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introdução

conceitos básicos

A correta aplicação de defensivos agrícolas exige uma série de 
conhecimentos técnicos e científicos que são fundamentais para o sucesso 
do procedimento. Os defensivos devem ser aplicados corretamente para 
atingir o alvo na dose e quantidade necessárias, de forma econômica e com 
a menor contaminação ambiental possível (GARRIDO, 2003).

A tecnologia de aplicação empregada nos campos brasileiros, de 
forma geral, apresenta pontos de melhoria, como: uso correto da dose 
aplicada, escolha do produto, definição dos equipamentos e pontas na 
observação das condições ambientais, estádio da cultura e alvo, além de 
cuidados no manuseio e utilização de dispositivos de proteção individual. 
A utilização adequada do controle químico no manejo das pragas agrícolas 
(plantas daninhas, doenças e insetos-pragas) é fundamental para a 
manutenção da elevada produtividade na agricultura de forma econômica, 
sustentável, social e ambiental.

este Agronômico abordará a tecnologia de aplicação de defensivos 
agrícolas e o uso eficiente desses produtos.

Existem três fatores que influenciam diretamente a qualidade da 
aplicação de defensivos agrícolas:

• Capacidade do equipamento de gerar e depositar gotas no alvo   
      (tipo, regulagens, velocidade, etc.).

• Superfície de depósito (alvo: folhas, caule, frutos, solo, inseto, etc.).
• Condições ambientais (temperatura, umidade relativa do ar,   

      ventos, correntes de convecção, etc.).

Estes parâmetros determinam a qualidade com que os defensivos 
alcançarão o alvo desejado (Figura 1).



 

       

       

 

 

Entre os parâmetros mais importantes a serem considerados está o tamanho 
das gotas. As gotas produzidas por um bico são classificadas conforme seu diâmetro, 
sendo divididas em muito finas, finas, médias, grossas, muito grossas e extremamente 
grossas. A classificação é baseada no diâmetro mediano volumétrico (DMV – μm) e no 
potencial de risco de deriva (PRD) (Tabela 1). O tamanho da gota condiciona o espectro 
de cobertura e a capacidade de penetração da mesma no dossel da cultura.

figura 1 - Fatores influenciadores da qualidade da aplicação de defensivos (foto: Jacto).

Tabela 1 - Classes de tamanho de gotas, segundo as normas ASAE S-572 e bCPC, com características 
correspondentes (DMV e PRD).

Fonte: Palladini & Souza, 2007

Gotas

Alvo

Clima

Produtobicos

Segurança

Pulverizador

Aplicação

classe da
pulverização símbolo classe dMv aproximado

(norma asae)
dMv

(norma bcpc)
prd

(norma bcpc)

Muito Fina MF Vermelha < 100 µm < 119 µm > 57%

Fina F Laranja 100 - 175 µm 119 - 216 µm 20 - 57%

Média M Amarela 175 - 250 µm 216 - 352 µm 5,7 - 20%

Grossa G Azul 250 - 375 µm 352 - 464 µm 2,9 - 5,7%

Muito Grossa MG Verde 375 - 450 µm > 464 µm < 2,9%

Extrem. Grossa EG branca > 450 µm - - - - - -



 

       

       

 

 

figura 2 - Variação do comportamento de diferentes tamanhos de gota no dossel vegetal (tamanho ideal para 
penetração - de 100 a 300 micra) (fonte: Monteiro, 2007).

figura 3 - Ilustração de pontas do tipo leque, cone vazio e cone cheio (fotos: Teejet, 2006).

As gotas grossas resultam em uma pulverização com menor potencial de deriva, 
porém apresentam menor cobertura e penetração, principalmente quando o alvo está 
protegido pelo dossel de culturas em estádios mais desenvolvidos. Gotas muito finas e finas 
propiciam maior cobertura do alvo, mas tendem a ser levadas facilmente pelo vento (deriva) 
(COSTA et al., 2007) (Figura 2).

A ponta ou bico de pulverização é o principal componente do sistema. A escolha 
inadequada pode levar a falhas na aplicação, como desperdício, baixa eficácia do defensivo 
agrícola, necessidade de reaplicações e redução da produtividade (TEEJET, 2006). a escolha 
da ponta e da pressão de trabalho determina o tipo de gota ou neblina a ser produzido, a 
uniformidade da aplicação, a cobertura do produto aplicado sobre o alvo, o volume de calda 
e/ou a taxa de aplicação e o potencial de risco de deriva.

