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Introdução

A videira é atacada por uma série de pragas e doenças,
mas geralmente os problemas fitossanitários mais im-
portantes são o �míldio� e o �oídio� que, em algumas
regiões produtoras de uva de mesa, são responsáveis
por mais de 50 pulverizações de fungicidas por ano.

Uma necessidade básica para produção de uvas é a poda
dos ramos, com eliminação total das folhas da parreira.
Poucos dias após essa poda, surgem novos ramos com
folhas muito tenras. Nesta fase que dura aproximada-
mente 30 dias, as folhas novas são muito suscetíveis ao
ataque dos fungos e por essa razão alguns agricultores
chegam a pulverizar a cultura quase que diariamente
para evitar o ataque dessas doenças.

O fungo só ataca as folhas se suas estruturas de germi-
nação - os esporos - estiverem disponíveis na área e se
houver condições de temperatura e umidade relativa fa-
voráveis. Se as condições de temperatura e umidade
relativa forem desfavoráveis para a germinação dos
esporos dos fungos, as pulverizações poderão ser reali-

zadas em intervalos de tempo maiores, reduzindo con-
seqüentemente o uso de fungicidas na cultura.

A cultura deve ser mantida arejada, evitando-se a pre-
sença de ramos improdutivos (sem cachos), que além
de desviarem os nutrientes dos frutos, também aumen-
tam o sombreamento da área (no caso de cultivo em
caramanchão) aumentando conseqüentemente a umi-
dade relativa sob a parreira. Ao mesmo tempo em que
esses ramos exigem pulverizações com fungicidas,
porque são suscetíveis às doenças, dificultam a pene-
tração das gotas de pulverização, reduzindo a qualida-
de geral do tratamento da cultura.

Alguns viticultores têm adotado a poda dos ponteiros
dos ramos produtivos, deixando um número de pares
de folhas suficiente apenas para suprir a demanda
nutricional dos cachos. Esse procedimento é interes-
sante, pois permite um maior arejamento da cultura,
além de uma providencial redução do número de folhas
jovens suscetíveis ao ataque dos fungos. Esta técnica,
que também auxilia a redução do número de pulveriza-
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ções, deve ser utilizada apenas com orientação de
agrônomo especializado.

Um fator muito importante para o sucesso do tratamento
fitossanitário da cultura é a calibração dos pulverizadores
que serão utilizados para as aplicações dos fungicidas e
inseticidas. O objetivo da calibração é colocar a quantida-
de correta do agrotóxico no alvo, ou seja, no local onde
ocorre o ataque das pragas e doenças. Se houver uma
deposição eficiente o controle será mais efetivo e número
de aplicações poderá ser reduzido.

Dentre os pulverizadores, existem alguns que são mais
utilizados para aplicar os agrotóxicos na videira, e estes
são escolhidos em função da área cultivada e, principal-
mente, do poder aquisitivo do agricultor. Equipamentos
como os pulverizadores costais ou aqueles cuja aplicação
é realizada por lanças manuais, produzem gotas que são
arremessadas exclusivamente pela força da pressão hi-
dráulica. Esses equipamentos devem ser utilizados, pre-
ferencialmente, quando a cultura se encontra nas etapas
iniciais do desenvolvimento da massa foliar. Os equipa-
mentos do tipo carreta com cortina de ar seriam indica-
dos para todas as etapas de desenvolvimento da cultura,
porque o jato de ar auxilia na deposição das gotas. Entre-
tanto, quando a cultura se encontra com a área foliar
pequena, é conveniente desligar alguns bicos ou aumen-
tar a velocidade de deslocamento da máquina para reduzir
o consumo de calda.

Passos para Calibração de Pulverizador
para Aplicação de Agrotóxicos em
Videira

1) Observação do grau de deposição de gotas nos
principais locais de ocorrência das pragas e doen-
ças.

A observação da deposição pode ser realizada com uso
de cartões sensíveis a água, que são cartões de papel
impregnados com o corante azul de bromofenol, que na
sua forma não ionizada apresenta coloração amarela. Os
cartões são tratados com uma solução contendo um gra-
ma de azul de bromofenol, dissolvido em 20 mililitros de
acetona e diluído em 180 mililitros de tolueno. As gotas
quando atingem a superfície tratada, produzem manchas
azuis, que apresentam um bom contraste com o fundo
amarelo e podem ser facilmente visualizadas. Esses car-
tões estão comercialmente disponíveis no mercado.

Na impossibilidade de obtenção do cartão sensível a água,
pode ser utilizado algum corante na calda de pulverização.
Assim, as gotas poderiam ser observadas diretamente
nas folhas das plantas ou em alvos artificiais constituídos

de papel comum, com coloração que intensifique o con-
traste das manchas. Existem também, produtos fluores-
centes que podem ser observados com iluminação de luz
ultra-violeta (luz-negra).
Para facilidade de observação da deposição de gotas, a
massa foliar de uma parreira cultivada, na forma de
caramanchão, pode ser subdividida em três regiões dis-
tintas, conforme ilustra a Figura 1.

