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1 INTRODUÇÃO 
 

Na cultura da cana-de-açúcar assim como nas demais, o controle químico ainda é o 
método, técnica e economicamente, mais conveniente para um grande número de problemas 
fitossanitários, observando-se que, dentro de um sistema sustentável de produção, o 
agrotóxico deve ser utilizado como um bisturi e não como uma foice. Controlar pragas e 
doenças é um conjunto de ações muito mais complexo do que apenas aplicar um agrotóxico. 
Quando se pensa em pulverização, deve-se ter em mente que fatores como o alvo a ser 
atingido, as características do produto utilizado, a máquina, o momento da aplicação e as 
condições ambientais não estarão agindo de forma isolada, sendo a interação destes fatores a 
responsável direta pela eficiência ou ineficiência do controle. Qualquer destes fatores que for 
desconsiderado, ou equacionado de forma errônea, poderá ser o responsável pelo insucesso da 
aplicação. Não raro, um pulverizador simples, ajustado e operado adequadamente no 
momento correto, produz resultados muito melhores que pulverizadores sofisticados operados 
inadequadamente sob condições climáticas adversas. Assim, o entendimento de tais fatores, 
bem como de suas interações, torna-se necessário para o sucesso no controle fitossanitário. 
Neste artigo, alguns destes fatores críticos são analisados na cultura da cana. 
 
2. SELEÇÃO DO PULVERIZADOR 
 Um tratamento fitossanitário eficaz e econômico inicia-se na escolha do pulverizador. 
Antes de escolher-se o tipo e modelo de pulverizador a ser utilizado, a seleção da marca do 
equipamento a ser adquirido é muito importante. A qualidade dos pulverizadores brasileiros é, 
via de regra, muito boa, pelo menos a dos mais comumente encontrados no mercado nacional, 
visto que são exportados para vários países do mundo, cumprindo inclusive com os rígidos 
padrões de qualidade Europeus. No entanto, nem sempre um local para a aquisição de peças e 
material de reposição, ou mesmo um mecânico especializado, estão disponíveis na região, 
fazendo com que se perca muito tempo com a máquina parada devido à falta de assistência 
técnica. Este problema é passível de ocorrer principalmente com pulverizadores de maior 
porte, com um alto grau de componentes eletrônicos. Portanto, antes de se decidir por 
qualquer marca, deve-se fazer um estudo da viabilidade de assistência técnica e da qualidade 
da mesma na região. 
 Uma observação extremamente importante no momento da aquisição é verificar se o 
tamanho da barra e o espaçamento entre bicos estão adequados ao espaçamento da cultura, 
evitando assim a necessidade de modificação em um pulverizador novo. Apesar de seu 
dimensionamento ser pouco usual, a inadequação destes fatores pode se constituir em 
importante fonte de perda aos agricultores. Consideremos por exemplo a aplicação de 



herbicidas realizada com um pulverizador com barra de 12 metros e 24 bicos espaçados de 0,5 
m, sendo utilizado no tratamento fitossanitário de 15.000 ha de cana plantados com 
espaçamento de 1,40 m. Nestas condições a faixa efetivamente tratada seria 12 m (24 bicos x 
0,5 m) enquanto que a considerada seria 11,20 m (8 linhas x 1,40 m). Assim, a cada passada 
do pulverizador, uma faixa de 0,80 m seria tratada sem necessidade. Analisando-se que 
15.000 ha correspondem a 13.392.857,14 m lineares, considerando-se uma faixa tratada de 
11,20 m (15.000 ha x 10.000 m2 / 11,20 m), uma faixa de 0,80 m corresponderia a 1.071,43 
ha tratados sem necessidade (13.392.857,14 m x 0,8 m / 10.000 m2), por pulverização, o que 
corresponde a 7,14% da área total. Ainda, considerando-se um volume de aplicação de 200 
L/ha, estarriam sendo transportados sem necessidade 214.286 L de água. Assim, a simples 
adoção de 0,70 ou 0,35 m entre bicos, e não 0,50 m, poderia representar uma economia 
significativa em produto e mão-de-obra. Sempre que o resultado da operação número de bicos 
na barra x espaçamento entre bicos / espaçamento da cultura não for exato, tais perdas estarão 
ocorrendo. 
 Além de espaçamento entre pontas, o número das mesmas na barra deve ser observado 
para que o cruzamento de duas faixas de operação não ocorra sobre a linha de cana, 
potencializando possíveis prejuízos em função de uma sub ou super exposição nesta área. 
Para minimizar tal problema uma regra prática pode ser utilizada. Sempre que o espaçamento 
de plantio for igual ou inferior a 1,20 m, o número de ruas tratadas deve ser par e, sempre que 
superior a 1,20 m, o número de ruas tratadas deverá ser ímpar. 
 Uma vez selecionada a marca, o tipo, tamanho e número de pulverizadores necessários 
ao tratamento fitossanitário variam com as dimensões da área a ser tratada, o tempo 
disponível para as pulverizações, aspectos da cultura, condições de topografia e solo, mão-de-
obra e número de tratores disponíveis, organização da propriedade e poder aquisitivo do 
agricultor. No entanto, quaisquer que sejam os tipos e modelos selecionados, eles devem ser 
robustos, de simples funcionamento e manutenção, além de apresentar uma boa precisão e 
funcionamento, mesmo em condições de trabalho desfavoráveis. 
 
