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TROPA DE ELITE EM PULVERIZAÇÕES 

  

Tecnologia em diluições e uso consciente de agrotóxicos 
  

Qualidade gota a gota    



TECNOLOGIA EM PULVERIZAÇÃO AGRÍCOLA SEU 

LUCRO A CADA APLICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMO ESTÁ SUAS APLICAÇÕES DE:  

AGROTÓXICOS – MICROGANISMOS – FERTILIZANTES?  



• Como está seu manejo de aplicação?  

• Como prepara sua calda?  

• Qual princípio usado para preparo de caldas?  

• As instruções de uso estão sendo respeitadas?  

• Respeitamos quimicamente as compatibilidades?  

• Respeitamos a pré diluição de cada ativo?  

• Respeitamos o veículo usado (água) para preparo de caldas e 

misturas?  

• Respeitamos o tempo de reação de cada produto?  

  

  



 
Tecnologia de diluições de agrotóxicos   

• Tem-se notado uma diminuição na eficiência da ação dos defensivos 

sobre  os  agentes causadores de danos nas culturas, muitas vezes 

a causa disso é a utilização incorreta e sem critérios dos defensivos. 

• A falta de informação entre produtores, operadores a respeito da 

tecnologia de aplicação, principalmente no que se refere à qualidade 

de água utilizada para pulverização agrícola e diluições de ativos em 

seu meio de pH ideal.  

  

 

 

 
 

 

 
 



Perdas aproximadas em pulverizações agrícolas %  
  

• Manutenção 5%   

• Pontas indevidas 5%   

• Temperatura/Ur 7%   

• Fotodegradação/fotólise 10%   

• Deriva 4%   

• Incompatibilidades e Hidrólises 30%   

• pH, de água 30%  

 

 

 

 



PERDAS X CUSTOS QUAL DIFERENÇA? 

Perda  

• Ato ou efeito de perder ou ser privado de algo que possuía;  

• Diminuição que alguma coisa sofre em seu volume, peso, valor. 

Prejuízo financeiro;  

• O ato de não diminuição do seu patrimônio e também por causa de 

lucros que deixou de perceber.   

 

Custo  

    Custo de produção, despesas e gastos necessários para fabricar um 

produto e colocá-lo à disposição dos consumidores. 



• Quando falamos em perdas não 
contabilizamos as perdas por manejo 
inadequado. 

• Para onde está sendo escoado nossos lucros 
na agricultura? 

• Estamos preocupados em reduzir CUSTOS, 
sendo que as perdas representam $$$$$ 
significativo nos lucros do produtor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CUSTO COM DEFENSIVOS DADOS do IMEA 

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE ECONOMIA AGROPECUÁRIA 
  

 

O custo médio com agrotóxicos gira em torno de:  

  

R$ 903,00 por hectare.  

• Média de perdas por manejo inadequado e outras variáveis anteriormente apresentado.  

  

40%  

 

 

 

 



 

Se temos:  

  

R$ 903,00 (custos com defensivos) / R$ 60,00 (média preço soja) = 

15 sacas hectares de CUSTO. 

15 SACAS + 40% (PERDA) = 21 SACAS Há. 

 

15 x R$ 60,00 = R$   903,00 

21 x R$ 60,00 = R$1.260,00 

                       ____________                                                       

Diferença            R$ 357,00 ....   

    

 

 

 

 

 



 

Diluição  

O que é DILUIR?    

  

   Diluir uma solução consiste em adicionar a ela uma porção de solvente 

puro. Atividades comuns do dia a dia, como acrescentar água a um suco 

de fruta, misturar o detergente na água durante a lavagem de roupas, 

adicionar água a um medicamento ou aplicar solventes próprios às tintas 

para deixá-las mais fluidas são bons exemplos de diluição  

  

• O SOLVENTE dos agrotóxicos é a ÁGUA, cada ativo requer seu tempo de 
dispersão das moléculas para que receba outra solução.  

  

 

 

 

 



 

Água nas pulverizações   

  

  Porque a água interfere tanto na eficiência dos agrotóxicos?  