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Massa foliar da parreira
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Figura 1. Esquema da subdivisão da massa foliar de uma
parreira, que pode ser utilizado para distribuição de alvos
para verificação de deposição de agrotóxicos.

Como a pulverização é realizada debaixo do
caramanchão e orientada verticalmente para cima (Fi-
gura1), os alvos devem ser distribuidos nas três regi-
ões, porque certamente receberão deposições diferen-
tes. Os alvos da região inferior receberão uma deposi-
ção muito intensa, já que o bico de pulverização se
desloca muito próximo deles. Entretanto, fornecem in-
formação importante, se comparados com aqueles co-
locados na região mediana e superior do caramanchão,
para avaliar o grau de dificuldade de penetração das
gotas.

Normalmente gotas grandes (maiores do que 0,25 mm de
diâmetro) tendem a depositar-se nas primeiras camadas
de folhas, enquanto as gotas pequenas (menores do que
0,15 mm de diâmetro) conseguem atingir as camadas
das folhas menos expostas. Como o tamanho das gotas é
influenciado pela vazão do bico e pela pressão de traba-
lho, estes parâmetros devem ser testados em conjunto
com diferentes velocidades de aplicação, até que a pulve-
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rização dê o resultado esperado na cobertura.
Normalmente deposições com densidade superior a 80
gotas por centímetro quadrado, são consideradas
como as mais adequadas para aplicações de
fungicidas. Entretanto, não é necessário molhar total-
mente as folhas ao ponto de escorrimento, porque essa
condição de pulverização exige elevado volume de cal-
da e é extremamente desperdiçadora. A Figura 2 ilus-
tra uma excelente deposição de gotas para controle de
doenças.

Figura 2. Deposição de gotas ideal para aplicação de
fungicidas obtida após calibração de pulverizador em
videira.
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2) Avaliação da vazão do equipamento.

A vazão dos pulverizadores pode ser obtida 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.

b) Método indireto

Colocar um volume conhecido dentro do tanque do equi-
pamento, pulverizar até o esgotamento do líquido
cronometrando o tempo consumido para este procedi-
mento.
Exemplo para um pulverizador tratorizado, do tipo car-
reta, com cortina de ar:

1-Adicionar 20 litros de água (bem medidos) no
tanque do pulverizador.

2-Acionar o pulverizador selecionando a rotação
do motor usualmente utilizada na pulverização.

3- Cronometrar o tempo que se gasta para
pulverizar os 20 litros (exemplo: 3 minutos e
15 segundos).

4- Converter o tempo para �segundos� ( exemplo:
(3 x 60) + 15  = 180 + 15 =  195 segundos ).

5- Dividir os 20 litros pelo tempo em segundos
( exemplo: 20/195 = 0,10256  litros/segundo ).

6- Multiplicar o valor por 60 para obtenção da vazão em
litros/min. ( exemplo:

VA = 0,10256 x 60 = 6,15 litros/minuto ).

7- Caso necessário, dividir a vazão da máquina pelo
número de bicos. Exemplo para pulverizador com 8
bicos:

Essa informação é importante para especificação na aquisi-
ção de bicos novos. Na compra, deve ser especificada a
vazão desejada na pressão de trabalho que se pretende utili-
zar. Exemplo de especificação:  bico leque, ângulo de 80º,
com vazão de 0,4 litros/min, numa pressão de 3,2 kg/cm² (ou
45 libras/pol² ).

3) Medir a velocidade de deslocamento da máquina du-
rante uma pulverização:

a) marcar um percurso de 50 metros com uma trena;

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
pára-choque dianteiro do trator (ou outro ponto de
referência) atingir a marca inicial. Desligar o
cronômetro no momento em que  o pára-choque atingir a
marca final dos 50 metros. Anotar o tempo gasto e repetir a
operação.

Se, por exemplo, o trator demorar 40 segundos para percor-
rer os 50 metros, deve-se dividir a distância  caminhada

 Vbicos =    VA    = 6,15 = 0,77 litros/min.
                    nº.bicos        8
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pelos segundos consumidos.
V= 50/40 = 1,25m/s

Para transformar em minutos multiplicar por 60:

Velocidade = 1,25 x 60 = 75 m/min

4) Calcular a distância percorrida para tratar um hec-
tare.