3. IDENTIFICAÇÃO DOS ALVOS BIOLÓGICO E QUÍMICO 
 O produto fitossanitário deve exercer sua ação sobre um determinado organismo que 
se deseja controlar. Portanto, o alvo a ser atingido é esse organismo, seja ele uma planta 
daninha, um inseto ou um fungo (alvo biológico). Entretanto, com os atuais conhecimentos e 
equipamentos disponíveis, não é possível atingir somente o alvo biológico, devendo a fixação 
do alvo ser mais ‘abrangente’, recaindo sobre outros itens (alvo químico). Dessa forma, 
enquanto a praga a ser controlada é por exemplo a semente de plantas daninhas (alvo 
biológico), o solo deverá ser atingido pela pulverização (alvo químico). 
 A capacidade e forma de redistribuição do produto na planta são fatores importantes 
na identificação do alvo químico. Apesar do agrotóxico poder não atingir o alvo biológico 
diretamente, poderá fazê-lo de forma indireta através da sua redistribuição, que pode se dar 
pelo processo de translocação sistêmica, movimentação translaminar (mesostêmica) ou pelo 
deslocamento superficial do depósito inicial do produto. Em função da capacidade ou não de 
redistribuição do produto, o alvo químico poderá ser mudado. Tomemos como exemplo o 
controle de plantas daninhas em pós-emergência tardia, como na dessecação. Caso seja 
realizada com glifosato, que tem uma alta capacidade de movimentação tanto no xilema 
(ascendente) quanto no floema (descendente), o alvo químico poderá ser considerado como o 
terço superior das plantas daninhas, visto que as demais partes da planta serão atingidas 
através da redistribuição do produto. Em contrapartida, caso se utilize o paraquat, que possui 
apenas uma pequena redistribuição lateral, sem ação sistêmica, a aplicação deve ser realizada 
de forma a cobrir a maior parte possível da planta daninha, para que o controle seja 
satisfatório. Cabe ainda lembrar que, na hipótese do produto ser sistêmico, deve-se identificar 
se o mesmo tem movimentação apenas no xilema (apoplástica ou acrópeta), apenas no floema 
(simplástica ou basípeta) ou em ambos, antes de se identificar o alvo químico. 



 Outro caso de modificação do alvo químico, bastante freqüente em cana, é a aplicação 
de herbicida em áreas de colheita mecanizada de cana crua. Nestas áreas, apesar do alvo 
biológico ser o solo, o alvo químico depende principalmente da solubilidade do herbicida 
aplicado. Herbicidas solúveis aproveitarão a água de chuvas, irrigação ou aplicação de 
vinhaça para atravessar a camada de palha, chegando ao solo. Dessa forma, o alvo químico a 
ser considerado será a parte superior da camada de palha. Quanto mais insolúvel o herbicida, 
mais dificuldade terá para ser carreado pela água, devendo ser colocado o mais próximo 
possível do solo, dificultando a operação. 
 
