP integra aspectos 
econômicos, sociais, ecológicos e culturais específicos para a região onde será 
utilizado e, assim, pode existir mais de uma proposta de MIP, até mesmo para 
uma mesma região. Para fins de um controle ambiental mais seguro, orienta-se a 
escolha de propostas que tenham como eixo principal o controle biológico natural 
associado a outras técnicas, tais como o uso de armadilhas de feromônio e de 
agrotóxicos seletivos, além daquelas relacionadas à remoção de restos culturais 
e de bordaduras. No MIP, não basta só a incidência da praga para que o controle 
químico seja iniciado, pois deve ser avaliado também sob a ótica financeira. O 
monitoramento da população da praga, evidenciada pelos sintomas de ataque ou 
de alimentação deixados nas estruturas da planta, indica se é inevitável ou não 
a sua redução imediata. Além disso, alguns outros indicadores utilizados devem 
ser avaliados antes de se iniciarem as pulverizações com agrotóxicos. O limiar 
econômico (LE) é a densidade populacional da praga que causaria a primeira 
perda estatística da produção. Outro índice a ser considerado é o nível econômico 
de dano (NED), pelo qual se estima se a densidade populacional da praga que 
causaria dano equivaleria ao custo de uma operação de controle. Portanto, se a 
população atingir o NED ocorrerá o comprometimento financeiro da produção, além 
de prejuízos adicionais relacionados aos custos da pulverização dos agrotóxicos. 
Por essa proposta, portanto, indica-se que a tomada de ação do MIP se orienta 
pelo LE. 

Calibração de deposição de agrotóxicos

A calibração de deposição de gotas de pulverização é de suma importância, 
tanto para aplicação de produtos químicos como para produtos biológicos. A 
calibração deve ser realizada nos locais das plantas onde a praga se localiza, e no 
estádio inicial do seu desenvolvimento, ou seja, no alvo biológico. Para facilitar a 
compreensão de algumas etapas para a calibração de deposição de qualquer tipo 
de pulverização, as culturas rasteiras serão tomadas nesse tópico como exemplo. 



Observação do grau de deposição de gotas nos principais locais de ocorrência dos 
problemas fitossanitários.

Em um hectare da cultura, prende-se cartões sensíveis a água nas regiões onde  o 
problema fitossanitário ocorre (no caso de pragas e doenças, nas páginas superiores 
e inferiores das folhas, hastes, etc.). Pulveriza-se a área com água, com o objetivo 
de observar a deposição mínima nos alvos. O posicionamento dos cartões sensíveis 
deve ser com o lado amarelo exposto à pulverização. Nessa fase aplica-se somente 
água; portanto, o equipamento deve estar limpo, livre de resíduos de calda tóxica 
(por esse motivo, recomenda-se uma tríplice lavagem do tanque).
O agricultor também poderá utilizar-se de hastes metálicas para dispor os alvos 
de amostragem conforme ilustra a Figura 1. Nesse caso, poderá verificar também 
possíveis perdas para o solo, adicionando um cartão nas entrelinhas. O cartão 
colocado nas entrelinhas deve ficar sobre uma superfície sólida para evitar a umidade 
do solo.  

Figura 1. Disposição dos alvos de cartão sensível à água nas plantas e no solo.

Preparação das amostras e informações adicionais para digitalização

Após a pulverização, os cartões devem ser retirados das plantas e referenciados. 
Podem ser  protegidos com uma fita adesiva transparente (preferencialmente da 
largura do cartão). Deve ser evitada a formação de bolhas de ar durante a utilização 
da fita adesiva. Algumas fitas adesivas são alcalinas e podem provocar a perda do 
cartão, portanto é necessário um teste prévio com a fita para verificar se não ocorre 
alteração na coloração da área sensível. Retiram-se papéis das plantas para um 
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ambiente com uma lupa e faz-se a leitura do número de gotas por centímetro 
quadrado.  No caso de pragas, o número médio de gotas/cm2 das 50 amostras 
colocadas nas plantas deverá ser igual ou superior a 40 gotas/cm² de calda no 
alvo desejado. No caso de doenças recomenta-se deposição superior a 80 gotas/
cm². Se o número médio foi inferior a 40 para insetos ou 80 para doenças, deve-se 
modificar os ajustes do pulverizador para se elevar esses números. Isso pode ser 
feito aumentando-se a pressão do líquido aplicado através dos bicos hidráulicos ou 
trocando os bicos por outros tipos conforme as diferentes opções recomendadas 
pelos fabricantes.