• Muito se tem discutido atualmente sobre a qualidade química da 
água utilizada nas pulverizações, principalmente com relação à 
acidez e alcalinidade, representados pelo pH.  

• A DUREZA – FATOR QUE INTERFERE NA FUSÃO DE 
AGROTRÓXICOS COM A ÁGUA.  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

Água nas pulverizações   

   

• Na agricultura, a água utilizada para a preparação da calda 
de pulverização, que será utilizada na aplicação de 
defensivos, pode não preservar a integridade destes 
produtos, em decorrência de inadequação das 
características físico-químicas da água, o que diminui a 
atividade dos princípios ativos.  

    

pH – O que significa?  

  

• pH significa "potencial Hidrogeniônico", uma escala 
logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou 
alcalinidade de uma determinada solução.  

   

  



 



CALTECH – EQUIPAMENTO ABERTURA DE MOLÉCULAS 

 



CALTECH – DILUIDOR   
 



 



Perdas de ativos em função do pH  

• Para cada aumento do pH fora de eixo de atividade do ativo a 

taxa de perdas por hidrólise alcalina ou ácida aumentara em 10 

x (decimais) ou seja, 1 ponto de pH corresponde a 25% de perda 

por ponto.  

• A severidade das perdas devida a hidrólise é regida pelo grau de 

água.  

• Ex: Glifosato - pH ideal 3   

• pH 4 – perda de 25%  

• pH 5 – perda de 50%  

• pH 6 – perda de 70 % da eficiência.  

• pH 7 – DT- (degradação total).  



  



 

Água alcalina   

    A água alcalina, separa os fragmentos de moléculas de 
agrotóxicos resultando liberações de íons individuais, 
(átomos carregados eletricamente). Que podem então 
remontar com outros.  

      

 

 

 

 

 

 

     

 

    

íons . 

  



 

    A água dura não pode ser usada na indústria, pois pode 

haver o risco de acidentes como a explosão de caldeiras, 

também não é boa para cozinhar vegetais, pois eles 

endurecem em vez de ficarem mais moles.  

 

   

Dureza total  
    

  

    A dureza de uma água é proporcional ao conteúdo de sais 
presentes, (cálcio, magnésio e sódio), como também de 
alguns metais polivalentes como o ferro, alumínio, 
manganês, estrôncio, zinco, etc.  

  

  



 



Molécula da água livre 
 



 



 



Temperatura e pH  
  

  

• O pH varia de acordo com a temperatura e a composição de 
cada substância (concentração de ácidos, metais, sais, etc.).  

  

• O pH da água é afetado diretamente pela temperatura.   

  

    

Condutividade  
    

• Propriedade de certos corpos de transmitirem ou propagarem energia.  

   

• É a capacidade de uma solução conduzir uma corrente elétrica ao ser exposto a um 
diferencial de potencial elétrico;   

  

• Esta condutividade varia em função do tipo de concentração dos sais dissolvidos nesta 
solução;  

  

• A condutividade de uma solução eletrolítica é a expressão numérica quantitativa da 
sua capacidade de transportar a corrente elétrica.   

     



Condutividade  
    

  

Condutividade aumenta ou diminui conforme temperatura 
de água.  

   

  

  

O que é CATÁLISE ?  

  

A criação de catalisadores capazes de catalisar a reação de 
splitting da água, nomeadamente a oxidação da água são 
fundamentais para o desenvolvimento de sistemas capazes 
de produzir hidrogênio molecular, que é considerado um 
combustível verdadeiramente “verde”.  



 

Catálise de águas  

• Catalisadores são espécies químicas que possuem a 

propriedade de aumentar a velocidade de uma reação sem 

que esta sofra alterações permanentes, tanto no que diz 

respeito à composição química como à quantidade.   

• Catálise é o nome dado a estas reações que acontecem na 

presença de catalisadores.  

    

Catálise de águas  

  

• A criação de catalisadores capazes de catalisar a reação de 
divisão da água, nomeadamente a oxidação da água são 
fundamentais para o desenvolvimento de sistemas capazes 



de produzir hidrogênio molecular, que é considerado um 
combustível verdadeiramente “verde”.  