4. COBERTURA DO ALVO 

Qualquer que seja o alvo selecionado, o sistema de pulverização deverá ser capaz de 
produzir a cobertura adequada do mesmo. Cobertura nada mais é do que o número de gotas 
por unidade de área, ou a porcentagem do alvo coberta pela calda, obtida na aplicação e 
representa, na realidade, o objetivo final da pulverização. Para entender o que é a cobertura e 
os fatores que interferem nela, consideremos a fórmula proposta por COURSHEE (1967), 
citado por MATUO (1990): 
 
 

15.V.R.K2 
C =   ----------------- 

A.D 
 
onde: 
C = cobertura (%) 
V = volume de aplicação (L/ha) 
R = taxa de recuperação (%) 
K = fator de espalhamento 
A = superfície foliar (ha) 
D = diâmetro das gotas (µm) 
 

Pela fórmula acima, observa-se que o aumento na cobertura do alvo pode ser 
conseguido com a elevação do volume de aplicação, com a elevação da taxa de recuperação 
de calda pela cultura (adequação do tamanho de gotas ao alvo ou pulverização eletrostática) 
ou pelo aumento no fator de espalhamento da calda (espalhantes adesivos). Por outro lado, a 
redução no tamanho das gotas poderá também elevar a cobertura, mantendo-se os demais 
fatores constantes. Qualquer que seja a ação adotada, fatores positivos e negativos deverão ser 
observados. 

Há de se considerar também que, aumentando a área foliar existente no hectare (A) ou, 
no caso da aplicação de herbicidas no solo, a área específica do solo a ser tratado (por 
exemplo solos com elevado número de torrões), e mantendo-se as demais condições, a 
cobertura fatalmente será prejudicada. Por isso, à medida que a planta cresce e aumenta o 
índice de enfolhamento, ou eleva-se a superfície específica, os necessários ajustes nos outros 
fatores devem ser efetuados. Via de regra, esse ajuste tem sido buscado através do aumento do 
volume de aplicação (V). Tais volumes, em alguns casos, tem se tornado tão elevados que a 
interferência dos demais fatores é praticamente insignificante. Em contrapartida, o rendimento 
operacional dos pulverizadores (área tratada/hora de trabalho) é bastante baixo, resultando na 
necessidade de investimentos em um número maior de pulverizadores por área ou em 
sistemas de transporte da água para abastecimento dos pulverizadores, elevando o custo da 
operação. 

A redução no tamanho das gotas também pode ser trabalhada de forma a aumentar a 
cobertura da pulverização, e este tem se mostrado um caminho bastante promissor. Nestes 
casos, deve-se ter em mente que a utilização de gotas menores implica em certas limitações, 



entre as quais a evaporação e a deriva se destacam, necessitando portanto de uma abordagem 
mais técnica da operação. A aplicação noturna, por exemplo, pode-se constituir em auxiliar 
importante para o melhor aproveitamento das gotas de pulverização. 

A cobertura ideal a ser conseguida no processo de pulverização pode ser variável em 
função principalmente do agente a ser controlado (praga) e do modo de ação do produto 
aplicado. Para o controle de insetos por exemplo, a cobertura certamente deverá ser menor 
que aquela necessária para o controle de fungos, visto que o inseto, por se locomover, terá 
uma maior probabilidade de entrar em contato com o produto, mesmo que não tenha sido 
diretamente atingido. Por outro lado, para uma mesma praga, a cobertura necessária para um 
controle eficiente através da utilização de produtos com ação sistêmica deverá ser inferior 
àquela necessária para produtos de ação localizada (baixa redistribuição), visto que a 
capacidade de redistribuição dos sistêmicos se encarregará de levar o produto a locais não 
atingidos inicialmente. De uma forma geral, a cobertura recomendada sobre o alvo para 
produtos com baixa capacidade de redistribuição são descritas no Quadro 1. 
 
QUADRO 1: Concentração de gotas recomendada sobre o alvo na pulverização para 

diferentes produtos com baixa capacidade de redistribuição 
Produto Número de gotas / cm2 
Inseticidas 20 – 30 
Herbicidas pré-emergentes 30 – 40 
Herbicidas de contato pós-emergentes 30 – 40 
Fungicidas 50 - 70 
Fonte: Syngenta, sd. 
 
5. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

A deriva é um dos problemas mais comuns causados pelos agrotóxicos, e quando 
pulverizados sob circunstâncias normais, todo esforço deve ser feito para tentar se reduzir sua 
probabilidade. Assim, a velocidade do vento é um importante fator a se verificar antes de se 
tomar a decisão de iniciar ou interromper a pulverização. A condição mais segura para se 
pulverizar é com vento constante de 3,2 a 6,5 km/h, que corresponde a uma brisa leve, 
caracterizada pelo vento sendo perceptível na face mas capaz de movimentar apenas 
levemente as folhas. Pulverizações são inaceitáveis com ventos inferiores a 3,2 km/h, 
principalmente em dias quentes de sol, pois as correntes de convecção podem ocasionar 
grande deriva em direções imprevisíveis. De forma semelhante, pulverizações devem ser 
evitadas quando se observar nuvens do tipo cúmulus. A direção do vento deve ser 
considerada, mesmo se a velocidade estiver dentro do aceitável, de forma a evitar que culturas 
vizinhas suscetíveis, residências (ou outras construções tais como escolas, hospitais, etc.) ou 
corpos d’água não corram o risco de serem contaminados pela calda carregada pelo vento. 