Existem diversos tipos de pontas e padrões de pulverização disponíveis, e a escolha 
depende da aplicação em particular. Porém existem três tipos usualmente utilizados (Figura 3):

efeiTos do dMv na peneTração da neblina

Gotas menores que 100 micra derivam e evaporam;
gotas maiores que 300 micra respingam e escorrem.

pontas de pulverização

Leque Plano Cone CheioCone Vazio



 

       

       

 

 

Por exemplo, produtos como herbicidas sistêmicos direcionados ao solo 
ou às folhas permitem a utilização de gotas maiores, pois reduzem a deriva e não 
demandam alta cobertura. Por outro lado, para produtos de contato e para aqueles cuja 
sistemicidade é limitada, como alguns fungicidas e inseticidas, o uso de gotas menores 
e/ou maior volume de calda é necessário para que haja cobertura e penetração nos alvos 
(ANTUNIASSI, 2005). A adequação das características do produto aos equipamentos 
existentes é fundamental para a produção de um tamanho de gota e uma neblina que se 
ajustem ao alvo a ser tratado (Tabelas 2 e 3).

o volume de calda não está necessariamente atrelado ao tamanho da 
gota produzida. o risco de deriva é uma função da pressão, velocidade, altura de 
pulverização, tipo de ponta, dMv e condição climática. dependendo da condição 
climática, da uniformidade da ponta e da condição de aplicação, pode-se trabalhar 
com um padrão de gota média com baixo risco de deriva. portanto, é possível 
trabalhar com qualquer tipo de gota, adequando-se a tecnologia de aplicação.

Tipo de 
bico1

Herbicida
fungicida inseTicida

Pré-
emergente

Pós-emergente

Contato Sistêmico Contato Sistêmico Contato Sistêmico

Leque bom bom Muito bom Muito 
bom bom Muito bom bom

Cônico 
Vazio - - Excelente Excelente - Excelente -

Cônico 
Cheio - bom Excelente Excelente bom Excelente bom

Tabela 2 - Aplicabilidade das principais pontas de pulverização.

Tabela 3 - Relação entre tamanho da gota, volume de calda, cobertura, risco de deriva, risco de 
evaporação e recomendação de aplicação agrícola.

1 Existem variações dentro de cada tipo de bico, sendo necessária uma reavaliação quanto à aplicabilidade.

1 As aplicações recomendadas são as mais usuais, mas outras aplicações também podem ser utilizadas.

Fonte: Catálogo 51-PT Teejet, 2011

Fonte: Catálogo 51-PT Teejet, 2011

TaManHo
da goTa coberTura risco

de deriva
risco de 

evaporação aplicação agrícola1

Muito Fina Excelente Muito Alto Muito Alto Não recomendada. barra protegida, 
cortina de ar, nebulização de inseticidas

Fina Excelente Alto Alto Inseticidas e herbicidas de contato e 
fungicidas de contato ou sistêmicos

Média Muito boa Médio Médio
Inseticidas e herbicidas de contato

ou sistêmicos e fungicidas sistêmicos, 
culturas não fechadas

Grossa boa baixo baixo Herbicidas sistêmicos e pré-emergentes

Muito 
Grossa Fraca Muito baixo Muito baixo Herbicidas sistêmicos e pré-emergentes

Extrem. 
Grossa Ruim Insignificante Insignificante Herbicidas sistêmicos e pré-emergentes



 

       

       

 

 

Tabela 4 - Exemplos de pontas tipo jato plano de faixa ampliada (XR Teejet) relacionando pressão (bar) com 
vazão de um bico (l/min) e tamanho de gota.

Fonte: Catálogo 51-PT Teejet, 2011

Após a identificação da praga e a indicação da dose de produto adequada à situação, 
deverá ser avaliado o tipo de bico que oferece o melhor diâmetro e homogeneidade das 
gotas (Tabela 4) de acordo com as características do alvo e do produto desejado. Contudo, o 
dimensionamento correto do sistema de pulverização não elimina a necessidade de avaliação 
das condições ambientais para a aplicação. 