• A divisão de água é o termo geral para uma reação química em 

que a água é convertida em oxigênio e hidrogênio.  

  

  Modificação da velocidade de uma reação química provocada por 

uma substância que normalmente está presente em pequenas 

quantidades e pode ser recuperada ao final.  

• Catalisador é uma substância que aumenta a velocidade da 

reação porque diminui a energia de ativação necessária para que 

os reagentes se transformem no complexo ativado.  

 

 

 
 

 

 



        DRIZZ – CATALISADOR   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Compatibilidades e Incompatibilidades químico-físico  

  

• Os ingredientes ativos estão diretamente relacionados com as 

alterações físicas nas misturas, ao passo que as demais alterações 

químicas podem ser geradas pelas moléculas dos defensivos 

agrícolas (PETTER et al, 2013).   

• Essas misturas podem sofrer ações que se manifestam de forma 

aditiva (a ação da mistura de produtos é a soma das qualidades 

individuais de cada formulação).   

• O mesmo se aplica para todos os produtos, principalmente no 

inverno, onde as temperaturas são baixas, sendo que alguns 

produtos não têm anti-congelante, onde a dispersão de moléculas 



leva o dobro do seu tempo se for feito em água com temperatura 

de 30 graus.  

• A condutividade em água fria é drasticamente afetada a 

velocidade de cargas ficam lentas.  

  



 



Compatibilidades e Incompatibilidades químico-físico 

 
  

• Aditivo o efeito da aplicação da mistura será semelhante ao da 
aplicação dos produtos individualmente, ou seja, um produto não 
interfere na eficácia do outro;  

  

• Sinérgico: o efeito da aplicação da mistura será superior ao da 
aplicação dos produtos individualmente, ou seja, um produto melhora 
a eficácia do outro;  

  

• Antagônico: o efeito da aplicação da mistura será inferior ao da 
aplicação dos produtos individualmente, ou seja, um produto piora a 
eficácia do outro.  

  

Compatibilidades e Incompatibilidades químico-físico  

  

• Silva et al. (2007) relatam que qualquer queda no 
desempenho das misturas de defensivos agrícolas pode 
ser resultado de diferentes tipos de incompatibilidade 



física, causada por suas formulações e interações, que 
resulta em formação de precipitados e em separação de 
fase.   

 

Hidrólise   

• No entanto alguns defensivos sofrem com hidrólise ácido 
(pH) abaixo do seu nível de eixo.   

• Por exemplo o Ally (metsulfurom) que abaixo de pH 2,5 – 
hidrolisa facilmente, bem como hidrolisa em temperatura 
ambiente abaixo de 8º, e água fria  a 10º.  

  

Ally   

• Exemplo funcionabilidade do Ally:  

• O Ally terá sua máxima eficiência se o mesmo for feito 

diluição em água com 28 a 34 graus.  



• A água fria tende a congelar a molécula fazendo que o 

mesmo demore para dissolver e raramente esperamos o 

tempo de abertura da molécula  

(solubilizar)  

• A água quente proporciona a solubilização rápida do 

mesmo, pH 3 (catalisador) após feito o procedimento pode-

se adicionar no tanque com água na temperatura ambiente.  

Fertilizantes foliares:  

  

• Na associação com Glifosato o uso do BORO pode trazer 

sérios problemas de eficiência:  

• Ex:     

• Glifosato (pH 3) com ácido bórico (pH 3) – compatível por 

serem da mesma constante.  

  



• Glifosato (pH 3) com octaborato (pH 7) – incompatível por 

serem de bases diferentes.  

    

Eficiência X Degradação Glyfosato em  

 

relação pH água. 
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Glifosato com 2,4D proporções 

 

4 x 1,1 (720)  

4 x 1 (720)  

4  x 1,2 ( 720 g ) 
  



Reações  

• Glifosato com 2,4 pode sofrer incompatibilidade na 

proporção de 3 litros de Glifosato por 1 litro de 2,4 d.  

• Diminui-se a incompatibilidade de 4 x 1;  

• Verdict – incompatível com 2,4 D;  

• Select perde efetividade em 25% com 2,4D;  

• 2,4 D incompatível com óleo; (orientação de bula)  

• Imazethepir não compatível com 2,4D;  

   

Reações  

• Ally x Lorsban e Engeo pleno (degrada ally);  

• Glifosato com fungicidas – Não pode desassocia o 

GLIFOSATO.  