A temperatura e a umidade relativa, por sua relação com a evaporação da água e a 
deposição das gotas, também devem ser consideradas. A superfície do líquido é enormemente 
aumentada quando fragmentada em gotas, e perde a porção volátil por essa superfície. A água 
é um líquido volátil e se evapora no trajeto entre a máquina e o alvo. Em condições tropicais 
de alta temperatura, o fenômeno da evaporação das gotas é bastante problemático, agravando-
se sobremaneira em dias mais secos, quando a umidade relativa do ar é baixa. Nestas 
condições, uma gota de água se converterá em vapor muito rapidamente, fazendo com que 
aplicações com gotas médias ou pequenas muitas vezes não cheguem a atingir o alvo, 
desaparecendo antes.  

Bem cedo pela manhã, há uma “inversão”, quando as temperaturas dentro ou sobre 
uma cultura são mais altas que aquelas sobre a superfície do solo. Sob estas condições o ar 
está geralmente muito calmo e se pequenas gotas são pulverizadas neste momento, podem 
permanecer no ar por um longo período de tempo. O destino final das gotas menores é 
imprevisível quando não há vento que as sopre em uma direção. Sem vento, as gotas 



eventualmente decantam com a gravidade e SEDIMENTAM na parte superior de superfícies 
horizontais. 

Mais tarde, quando o sol esquenta a terra e aumenta a temperatura do ar, pequenas 
gotas com baixa velocidade de queda podem mover-se para cima, contra a gravidade, em 
correntes de ar de “convecção”. Tais correntes de ar para cima são substituídas por correntes 
de ar mais frio para baixo. Este movimento de ar causa TURBULÊNCIA. 

O fenômeno da evaporação da água parece ser um problema não sentido pelos 
canicultores. Isso porque na maioria das aplicações tradicionais empregam-se gotas grandes e 
o bico está suficientemente próximo do alvo, de tal forma que esse fenômeno, ainda que se 
manifeste, não chega a afetar o desempenho biológico do agrotóxico. Entretanto, quando se 
utilizam gotas pequenas que devem caminhar uma razoável distância até sua deposição final 
(aplicação por aviões), o fenômeno da evaporação torna-se perceptível, influindo 
negativamente no resultado da aplicação. Não se deve esquecer no entanto que, mesmo nas 
aplicações clássicas, existe um apreciável contingente de gotas pequenas entre as gotas 
grandes. 

De uma forma geral, temperaturas superiores a 30oC e umidade relativa inferior a 55% 
são impróprias à pulverização.  
 
6. REGULAGEM DO PULVERIZADOR 
 Os procedimentos de regulagem e calibração devem ser realizados antes de se iniciar a 
aplicação, a fim de adequar as condições de uso do equipamento. Entende-se por regulagem o 
ato de configurar o equipamento para a operação que será realizada e por calibração a 
determinação do volume de calda utilizado por hectare e a quantidade de produto a ser 
colocada no tanque. Assim, calibração é apenas o passo final da regulagem. 