A Figura 2 ilustra alguns padrões de deposição que podem ser adotados durante 
a calibração.

Figura 2.  Padrões de tamanho e densidade de gotas de pulverização. O tamanho 
das gotas é classificado pelo programa “GOTAS” desenvolvido da Embrapa Meio 
Ambiente & Embrapa Informática Agropecuária. 

A recomendação internacionalmente adotada de deposições mínimas de gotas 
é apresentada na Tabela 4. Dependendo do tipo de infestação do problema 
fitossanitário e do modo de ação do produto, talvez seja necessário aumentar a 
densidade das gotas. 

Tabela 4. Recomendações de densidade de gotas oferecidas pelo fabricante dos 
cartões sensíveis a água.



Para um volume de 200 litros, são produzidas 24.446.142.093 gotas de 250 mm que, 
se atingirem a área de um hectare, resultarão em uma densidade de 244 gotas/cm².  
Assim, a indicação internacional da Tabela 4 é pouco ilustrativa da deposição que 
realmente deve atingir os alvos, pois não considera o volume de calda aplicado, bem 
como a área foliar da cultura. Por exemplo, se em algum estádio de crescimento a 
cultura se apresenta com Índice de Área Foliar (IAF) igual a  6, isso significa que em 
1 hectare de plantio existem 60.000 m²  de área foliar, considerando apenas uma 
das faces das folhas (ou 120.000 m² de área foliar considerando as duas faces das 
folhas). Desta forma, se for feita uma aplicação de 200 litros de calda em gotas de 
250 mm, em uma cultura de IAF igual 6, a densidade teórica de deposição deverá 
ser  igual a 40 gotas/cm² em apenas uma das superfícies das folhas. Essa deposição 
teórica somente ocorrerá se as gotas forem uniformes e se não ocorrer evaporação 
das mesmas durante a aplicação.

A Tabela 5 apresenta um alerta de como deveria ser teoricamente uma boa deposição 
de gotas, em função do volume de calda aplicado, relacionado ao índice de área 
foliar, densidade e tamanho das gotas. O índice de área foliar (IAF) é a razão entre a 
área foliar do dossel e a unidade de superfície do solo e é expresso aqui como metro 
quadrado de folhas, por hectare. O IAF é computado ao considerar a superfície de 
apenas uma das faces das folhas. A área foliar depende do tipo de cultura, do seu 
estádio de crescimento, da densidade de plantio e características do solo tais como, 
umidade, fertilidade, acidez, entre outros.

Tabela 5. Densidade teórica de gotas que se depositam, quando se aplica 100 L/ha 
em diferentes área foliares de culturas. 

Supondo, por exemplo, que uma determinada praga ocupe a região intermediária 
das plantas, e que durante a aplicação depositaram-se apenas 20 gotas, de D50% 
igual a 200 mm, onde deveria ser 40, o agricultor teria algumas opções de calibração:
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a) Redução pela metade a velocidade de aplicação. Certamente com a redução 
da velocidade da aplicação, teoricamente haverá o aumento do número de gotas 
depositado. Entretanto isso implica em aumento de consumo do volume de calda e 
menor rendimento operacional;

b) Substituição dos bicos, para dobrar a vazão, mantendo a mesma velocidade 
de aplicação. Apesar de se imaginar que se aumentar a vazão dos bicos ocorre 
um aumento proporcional da deposição, essa não é uma boa opção, pois, ao se 
elevar a vazão dos bicos, ocorre um aumento do tamanho das gotas produzidas e, 
consequentemente, redução da penetração no dossel das plantas;