Supondo que a faixa de aplicação do pulverizador é de
2,5 metros e considerando um hectare como um qua-
drado de 100 metros de lateral, número de passadas
por hectare será:

P = 100/2,5 = 40

Como em cada passada o trator percorre 100 metros,
com 40 passadas serão percorridos:

L= P x 100 = 40 x 100 = 4000 m/ha

5) Calcular o tempo que será gasto para tratar um
hectare:

O tempo será a distância percorrida (4000 m/ha) dividi-
da pela velocidade de aplicação (75 m/min):

T = 4000/75 = 53,3 min/ha

6) Calcular o volume de calda que será gasto para
tratar 1 ha

Volume de calda gasto será obtido multiplicando-se a
vazão do pulverizador (VA = 6,15 litros/min) pelo tem-
po que se gasta para a pulverização (T = 53,3 min/ha):

VOL=VA X T

Vol = 6,15 x 53,3 = 328 litros/ha

7) Calcular a  quantidade de agrotóxicos que
deverá ser colocada no tanque do pulverizador

Normalmente as embalagens dos agrotóxicos podem
apresentar recomendação de dosagem em duas for-
mas:

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 a facilidade dos cálculos para pre-
paro da calda. Entretanto, essa recomendação só deve
ser utilizada quando se emprega grandes volumes de
calda, ou seja, acima de 500 litros por hectare, obede-
cendo a recomendação do fabricante do agrotóxico.

Para o exemplo de consumo de 328 litros/ha, o agricul-
tor deverá utilizar uma recomendação que especifique a
dosagem do agrotóxico em gramas ou mililitros por hec-
tare.

Exemplo:

Supondo que o agricultor utilizará o fungicida Iprodione
para controle do Mofo Cinzento (Botrytis cinerea), o
rótulo ou bula da embalagem existe a recomendação de
dosagem de 1,5 a 2,0 L/ha do produto comercial. Devi-
do às características dos cachos e do elevado risco de
infestação da doença, o agricultor opta por aplicar a
dosagem de 2,0 litros do produto comercial por hectare.
Considerando uma área cultivada pelo agricultor de 5 ha
e que o equipamento, devidamente calibrado, do agricul-
tor aplica um volume de calda equivalente a 328 L/ha, o
consumo total de calda para tratar a cultura será de: 5x
328 = 1640 litros. Se a capacidade do tanque do
pulverizador é de 500 litros, o agricultor poderia
adicionar 328 litros de água e mais 2,0 litros do produto
nesse tanque e tratar a área de 1 ha com cada maquina-
da. Com isso, para os 5 ha, seriam realizados 5 prepa-
ros de calda e abastecimentos.  Entretanto, para econo-
mizar combustível, o agricultor pode realizar apenas 4
preparos de calda, colocando no tanque do pulverizador
410 litros de água. Neste caso, a dose  de produto
comercial a ser adicionada no tanque  seria:

desejadoVolume
haVolume

haDose
D /

/

/ ×=

Para o exemplo, o resultado seria:

0,410
0,328

0,2 ×=D

D = 2,5 litros de produto comercial para cada preparo
de calda.

Experimentos realizados pela Embrapa Meio Ambiente
demonstram que eficiência da aplicação de agrotóxicos
em videira é relativamente baixa, considerando as por-
centagens das doses reais que atingem as regiões me-
diana e superior da parreira (Tabela 1). O pulverizador
A, do tipo carreta com cortina de ar, tinha uma configu-
ração muito utilizada por agricultores na região onde
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Comitê de
publicações

Expediente

Comunicado
Técnico, 9

PulverizadoresRegião de
amostragem A B C D E
Inferior 66 88 98 36 34
Mediana 35 60 64 20 24
Superior 17 18 28 13 20
Solo 5 44 14 8 5

Volume de calda aplicado
Volume=L/ha 600 372 246 501 503

Bicos
Yamaho D3 JÁ-1 JÁ-1 API 110-015 API 110-015

Tabela 1. Porcentagens das doses de agrotóxico deposita-
das em 3 regiões de amostragem na videira e uma no solo,
proporcionadas por diferentes pulverizadores tratorizados,
do tipo cortina de ar.

A Tabela 1 ilustra que a eficiência da deposição não
depende do volume aplicado e que, a escolha  do bico é
fundamental para o sucesso da aplicação.

A calibração dos pulverizadores, associada a um ma-
nejo adequado de podas da videira para permitir uma
maior penetração das gotas, ou um melhor arejamento
da cultura, poderá proporcionar uma sensível redução
do número de pulverizações.
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foram realizados os testes. O bico cone vazio JA-1
apresentou melhores deposições que os demais, por-
que produz gotas pequenas mas, apesar disso, o pul-
verizador B estava com dois bicos muito inclinados
para as laterais, o que resultou numa elevada conta-
minação do solo. Deve ser considerado que os experi-
mentos foram realizados em uva �Itália�, 70 dias
após a brotação, após desbaste de ramos improduti-
vos e com aproximadamente 46 folhas por metro
quadrado.