O volume de calda e/ou a taxa de aplicação são parâmetros fundamentais para o sucesso 
da aplicação. A definição desse volume depende do tipo de alvo a ser atingido, do tamanho das 
gotas, da cobertura necessária, do modo de ação do defensivo e da técnica de aplicação, entre 
outros fatores (ANTUNIASSI, 2005). A diminuição do volume de calda aumenta a autonomia e 
a capacidade operacional (número de hectares pulverizados por hora); no entanto, quando não 
bem administrado, pode reduzir a eficácia da aplicação.

O volume de calda médio usado em aplicações terrestres, considerando todas as 
principais regiões produtoras no brasil, varia muito (de 50 a 120 l/ha), principalmente com 
relação aos volumes utilizados em aplicações de fungicidas e inseticidas. A densidade de gotas 
por cm2 é outro parâmetro que varia de acordo com os defensivos e alvos tratados (Tabela 5). 

volume de calda e condições ambientais

Xr Teejet (Xr)
bar

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
XR8001 (100) 0.22 0.27 0.31 0.35 0.39 0.42 0.44

XR80015 (100) 0.34 0.42 0.48 0.54 0.59 0.64 0.68

XR8002 (50) 0.46 0.56 0.64 0.72 0.79 0.85 0.91

XR8003 (50) 0.68 0.84 0.97 1.08 1.18 1.28 1.37

XR8004 (50) 0.91 1.12 1.29 1.44 1.58 1.71 1.82

XR8005 (50) 1.14 1.40 1.61 1.80 1.97 2.13 2.28

XR8006 (50) 1.37 1.67 1.93 2.16 2.37 2.56 2.73

XR8008 (50) 1.82 2.23 2.58 2.88 3.16 3.41 3.65

XR11001 (100) 0.22 0.27 0.31 0.35 0.38 0.42 0.44

XR110015 (100) 0.34 0.42 0.48 0.54 0.59 0.64 0.68

XR11002 (50) 0.46 0.56 0.64 0.72 0.79 0.85 0.91

XR11003 (50) 0.68 0.84 0.97 1.08 1.18 1.28 1.37

XR11004 (50) 0.91 1.12 1.29 1.44 1.58 1.71 1.82

XR11005 (50) 1.14 1.40 1.61 1.80 1.97 2.13 2.28

XR11006 (50) 1.37 1.67 1.93 2.16 2.37 2.56 2.73

XR11008 (50) 1.82 2.23 2.58 2.88 3.16 3.41 3.65

Muito Fina Muito Grossa Extrem. GrossaFina Média Grossa



 

       

       

 

 

produTo densidade (goTas/cm2)

Inseticida 20 a 30

Herbicida 20 a 40

Fungicida 30 a 70

faTores faiXa preferencial

Temperatura < 30ºC

Umidade Relativa > 50%

Velocidade do Vento 3 a 10 km/h

faTores classes de goTas de acordo
coM as condições cliMáTicas

Muito finas
ou finas

finas
ou Médias

Médias
ou grossas

Temperatura Abaixo de 25ºC 25 a 28ºC Acima de 28ºC

Umidade Relativa Acima de 70% 60 a 70% Abaixo de 60%

Tabela 5 - Densidade de gotas (média) conforme produto específico.

Tabela 6 - Condições climáticas ideais para aplicação.

Tabela 7 - Condições climáticas ideais para cada classe de gota.

Fonte: Adaptação Antuniassi, 2005; Monteiro, 2007

Fonte: Antuniassi, 2005 

Fonte: Antuniassi, 2005 

As condições ambientais no momento da aplicação também são fundamentais, 
principalmente para garantir que o defensivo seja depositado no alvo desejado. 
Pulverizações realizadas com ventos acima de 10 km/h ou mesmo com rajadas favorecem 
o aumento da deriva. A umidade relativa do ar e a temperatura também condicionam a 
duração da vida útil da gota produzida: quanto maior a temperatura e menor a umidade 
relativa do ar, menos tempo a gota tem para atingir o alvo antes de evaporar. Nas Tabelas 
6 e 7, são listadas as condições climáticas básicas para maior eficiência na aplicação de 
defensivos agrícolas.