c) Elevação da pressão de trabalho, mantendo a mesma velocidade de aplicação. 
Essa é uma opção complexa, pois o aumento da pressão implica numa redução 
do tamanho das gotas produzidas, mas não implica num aumento expressivo de 
vazão do bico. Para dobrar a vazão e consequentemente reduzir pela metade o 
tamanho das gotas é necessário que a pressão seja elevada ao quadrado, ou seja, 
se um bico tem uma vazão de 400 mL/min com pressão de 4 kg/cm ² - a vazão será 
duplicada (800 mL/min) se a pressão atingir 16 kg/cm2. Nesse caso, surgem vários 
problemas relacionados ao consumo de combustível e estresse proporcionado em 
todo o sistema hidráulico do pulverizador;

d) Duplicação do número de bicos na barra de pulverização. Essa é uma opção 
interessante, pois se eleva o volume de calda aplicado em gotas de 200 mm que 
conseguiriam se depositar no alvo desejado, com manutenção da velocidade de 
aplicação.

Questões a serem consideradas na seleção dos bicos de pulverização 
utilizados nos equipamentos de pulverização

1 - Um dos principais parâmetros que afeta a deposição de gotas nos alvos está 
relacionada a questões micrometeorológicas predominantes durante a pulverização, 
tais como, vento, temperatura e umidade relativa. O efeito do vento está relacionado 
à deriva, ou seja, deslocamento horizontal, das gotas. Por exemplo, sob efeito de um 
vento de 5 km/h  a gota de 200 mm se desloca horizontalmente 4,9 metros quando 
liberada a 3,0 metros de altura. Assim, esse efeito não tem muita importância quando 
se utiliza pulverizadores tratorizados do tipo barra, mas é preocupante quanto se 
utiliza aplicações com aeronaves;

2 - A evaporação de gotas pode ser considerada o principal fator determinante da 
eficiência de deposição de gotas dos agrotóxicos. Isso ocorre porque a eficiência 
da aplicação é inversamente relacionada ao tamanho das gotas, ou seja, pesquisas 
indicam que a eficiência das aplicações aumenta à medida que se empregam gotas 
menores. Na realidade, as gotas pequenas tem maior facilidade do que as grandes 
em penetrar  no dossel das plantas. Entretanto pela Tabela 6, verifica-se que gotas 
menores do que 100 mm não devem ser utilizadas quando a umidade relativa é igual 



ou abaixo do que 50%. Por esse motivo, é recomendável que as pulverizações sejam 
realizadas preferencialmente no período matutino, quando a temperatura é amena e 
umidade relativa é elevada.

Tabela 6. Tempo de vida e distância de quedas de gotas em ar parado, em diferentes 
condições de temperatura e umidade relativa.

Observa-se que à medida que aumenta a temperatura e diminui a umidade relativa  
a taxa de evaporação aumenta consideravelmente. Isso indica que um determinado 
tipo de bico deve ser selecionado de acordo com as condições micrometeorológicas 
da região, levando em consideração, também, o tamanho da gota produzida e o tipo 
de alvo que se deseja atingir.

Verificação do volume de aplicação (litros/hectare)

Quando o padrão de deposição adequado for  atingido, será necessário calcular a 
vazão dos pulverizadores, que poderá ser realizado de duas maneiras diferentes.

a) Método direto

Pulverizar durante um minuto coletando o líquido em algum tipo de recipiente e medir 
o volume pulverizado com algum utensílio graduado. Este método é indicado quando 
existe facilidade de coletar o líquido pulverizado e, principalmente, se o agricultor 
dispõe de algum utensílio com graduações para medir volume, como por exemplo as 
provetas.

Entretanto, as provetas são caras e não são facilmente encontradas nas pequenas 
cooperativas que comercializam insumos agropecuários. Neste caso, o agricultor 
deve utilizar-se do método indireto.