Antes de se iniciar a regulagem do pulverizador, uma vez que o mesmo estiver 
acoplado e abastecido com água, deve-se observar as condições gerais de conservação do 
equipamento (vazamentos, conectores e/ou mangueiras ressecadas, etc), bem como o 
funcionamento dos componentes do sistema hidráulico (filtros, bomba, regulador de pressão, 
etc), e efetuar a manutenção necessária. Estando em condições de uso, o pulverizador deve 
então ser levado ao local de trabalho. 
 A primeira observação a ser realizada é a adequação do espaçamento entre bicos e do 
número de bicos na barra, quando a faixa de aplicação for medida em número de linhas da 
cultura a serem tratadas, conforme o exposto no item “seleção do pulverizador”. Além da 
necessidade do espaçamento entre bicos ser uniforme ao longo da barra para uniformizar a 
pulverização, como já visto, o número de bicos deverá também ser ajustado para que o bico 
da ponta pulverize sobre o meio da rua e não sobre uma linha de plantio, evitando que 
possíveis super ou subdosagens, resultantes de variações no espaçamento de plantio, venham 
a prejudicar a cultura, principalmente no início do ciclo onde as folhas novas se encontram 
mais sensíveis. 
 Tendo dimensionado o espaçamento e o número de bicos na barra, deve-se realizar a 
avaliação da velocidade de deslocamento ideal para as condições de topografia, cultura, 
cobertura do solo, equipamento utilizado e habilidade do operador. Na prática, medem-se 50 
m dentro da área a ser tratada e o pulverizador é posto a se deslocar nesta distância 
demarcada, numa marcha e rotação pré estabelecidas, observando-se os aspectos de 
dirigibilidade e de deslocamento da barra sobre a cultura. Nesta fase, cuidado em selecionar 
sempre a rotação que proporcione 540 rpm na tomada de potência, uma vez que esta é a 
rotação necessária para o adequado funcionamento da bomba e do sistema de agitação. 
Alterações na velocidade devem ser obtidas através da troca de marchas e nunca da rotação, 
evitando assim interferência na homogeneidade da calda e conseqüentemente na eficácia do 
produto a ser aplicado. 
 Em pulverizadores equipados com controladores da pulverização, onde a velocidade é 
avaliada por meio de sensores de rodas, este é também o momento de se avaliar a precisão da 



leitura do mesmo. Isso é importante principalmente em tratores com tração 4x4 uma vez que a 
precisão da leitura poderá ser influenciada pelo índice de patinamento. Todos os controladores 
possuem uma rotina de calibração que consiste basicamente em se marcar 50 m no terreno e 
deslocar-se por esta distância enquanto o sensor analisa o número de pontos lidos. Ao final 
dos 50 m, o próprio controlador calcula a constante de velocidade com a qual deverá 
trabalhar. 
 Selecionadas a marcha e a rotação de trabalho, deve-se avaliar a adequação das pontas 
de pulverização, que deverá ser função do alvo químico selecionado, da cobertura desejada e 
da formulação do agrotóxico a ser utilizado. Existem vários modelos de pontas disponíveis, 
cada uma produzindo um espectro de tamanho de gotas diferente, larguras e padrões 
diferentes de deposição, sendo portanto muito importante saber escolher àquela mais 
adequada ao trabalho a ser realizado. Cada modelo de ponta de pulverização apresenta 
algumas características peculiares que as diferencia, no entanto, todas elas apresentam uma 
faixa ideal de pressão de trabalho e estão disponíveis com aberturas de diferentes tamanhos. 
Pontas defletoras, ou de impacto, utilizadas a baixa pressão, são indicadas para a aplicação de 
herbicidas ao solo pois possuem gotas grandes e podem ser posicionadas mais próximo ao 
alvo, devido ao grande ângulo de abertura do leque, reduzindo a deriva. Pontas de jato plano 
(tipo leque) são produzidas em grande variedade de modelos, tamanhos e ângulos de abertura 
do leque, embora os de uso mais freqüente sejam os de 80 e 110o, e são utilizadas para aplicar 
agrotóxicos em superfícies relativamente planas. As pontas de ângulo maior oferecem um 
leque maior, mas produzem gotas menores. Pontas de jato cônico (tipo cone) podem ser de 
basicamente dois tipos, denominadas de ‘cone vazio’ e ‘cone cheio’. Estas pontas são 
utilizadas na pulverização de alvos irregulares, como por exemplo as folhas de uma cultura, 
pois como as gotas se aproximam do alvo de diferentes ângulos, proporcionam uma melhor 
cobertura das superfícies. A deposição no cone vazio se concentra somente na periferia do 
cone, sendo que no centro praticamente não há gotas. Apesar da crença de que pontas leque 
são para aplicar herbicidas e pontas cônicas para inseticidas e fungicidas, não há nada de 
científico nesta afirmação, podendo qualquer modelo ser utilizado para qualquer finalidade, 
desde que o espectro de gotas produzido e a cobertura do alvo sejam adequados. De uma 
forma geral, gotas grossas a muito grossas devem ser selecionadas quando o alvo for de fácil 
visualização a partir da barra de bicos, como o solo plano ou na dessecação de uma pastagem 
com herbicida sistêmico; gotas finas a médias devem ser utilizadas em pulverizações onde a 
penetração na planta ou a elevada cobertura do alvo for importante, como na aplicação de 
fungicidas de ação preventiva com baixa redistribuição; e gotas médias a grossas devem ser 
utilizadas em situações intermediárias, como no controle de insetos por exemplo, onde a 
cobertura pode ser inferior à necessária para o controle de um fungo, uma vez que o inseto 
anda e portanto tem maior probabilidade de entrar em contato com o produto, ou em solos 
torroados, onde cobertura superior à obtida com gotas muito grossas é necessária. Fatores 
como deriva e evaporação devem sempre ser considerados a fim de se evitar perdas 
significativas, entretanto, a seleção de gotas grossas para o controle da deriva em situações 
onde a elevada cobertura ou a penetração do alvo requerem o emprego de gotas finas a médias 
podem prejudicar o controle. Nestes casos, o controle da deriva deve ser realizado através de 
outros meios, como a utilização de menores espaçamentos entre pontas aliada a uma maior 
aproximação da barra ao alvo. 
 Por fim, selecionada a ponta e o produto a ser utilizado, deve-se observar se as malhas 
dos filtros estão adequadas à pulverização. Entende-se por malha de um filtro o número de 
aberturas que este apresenta em uma polegada linear (2,54 cm), dessa forma, quanto maior a 
malha, maior será o número de aberturas em uma polegada e, conseqüentemente, menor o 
diâmetro de cada abertura. São normalmente encontrados filtros com malhas 30, 50, 80 e 100. 
A malha a ser utilizada será fator de duas variáveis importantes que são: a formulação do 
produto e o modelo e tamanho da ponta de pulverização. Quando se trabalha com formulações 
Pó Molhável (PM) ou Suspensão Concentrada (SC), existem sólidos em suspensão na calda 



