
Velho 
desafio
Ao mesmo tempo em que a agricultura se torna 
mais moderna e tecnológica, cuidados essenciais 

limpeza, descontaminação e manutenção de 

danos ao meio ambiente

 
dicionalmente não tem sido acompanhada pelo correto di
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e, por isso, mais propensa a gerar resíduos e complicações em 
todo o sistema de pulverização, como entupimento de pontas 

a ausência de conformidade, ou seja, a ocorrência de proble

ou com problemas.

foram feitas correlações de taxa de aplicação com a inconfor
midade dos componentes mencionados.

cas agrícolas, como taxa de aplicação e espectro de gotas, para 
evitar principalmente o risco de deriva. 

de pulverizadores avaliados. 

A limpeza do sistema de pulverização é essencial para garantir uma aplicação eficiente

Figura 1 - Taxa de aplicação dos pulverizadores avaliados no Matopiba de 2016 a 2018 Figura 2 - Frequências de faixas das taxas de aplicação (L/ha) adotadas no Matopiba de 
2016 a 2018.  Fonte: Projeto IPP (FCA/Unesp - Botucatu/SP) - AgroEfetiva (Botucatu, SP)

Figura 3 - Correlações lineares entre o volume de calda e os percentuais de inconformidade 
relativos aos componentes de pulverização (pontas de pulverização, filtros e válvulas anti-
gotejo) avaliados nos pulverizadores do Matopiba de 2016 a 2018. Fonte: Projeto IPP (FCA/
Unesp - Botucatu/SP) - AgroEfetiva (Botucatu, SP)



to da concentração da calda de pulve
rização, torna a operação de aplicação 
dos defensivos agrícolas mais complexa, 
com maiores riscos de danos e geração 
de resíduos nos componentes de pulve
rização e ainda pode estar fora das reco

a inspeção periódica dos pulverizadores 

desempenhar um papel importante nes
se processo.  

Detalhes da calda espessa 

tenção excessiva dos defensivos agrí

de resíduos nos componentes internos. 

dem ocasionar prejuízos a esses com
ponentes de pulverização. 

na pode trazer danos graves às cultu

bicidas em ambientes agrícolas de alta 

ses problemas tenderão a ser cada vez 

 

 
Volume de calda

Filtros
-0.73

Tabela 1 - Coeficientes de correlação do volume de calda com inconformidades encontradas nos componentes de pulverização 
(pontas de pulverização, filtros e válvulas antigotejo avaliados nos pulverizadores do Matopiba de 2016 a 2018. Valores 
negativos entre 0,7 e 0,9 indicam forte correlação inversa entre os fatores

Fonte: Projeto IPP (FCA/UNESP - Botucatu/SP) - AgroEfetiva (Botucatu, SP).

Antigotejo
-0.71

Inconformidades
Pontas de pulverização

-0.75

do devido aos novos eventos de trans

diferentes culturas, como soja e algo
dão. 

tes de limpeza do sistema de pulveriza
ção são essenciais para a completa re

esse importante aspecto da tecnolo

tas e caldas de pulverização. Por exem

cussão mais aprofundada sobre esse 
tema. 

Portanto, a redução da taxa de apli

Os filtros foram o principal problema encontrado na inspeção Pesquisadores inspecionaram 35 máquinas
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