Normalmente a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já es-
tabelecidas e que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação 
do potencial produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à 
recuperação da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de 
calcário e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implan-
tação das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura 
de covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. 
A depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)
 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido trans-
versal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller

Escolha da Essência Florestal
A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
tadas como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafo-
climáticas na seleção destas alternativas.

b) Método indireto

Colocar um volume conhecido dentro do tanque do equipamento, pulverizar 
até o esgotamento do líquido, cronometrando o tempo consumido para este 
procedimento. Exemplo para um pulverizador de barra tratorizado: 

1. Adicionar 50 litros de água (bem medidos) no tanque do pulverizador;
2. Acionar o pulverizador selecionando a rotação do motor usualmente utilizada na 

pulverização em que se conseguiu obter a deposição desejada;
3. Cronometrar o tempo que se gasta para pulverizar os 50 litros (por exemplo = 3 

minutos e 15 segundos);
4. Converter o tempo para “segundos” =(3 x 60) + 15  = 180 + 15 =  195 segundos;
5. Dividir os 50 litros pelo tempo em segundos = 50/195 = 0,26  litros/segundo.
6. Multiplicar o valor por 60 para obtenção da vazão em litros/min; 
7. Vazão = 0,26 x 60 = 15,38 litros/minuto;
8. Caso necessário, dividir a vazão da máquina pelo número de bicos. Exemplo 

para pulverizador de barra de 14 metros, ou 28 bicos:
 Vazão total/nº bico= 15,38/28 = 0,55 L/min. 

Essa informação é importante para especificação na aquisição de bicos novos. Na 
compra deve ser especificada a vazão desejada na pressão de trabalho que se 
pretende utilizar. Exemplo de especificação: bico cone ângulo de 80º, com vazão 
de 0,55 litros/min, numa pressão de 3,2 kg/cm² (ou 45 lbf/pol² ).

Determinação da velocidade de deslocamento da máquina durante a pulverização
a) com uma trena marcar um percurso de 50 metros;
b) afastar o trator do local demarcado, a uma distância tal que seja suficiente para 
imprimir velocidade constante durante a passagem pela região demarcada;
c) disparar o cronômetro no momento em que o para-choque dianteiro do trator 
(ou outro ponto de referência) atingir a marca inicial. Desligar o cronômetro no 
momento que o para-choque atingir a marca final dos 50 metros. Anotar o tempo 
gasto e repetir a operação. 

Se, por exemplo, o trator demorou 40 segundos para percorrer os 50 metros, para 
se conhecer em “metros por minuto” dividir os metros caminhados pelos segundos 
consumidos = 50/40 = 1,25 m/s. Para transformar em minutos multiplicar por 60: 
Velocidade = 1,25 x 60 = 75 m/min.

Cálculo da distância percorrida para tratar um hectare

Supondo que a faixa de aplicação do pulverizador é de 14 metros e considerando 
um hectare como um quadrado de 100 metros de lateral, o número de passadas 
será: 
P = 100/14= 7,14



Como em cada passada o trator percorre 100 metros, com 7,14  passadas ele terá 
percorrido: 
L= P x 100 = 7,14 x 100 = 714 metros lineares

Cálculo do tempo consumido para tratar um  hectare

O tempo será a distância percorrida (714 m/ha) dividida pela velocidade de aplicação 
(75 m/min). Tempo consumido/ha = 714/75 = 9,52 minutos/há.

Cálculo do volume de calda que será gasto para tratar um hectare

Volume de calda gasto será obtido multiplicando-se a vazão do pulverizador (15,38 
litros/min) pelo tempo que se gasta para a pulverização (9,52 min/ha). Volume 
consumido/ha = 15,38x9,52 = 146,46 litros/há.