que, caso possuam uma granulometria maior que a malha do filtro, poderão ficar retidos pelo 
mesmo, reduzindo a quantidade de produto efetivamente aplicado e aumentado a freqüência 
com que o filtro deve ser limpo. No caso da utilização destas formulações, filtros malha 80 e 
100 devem ser evitados. Quando se trabalha com formulações que formam emulsões 
(Concentrado Emulsionável - CE) ou soluções (Pó Solúvel – PS e Solução Aquosa 
Concentrada – SaqC ou Concentrado Solúvel - CS), a malha não interfere na passagem dos 
produtos. Com relação às pontas de pulverização, para cada modelo e vazão existe um filtro 
mais adequado, recomendado pelo fabricante. Pontas de menor vazão exigem filtros finos 
(malha 80 ou 100) enquanto que pontas de maior vazão podem ser utilizadas com filtros mais 
grossos. De uma forma geral, filtros de malha 50 são recomendados para a maioria das 
aplicações. Malhas maiores, como a 100, podem causar entupimentos freqüentes, enquanto 
que malhas menores, como a 30, são incapazes de prevenir o entupimento das pontas de 
pulverização, exceto em vazões muito elevadas. De qualquer forma, a verificação da malha do 
filtro em função do produto e ponta utilizados é a atitude mais recomendada. 
 
7. VOLUME DE CALDA 
 O volume de calda utilizado nunca deverá ser o objetivo da regulagem mas sim a 
conseqüência da mesma. Regula-se um pulverizador para colocar a quantidade necessária de 
produto sobre o alvo selecionado. Quanto menor o volume de água necessário para isso, 
maior a capacidade de trabalho dos pulverizadores e menor o custo de produção. Como 
exemplo disso, a Figura 1 mostra o erro que pode estar ocorrendo quando se regula um 
pulverizador para aplicar 200 L/ha, sem considerar-se as demais variáveis. Considerando-se 
que a cobertura necessária sobre o alvo químico fosse 50 gotas/cm2, o mesmo volume de 
calda poderia ou não ser eficaz, dependendo da ponta e tamanho de gota selecionado. Assim, 
o produto que proporciona controle é aquele que efetivamente chega no alvo e não o jogado. 
Quanto mais próximos estiverem estes volumes, maior a economicidade da pulverização. 
 

FIGURA 1: Projeção do tamanho de gotas e cobertura do alvo obtidas pela pulverização com 
diferentes pontas aplicando 200 L/ha. 

 
8. AVALIAÇÃO DA PULVERIZAÇÃO 
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Como o produto eficaz no controle de qualquer praga é aquele que chega ao alvo e não 
o aplicado, o último passo na regulagem do pulverizador é avaliar a pulverização para analisar 
a concentração de gotas sobre o alvo, através de avaliações realizadas na área a ser tratada. 
Para isso, deve-se ter uma superfície suscetível de ser marcada pelas gotas, seja por meio de 
formação de manchas, crateras ou outro fenômeno visível; onde o mais prático e comum é o 
uso de papéis hidrossensíveis. Desse modo é possível realizar a contagem de gotas em uma 
área conhecida (cobertura) para diferentes situações de vazões nas pontas, de velocidades do 
trator e espaçamento entre bicos, e só assim definir qual o volume (L/ha) necessário a um 
adequado controle. A Figura 2, por exemplo, mostra diferentes coberturas de solo obtidas com 
diferentes interações entre volumes e tamanhos de gotas utilizados na cultura da cana. O mais 
adequado, como visto, será função da capacidade de redistribuição do produto sobre o alvo. 
 