• Glifosato com manganês: FOSFITO, sulfato e cloreto.  

 

Produtos de base:  

• Fosfitos – compatível com herbicidas e inseticidas;  

• Sulfatos – compatível com herbicida e inseticidas;  

• Cloretos – compatível com herbicidas e inseticidas;  

• Óxidos –   incompatível com herbicidas e inseticidas;   

• Carbonatos – incompatível com herbicidas e inseticidas.   

  

Reações de perdas  

• Perdas do inseticida em relação pH;  

  

• A  Embrapa  publicou  este  ano  a  perda  do  ativo  

TIAMETOXAM (Engeo Pleno) x fungicida;   

• A perda do ativo Tiametoxam misturado com fungicida chegou a 61 
%.  

Porque isso ocorreu?  



O Fungicida utilizado reagiu com a água em função do pH onde o 
mesmo ficou em pH 7 ocorrendo hidrólise alcalina do Engeo Pleno, 
degradando o mesmo em 61% (pH Engeo Pleno máximo pH 5).  

      

Reações de perdas  

• A perda da associação do Glifosato com fungicida chega em 
70%, dependendo do princípio ativo utilizado.  

• Glifosato x Elatus + Mancozeb = 70%  

• Glifosato x Fox + Mancozeb = 60%  

• Glifosato x instecidas + Fungicida = ocorre degradação do 

inseticida e do glifosato.  

• Ocorre, que o pH está fora de constante da mistura.   

• GLIFOSATO pH 3 – fungicida pH acima de 6, o glifosato torna-

se um sal não identificado.  



 

Reações  

Produtos de base:  

• Fosfitos – Pode dar incompatibilidade com fungicida Elatus e 

Mancozeb oxicloreto de cobre.  

• Sulfatos – Pode dar incompatibilidade com fungicida Elattus e 

Mancozeb e oxicloreto de cobre;  

• Cloretos – Pode dar incompatibilidade com fungicida Elattus e 

Mancozeb e oxicloreto de cobre;  

• Óxidos – Compatível com fungicida Elatus Mancozeb.   

• Carbonatos – Compatível  com  fungicida  Elatus, 

mancozeb.  

  



 



                           Reações 

  Ao associar óleo em misturas devemos prestar atenção se os 

ativos que estão sendo misturados se os mesmos aceitam o 

óleo, pois alguns óleos tem pH elevado comprometendo a 

calda final da associação.  

  

  



 



Pulverização x Corretivos solos  

 

• Evitar pulverizações após utilização de calcário e corretivo de 
solos, sem antes ter uma chuva para que não fique resíduos em 
folhas;  

• Sempre fazer a dessecação antes da correção de solo;  

• Uso de fertilizantes foliares;   

  

• Ao utilizar fertilizantes foliares consulte a indústria sobre a 
compatibilidade das mesmas com agrotóxicos, e consulte o 
engenheiro agrônomo  tem-se  problemas  sérios associados 
alguns minerais;  

• Os fertilizantes foliares devem ser da mesma constante do 
agrotóxico ou seja;  

• Ácido com ácido;   

• Base com Base.  



  



  



  



  



 

 



  



  



 



 



 

  



 



 



MANEJO NORMAL 

 



       MANEJO NORMAL  

 



TÉCNICA DE DILUIÇÃO MANCOZEB 

 



FILTRO APÓS APLICAÇÃO COM AIR TRACTOR – 

PRODUTO MANCOZEB 

 



 



Inversões térmicas   



      pHmetro   



  

     Condutivímetro  

   



     Anemômetro   



       Fitas medidoras pH   



     Termômetro   



               Copo medidor volumétrico    



Cronômetro   



         Seringa – 1ml e 5ml  
   

 

 

 

 

 



              Pá para diluição de plástico  

   



               Ebulidor industrial e de mesa   
 



        Permutadores de calor, serpentinas.   