Cálculo da quantidade de agrotóxicos para o preparo da calda

Normalmente as embalagens dos agrotóxicos podem apresentar recomendação de 
dosagem em duas formas: 
a) na forma de XX a YY gramas de produto/ha ou XX a YY mililitros/ha;
b) na forma de XX gramas de produto por 100 litros ou XX mililitros de produto 
por 100 litros, com recomendação de um volume de calda mínimo que deve ser 
utilizado para controle eficiente de pragas e doenças. 

A recomendação apresentada na forma de XX gramas ou mililitros/100 litros é 
amplamente utilizada pelos agricultores devido à facilidade dos cálculos para preparo 
da calda. Entretanto essa recomendação só deve ser utilizada quando se emprega 
grandes volumes de calda, ou seja, acima de 500 litros por hectare, obedecendo à 
recomendação do fabricante do agrotóxico.
Para o exemplo de consumo de 150 litros de calda/ha, o agricultor deverá utilizar 
uma recomendação que especifique a dosagem do agrotóxico em gramas ou 
mililitros por hectare.

Exemplo: 
Supondo que o agricultor utilizará um inseticida para controle de uma determinada 
lagarta. No rótulo ou bula da embalagem o agricultor encontra a recomendação 
de dosagem de 1,5 a 2,0 L/ha do produto comercial. Devido às características da 
cultura e do elevado risco de infestação da praga o agricultor optou por aplicar a 
dosagem de 2,0 litros do produto comercial por hectare. Supondo que a capacidade 
do tanque do pulverizador é de 500 Litros, volume este, suficiente para tratar 3,33 
hectares. 

 



Normalmente a implantação de tais sistemas ocorre em áreas de pastagens já es-
tabelecidas e que apresentam algum grau de degradação, visando a recuperação 
do potencial produtivo das mesmas. Após avaliação das atividades necessárias à 
recuperação da espécie forrageira já implantada, tais como roçada, aplicação de 
calcário e adubação de cobertura, é realizada a marcação das covas para implan-
tação das linhas de árvores. Deve ser adotado o cultivo mínimo, com a abertura 
de covas e controle de matocompetição apenas nas faixas de plantio das árvores. 
A depender da condição do terreno, é possível a abertura de sulcos nas linhas de 
plantio, sempre no sentido transversal ao do escoamento natural do terreno. As 
árvores devem ser estabelecidas em linhas dispostas no sentido transversal ao do 
escoamento natural do terreno, acompanhando as curvas de nível (Figura 1)
 

Figura 1. Sistema silvipastoril: linhas de árvores estabelecidas em sentido trans-
versal ao escoamento superficial natural do terreno. Foto: Marcelo Dias Müller

Escolha da Essência Florestal
A escolha da espécie florestal a ser utilizada deve obedecer a alguns critérios 
básicos, tais como: adaptação climática, finalidade do plantio, crescimento rápido, 
copa alta e pouco densa, possibilidade de mercado, dentre outros. Além disso, o 
nível de conhecimento técnico sobre a silvicultura da espécie deve ser consider-
ado, bem como a disponibilidade de mudas a preços acessíveis e a existência de 
assistência técnica local qualificada.
A produção madeireira, na maioria das vezes, tem sido o principal fator na escolha 
da espécie. Neste sentido, em função de suas características de rusticidade, adap-
tação a diversos ambientes, facilidade no manejo cultural, conhecimento técnico 
disponível, disponibilidade de mudas e material genético, crescimento rápido e 
multiplicidade de usos, atendendo a diversos mercados, as espécies do gênero 
Eucalyptus têm sido as mais utilizadas.
Outras espécies, tais como Acacia mangium (acácia), Grevilea robusta (gravílea), 
Khaya ivorensis, K. senegalensis (mogno-africano), Schizolobium amazonicum 
(paricá), Tectona grandis (teca) e Toona ciliata (cedro australiano), têm sido apon-
tadas como potenciais. Entretanto, devem ser observadas as limitações edafo-
climáticas na seleção destas alternativas.

Para o caso do exemplo o resultado seria:

 D = 6,66  litros de produto comercial para cada preparo de calda (500 Litros).