 
FIGURA 2: Coberturas obtidas sobre papéis hidrossensíveis após a pulverização com 

diferentes volumes de água e diâmetro de gotas. 
 
 Uma vez cumpridos todos os passos, o pulverizador estará então apto a realizar uma 
pulverização eficaz e econômica. Entretanto, qualquer que seja a pulverização, a eficiência e a 
segurança das aplicações dependem enormemente das condições de clima durante a 
pulverização, e isso não pode ser esquecido. 
 
9. CALIBRAÇÃO DE PULVERIZADORES DE BARRAS 

A calibração consiste em se determinar o volume de calda que o pulverizador aplica 
por unidade de área ou por planta e ajustá-lo para a melhor condição operacional. Para se 
saber o volume de aplicação, existem vários procedimentos práticos, sendo o mais indicado o 
uso da fórmula a seguir: 
 

q x 600 
T =  -------------------- 

E x V 
 
onde:   
T = Taxa de aplicação ou volume de aplicação (L/ha), 
q = vazão coletada da ponta (L/min), 



e = espaçamento entre as pontas na barra (m) e 
V = velocidade de trabalho no campo (km/h). 
 

Os processos de saquinhos (em desuso) e das canecas graduadas são práticos no 
trabalho de campo, mas podem levar a erros graves por problemas de imprecisão na 
graduação ou mesmo por não se observar a capacidade de vazão das pontas em L/min, nas 
tabelas destas. Esse processo é desaconselhável no campo. 

Em caso de ajustes, podem-se utilizar a fórmula anterior, especificando a melhor ponta 
e as condições de pressão em que se realizará o trabalho de pulverização. Assim, o novo 
raciocínio pode ser feito da seguinte forma: 
 

v x e x T 
q = ------------------------- 

600 
 
onde as variáveis são as mesmas da fórmula anterior, apenas determinando a necessidade de 
vazão da ponta a ser usada, para que se possa procurar nas tabelas dos fabricantes qual a ponta 
ideal e a pressão de trabalho. 

Esses cálculos normalmente são usados para ajustar o valor do volume de aplicação, 
deixando um valor arredondado, que facilite a preparação da calda no tanque, evitando 
números fracionados. 

Importante: Se, durante a regulagem, a vazão de todos os bicos foram checados e o 
padrão de deposição foi verificado pelo aferidor de pulverização, a medição do consumo em 
litro/ha pode ser feita em apenas alguns bicos. Porém, se não foi feita anteriormente, a 
determinação do volume aplicado deve ser feita em todos os bicos. 
 
10. PREPARO DA CALDA 
 Para iniciar a pulverização propriamente dita é necessário preparar a calda a ser 
pulverizada. Para isso, devem-se conhecer as diluições a serem realizadas. 
 Diluição - Uma vez conhecido o volume a ser aplicado por hectare, devem-se fazer 
mais um cálculo para se saber a quantidade do produto fitossanitário a ser diluído no tanque. 
Por exemplo, se o volume de aplicação é de 200 L/ha, o produto a ser aplicado for o herbicida 
diuron na dosagem de 2 kg/ha e se o tanque tem capacidade para 600 litros, ter-se-ia o 
seguinte cálculo por regra de 3 simples: 
 
 Volume de calda produto (kg)  2 x 600 
 200 l (l/ha)  2 kg           X = ————— =  6,0 kg por tanque. 
 600   X              200 
 