                Aquecedor portátil de piscina   



Tanques de 100 litros diluidor 
 



 



Ks – rodas auxiliares para barras pulverizadores 

    

Vantagens em aplicações: 

• Maior uniformidade; 

• Precisão de altura; 

• Redução de deriva ocasionado pela                                                                               

       oscilação de barras; 

• Redução de desperdício defensivos; 

• Pulverização sem falhas; 

• Precisão de alvo nas aplicações. 

  

  



      Sensor de Barras Ks  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



Iluminação noturna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vantagens aplicação noturna:  

• Baixa deriva;  

• Umidade relativa do ar;  

• Deposição de gotas mais uniformes;  

• Evitamos perdas por fotólises;  

• Evaporação;  

• Tempo de vida da gota;  

• Perdas por inversão térmica;  

• Perdas por colchões de ar;  

• Baixa vazão eficiente;  

• Controle de pragas mais eficientes.  
   



LED- Lâmpada pulverização noturna 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Dessecação palhada IPR –Suprema aveia.  
 

 



 

Experimento UNIOESTE.  

DRIZZ + CLETODIM (AMARGOSO) 9 DIAS DE APLICADO  

 





DRIZZ+ 2,4 D + GLIFOSATO (9 DIAS) 

 



  

  



DRIZZ+ HEAT + ROUNDUP (9 DIAS APLICADO)  

 



DRIZZ+ HEAT + ROUNDUP (9 DIAS APLICADO) BUVA + 
AMARGOSO 

 

 



Panorama dos ensaios – DRIZZ parte seca – verde concorrentes 

 



DRIZZ+ HEAT + ROUNDUP (9 DIAS APLICADO) BUVA + 

AMARGOSO 

 



Panorama geral – Parte controlada   

 



CONCORRENTES 

 



DRIZZ+ HEAT + ROUNDUP (9 DIAS APLICADO) BUVA + 
AMARGOSO 

 



DRIZZ+ HEAT + ROUNDUP (9 DIAS APLICADO) BUVA + 

AMARGOSO   

 



Ensaio DOW- produto a ser lançado concorrente - específico 

para buva. 

 



Ensaio DOW 

 



 



                             

                              CALIBRAÇÃO DE PONTAS 
 

 

 



TEORIA DO MAGNETISMO 

   

O magnetismo, segundo Gilbert, seria a chave para a 

compreensão da natureza: uma forma não-corpórea, a 



"alma da Terra", agindo por união e concordância, ao 

passo que a eletricidade seria material, agindo por força 

e coesão através de eflúvios invisíveis (ii, 2).   

Sua concepção magnética da Terra, que sentiria o 

magnetismo do Sol, teria grande influência sobre 

Johannes Kepler.   

O primeiro grande trabalho sobre astronomia de 

Johannes Kepler, O Mistério Cosmográfico, foi a 

primeira defesa publicada do sistema copernicano.   

  



  



 



CONDUTIVIDADE X MAGNETISMO 
  

  

• Quando trazemos para a prática o magnetismo, vamos entender a 
inúmeras vantagens em plantações:  

• Aplicação de qualquer substância de LESTE AO OESTE – 
funcionam em torno de 40% melhor – pelo magnetismo e forças 
elétricas conduzidas pelos pontos cardeais.  

   

• Um campo magnético é constituído por linhas imaginárias de 
fluxos provenientes de mover ou girar partículas eletricamente 
carregadas.    

• O que um campo magnético na verdade consiste de um pouco de 
um mistério, mas sabemos que é uma propriedade especial do 
espaço.   



• Campo magnético ou linhas de fluxo de partículas carregadas em 
movimento  
   



 

  



 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



                   CALTECH – SOLOMAQ 
 



DILUIDOR AMERICANO 

 



TANQUE DESENVOLVIDO PELO CLIENTE





Que os agricultores do Brasil, jamais percam a força do 
CAMPO, pois somente esse povo pujante, tem em suas 
mãos não deixar uma nação se perder na fome.   

SOMOS empresários, produtores de grãos do Brasil, 
busquemos juntos soluções para que as futuras gerações não 
se percam por falta de chão para desbravar.  

  

O B R I G A D A!!!!  