CUIDADOS

CUIDADOS GERAIS E MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE APLICAÇÃO

* Exigir do representante do fabricante do seu equipamento o manual de 
instruções referentes a montagem, a manutenção e a garantia;

* Dispor sempre do manual de instruções do equipamento de pulverização para 
obtenção de informações sobre as causas das deficiências de funcionamento. 
Em muitos casos as soluções de problemas de funcionamento são simples;

* Seguir as recomendações dos fabricantes quanto às recomendações de 
manutenção do pulverizador, atendendo aos períodos de lubrificações, trocas 
de correias, etc.

ANTES DA PULVERIZAÇÃO DA CULTURA

* O Verifique se o tanque do pulverizador está limpo; 
* Coloque água limpa no tanque e faça funcionar o equipamento; 
* Caso exista vazamento, conserte-o. Peças com defeito devem ser substituídas; 
* Verifique se não há vazamento ou entupimento dos bicos e mangueiras; 
* Observe se o jato formado está correto. Se necessário retirar o bico e limpar 

com uma escova ou pincel, destinado exclusivamente para essa finalidade. 
Nunca desentupir o bico de pulverização com a boca. Não usar arame, prego 
ou grampo para desentupir o bico. 

APÓS A O PERÍODO DE PULVERIZAÇÃO

* Esvaziar totalmente o tanque em local seguro – o ideal é repassar algum local 
da cultura com as sobras da calda do tanque. Para evitar esse desperdício, 
preparar apenas a quantidade de calda necessária para tratar a área;

* Lavar o exterior e interior da máquina com detergente;
* Aplicar uma solução de 80% de óleo lubrificante e 20% de óleo diesel nas 

partes metálicas do equipamento para evitar a corrosão.

COMO EVITAR A CONTAMINAÇÃO AMBIENTAL

* Não manusear produtos fitossanitários no interior ou nas proximidades de 
residências, escolas, crianças ou pessoas não envolvidas no trabalho e perto 
de fontes de água ou beira de córrego/rio/canais; 



* Nunca prepare a calda em ambiente fechado. Proceda à preparação da calda em 
local ventilado; 

* Efetuar sempre a regulagem do seu equipamento e a calibração da deposição;
* Não pulverizar quando o vento estiver muito forte. Evitar a deriva; 
* Usar SEMPRE equipamentos de proteção individual; 
* A temperatura e a umidade relativa do ar influenciam na evaporação das gotas, 

na movimentação das massas de ar e na sustentação de gotas no ar. Assim, para 
evitar perdas por evaporação as aplicações devem ser realizados nas horas mais 
frescas do dia, isto é, pela manha e ao entardecer; 

* Toda água de lavagem de equipamentos de aplicação e de proteção individual 
deverá ser descartada em local que não ofereça risco ao meio ambiente (aproveitar 
e repassar linhas da cultura tratada);

* Durante o preparo da calda efetuar a tríplice lavagem da embalagem e destinar 
para descarte; 

* Observar rigorosamente o intervalo entre a última aplicação e a colheita (período 
de carência); 

* Recomenda-se manutenção de faixas de isolamento dentro das áreas cultivadas 
(de 1,5 a 2,0 m) ou plantio de ‘quebra vento’ para minimizar a deriva (caso houver) 
e para servir de obrigo dos organismos considerados inimigos naturais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados analíticos das imagens digitalizadas de amostras de deposição em 
cartões sensíveis a água, com o programa Gotas, fornecem apenas estimativas de 
valores de diâmetros de gotas e volumes de calda depositado. Alvos artificiais de 
amostragem de deposição são deficientes em muitos aspectos, quando comparados 
aos alvos naturais.  Como todos os programas de computador, o Gotas sempre 
poderá sofrer alterações para seu aperfeiçoamento. Sugestões de aperfeiçoamento 
poderão ser encaminhadas para os autores do projeto, através da página do 
Agrolivre.
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