 Portanto, deve-se diluir 6,0 kg de diuron no tanque de 600 litros para que a dosagem 
indicada seja aplicada. 
 Dosagem - É importante salientar que existem diferentes formas de se indicar a 
dosagem dos produtos. Dose é quantidade do produto, expressa em peso ou volume; dosagem 
é qualquer relação que envolve quantidade, isto é, dose por unidade de peso, volume ou 
comprimento. (HAYES, 1975). 
 Basicamente a dosagem do produto pode ser recomendada por concentração (dose por 
litro) ou em dose por área. No primeiro caso, o produto seria indicado assim: 200 mL de 
glifosato por 100 litros de água. No segundo caso, seria: 6 litros de glifosato por hectare. 
 A indicação, através da concentração, se adequa somente para aplicações de alto 
volume, onde há escorrimento de calda, de tal forma que a quantidade retida nas folhas é 
proporcional à concentração da calda, independente do volume total aplicado. A vantagem 
deste sistema encontra-se na sua simplicidade. A variação na superfície a ser coberta não 



precisa ser levada em conta, isto é, a concentração a ser usada é a mesma, tanto para plantas 
pequenas, pouco enfolhadas, como para plantas grandes, pois a quantidade se ajusta por si, 
desde que se aplique a calda até o escorrimento. 
 A indicação através da quantidade do produto por hectare é a forma preferida, 
principalmente, para os herbicidas e para os inseticidas destinados às grandes culturas como a 
cana-de-açúcar. A vantagem deste sistema encontra-se no fato de que ela independe do 
volume de calda empregado na distribuição do produto. À primeira vista parece ser um 
sistema mais técnico que o anterior. Tratando-se de produtos distribuídos à superfície do solo, 
como é a maioria dos herbicidas, esse sistema não encerra restrições. Tratando-se, no entanto, 
de aplicação sobre superfície da cultura, deve-se levar em conta a relação existente entre a 
superfície vegetal e a superfície do terreno. Numa lavoura nova, para um hectare do terreno, 
poderá haver menos de um hectare da superfície de folhas, mas, a superfície foliar cresce 
rapidamente e, em pouco tempo, esse mesmo hectare poderá conter 3 ou 5 hectares de 
superfície vegetal e, evidentemente, não se pode indicar a mesma dosagem para situações tão 
diferentes. Portanto, a rigor, essa indicação deve estar condicionada ao “índice de área foliar”, 
um parâmetro pouco empregado na prática. No caso de plantas novas em linhas, pode-se 
adotar o sistema de aplicações em faixa, usando-se acessórios específicos para isso. 
 O que se verifica é que, atualmente, a indicação da dose por hectare não vem 
acompanhada de nenhuma referência sobre o tamanho das plantas e nisso reside uma forma 
de desajuste, normalmente acentuado e em regra geral, as aplicações de fungicidas e 
inseticidas em plantas novas, podem representar o emprego de uma sobre dosagem apreciável 
(RAMOS & PIO, 2000). 
 
11. CONCLUSÃO 
 Existem duas formas do produtor aumentar seus lucros: a primeira é vendendo mais 
caro a produção, o que não é fácil em função do controle de preços exercido pelo mercado, e a 
segunda é produzindo mais barato, o que pode ser conseguido pelo investimento em novas 
técnicas e tecnologias. Ao considerar o custo, tanto econômico quanto social, dos produtos 
fitossanitários na produção da cana, verifica-se que melhorias nas técnicas de aplicação, com 
consequentes reduções nos desperdícios de energia e produtos, podem contribuir para a 
redução substancial dos recursos alocados à produção, além da elevação da segurança 
ocupacional e do ambiente. Obviamente, o investimento em novas tecnologias, apesar de não 
necessariamente representar o aporte de expressivos valores monetários, deve ser 
acompanhado por um treinamento adequado de todas as pessoas envolvidas, bem como por 
uma eficiente assessoria técnica. Por outro lado, maiores investimentos devem ser 
direcionados também ao treinamento, em todos os níveis, como forma elevar a capacidade 
crítica geral e fazer com que tecnologias disponíveis cheguem mais rapidamente e com 
qualidade ao agricultor. Padrões de avaliação da pulverização, através da utilização por 
exemplo de papéis hidrossensíveis posicionados em pontos específicos, buscando analisar ‘o 
que’ e ‘como’ está chegando e não mais o quanto está se aplicando, passam a ser importantes 
no sistema de produção. Por outro lado, a economia de produto, máquina e mão-de-obra 
envolvida, além de duradoura após sua implantação, faz com que o retorno de qualquer 
investimento realizado seja via de regra bastante rápido, muitas vezes ocorrendo dentro do 
próprio ano agrícola. Cabe portanto ao canicultor analisar seu sistema de produção, identificar 
possíveis problemas, buscar, avaliar e implementar novas tecnologias que o ajudem a reduzir 
seu custo, face a este mercado cada vez mais globalizado e competitivo. Com toda certeza, 
muito ainda pode ser trabalhado com relação a eficácia e eficiência do tratamento 
fitossanitário na cultura da cana. 
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