 

       

       

 

 

Tabela 8 - Comparativo entre diferentes formas de aplicação, vantagens e desvantagens e onde podem
ser empregadas.

formas de aplicação

cuidados  | pontos de atenção

forMa de
aplicação vanTagens desvanTagens foco

Costal

• Baixo custo de aquisição 
de equipamentos

• Menor deriva

• Sem limitações quanto
à declividade

• Elevada contaminação
do aplicador

• Baixo controle da taxa
de aplicação

• Baixo controle da dose
do produto

• Baixa eficiência de aplicação

• Baixa capacidade operacional

Pequenas áreas com
elevado valor agregado

Terrestre

• Maior penetração
na cultura

• Maior cobertura
da lavoura

• Maior controle de
deriva em condições
climáticas favoráveis

• Limitação em áreas 
declivosas

• Condições de solo limitam a 
aplicação (exemplo: cultivo
de arroz irrigado)

• Elevado volume de calda

• Altura de plantas limita 
aplicação (exemplo: milho)

• Incapacidade do operador

• Calibração

• Velocidade de aplicação 
inadequada

Áreas médias e 
relativamente grandes, 
com maior qualidade
de aplicação

Aérea

• Rápida aplicação em 
áreas extensas (maior 
capacidade operacional)

• Condições do solo não 
limitam a aplicação

• Baixo volume de calda

• Altura da cultura não 
dificulta aplicação

• Custo de aquisição
e manutenção de equipamentos 
elevado

• Limitações: obstáculos 
(postes, árvores), tamanho
e formato das áreas

• Alto potencial de deriva (vento 
é limitante)

• Gerenciamento da operação

• Calibração

Extensas áreas,
alto rendimento 
operacional em curto 
espaço de tempo

A utilização incorreta de defensivos agrícolas pode trazer consequências à saúde 
humana e ambiental. Sendo assim, o Ministério da Saúde e o Ibama avaliam, respectivamente, 
a toxicidade e o impacto ambiental dos produtos antes de liberar a sua comercialização.  
As classes de risco toxicológico estão destacadas com diferentes cores nas embalagens dos 
produtos (Tabela 9). A contaminação ambiental também é outra preocupação, devido ao aumento 
da comercialização de defensivos agrícolas. Assim como a indicação da classe toxicológica, nas 
embalagens existe a classificação quanto ao potencial de periculosidade ambiental (PPA) do 
produto (Tabela 10).



 

       

       

 

 

classe ToXicidade

I Extremamente tóxico

II Altamente tóxico

III Medianamente tóxico

IV Pouco tóxico

Tabela 9 - Classe toxicológica de defensivos.

Tabela 10 - Classe do potencial de periculosidade ambiental (PPA).

Fonte: Mapa, Lei 7.802/1989

Fonte: Ibama, 2014

classe poTencial de periculosidade aMbienTal

I Produto ALTAMENTE PERIGOSO para o meio ambiente

II Produto MUITO PERIGOSO para o meio ambiente

III Produto PERIGOSO para o meio ambiente

IV Produto POUCO PERIGOSO para o meio ambiente

Finalmente, além dos cuidados quanto à escolha das pontas de pulverização, 
pressão de trabalho, tamanho e uniformidade das gotas, identificação adequada do alvo, 
volume de calda, condições ambientais e periculosidade dos defensivos agrícolas, é 
importante ressaltar outros pontos que devem ser levados em consideração para a boa 
utilização e aplicação dos defensivos agrícolas:

• Calibração periódica do pulverizador.

• Preparo da calda.

• Utilização de EPIs.

• Prevenir e evitar a contaminação ambiental.

• Não beber e/ou comer durante a aplicação de defensivos.

• Aplicar somente doses e produtos registrados para a praga e para a cultura.

•  Manter as embalagens em local seguro e protegido de intempéries, realizando  
a tríplice lavagem e encaminhando ao local autorizado para recebimento.

• Não reutilizar embalagens.



 

       

       

 

 Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações
sobre o assunto, procure o TD mais próximo.

Documento desenvolvido pelo time de Desenvolvimento Tecnológico e destinado 
exclusivamente aos funcionários da Monsanto, não sendo permitida a reprodução 
total ou parcial e/ou qualquer outra forma de distribuição a terceiros do conteúdo 
deste material.

 
 

Em caso de dúvidas ou necessidade de mais informações sobre o assunto,
procure o TD mais próximo.
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